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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:375) om 
statsbidrag för utveckling av lärande på 
arbetsplatser;

utfärdad den 15 oktober 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:375) om statsbidrag
för utveckling av lärande på arbetsplatser

dels att rubriken till förordningen och 1, 6, 7 och 9 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 10 a §§, och närmast före
3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på 
arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveck-
ling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser som

1. sker inom ramen för den arbetsplatsförlagda delen av
a) utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
b) kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, eller
2. avser yrkesintroduktionsavtal.
Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för utveckling

av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om
yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Statsbidrag för insatser som avser utveckling av regionala 
stödfunktioner för yrkesutbildning

3 a § Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,
organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt
intresseorganisationer i näringslivet. Statsbidrag till organisationerna får läm-
nas för insatser för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan
mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning inom gymnasieskolan och
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att höja utbildningens
kvalitet.

6 § Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i enlighet med kapitel I
och kapitel III artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
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den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Statens skolverk ska föra ett sådant register som avses i kapitel II artikel
12 i kommissionens förordning.

7 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens skol-
verk innan arbetet med insatsen inleds.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast gemensamt ansöka
om bidrag enligt 4 §. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisatio-
nerna.

I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det anges på vilket
sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga enligt 5 §.

9 § Statsbidrag får inte lämnas
1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos

Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs,
2. till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av

Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med
den inre marknaden, eller

3. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan sär-
skild ersättning lämnas för.

10 a § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana
insatser som avses i 3 a § ta hänsyn till i vilken grad insatserna

1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att
den statliga finansieringen avslutats, och

2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)


