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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:47) om 
statsbidrag för sommarskola eller undervisning 
under andra skollov;

utfärdad den 25 juni 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:47) om statsbidrag
för sommarskola eller undervisning under andra skollov

dels att rubriken till förordningen, 1, 4–6 och 7 §§ och rubrikerna närmast
före 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast
före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för undervisning under skollov

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig
undervisning som bedrivs under skollov.

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för 
1. undervisning under skollov för en elev som behöver det för att nå kun-

skapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som går årskurs 6, 7, 8
eller 9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i
specialskolan, eller, när det är fråga om undervisning under sommarlov, har
gått i någon av dessa årskurser, och

2. undervisning under skollov för en elev i gymnasieskolan som behöver
det för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser som ingår i
elevens individuella studieplan. 

5 § För den undervisning under skollov som ansökan om statsbidrag avser
ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet
utan tidsbegränsning.

Beräkning av statsbidrag

6 § Statsbidrag för undervisning under skollov lämnas med högst 1 500 kro-
nor per elev och vecka. Statens skolverk får besluta att statsbidrag lämnas
med mer än 1 500 kronor per elev och vecka om det finns särskilda skäl med
hänsyn till antalet elever i verksamheten. 
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Ansökan om statsbidrag

6 a § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. 
I ansökan om statsbidrag ska huvudmannen beskriva hur den undervisning

under skollov som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för
verksamheten för att syftet med statsbidraget ska uppnås och hur uppföljning
ska ske. 

Beslut om och utbetalning av statsbidrag

7 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag för undervisning under skollov.
Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat

uppgift till verket om att de elever som huvudmannen har ansökt om bidrag
för har deltagit i undervisningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015 i fråga om 6 § och i
övrigt den 1 januari 2016.

2. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och
med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN
Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)


