
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2014

Information

När ni ansöker - att tänka på:

Samverkan mellan anordnare

Återbetalning

För att påbörja er ansökan, klicka här

• Läs noga igenom den information som finns i dokumentet ”Information om statsbidrag utbildning i svenska 
för invandrare 2014” eftersom denna kompletterar informationen i ansökan.

• Se över att er planerade insats uppfyller samtliga krav i förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning 
i svenska för invandrare (i fortsättningen förordningen).

• Ansökan görs genom att fylla i de efterfrågade uppgifterna, specificera och beskriva utförligt. Kontrollera att 
alla uppgifter fyllts i och att det är tydligt specificerat vad ni önskar genomföra inom ramen för statsbidraget.

• Vid ansökan behöver samtliga verksamhetsorter som insatsen berör specificeras. Se blad 
’Verksamhetsorter’ nedan.

• Vid samverkan mellan anordnare ska blanketten "Intyg vid samverkan" fyllas i. Endast den ansvarige 
anordnaren ska fylla i hela ansökan. Övriga fyller i intyget. Se informationen nedan.

• Ansökan ska enbart skickas in elektroniskt till sfi.statsbidrag@skolverket.se

• Skolverket beslutar om och betalar ut statsbidrag utifrån på den information som finns i ansökan. Medel 
beviljas för insatser år 2014.

• Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Mottagaren av statsbidraget 
ska därför lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Skolverket begär. Observera att den 
ekonomiska redovisningen ska granskas av en revisor som redogör för sina iakttagelser i ett intyg. Detta 
intyg ska bifogas redovisningen. Se 7 § förordningen för mer information.

Av ansökan behöver det tydligt framgå, i del tre, om samverkan med någon annan anordnare sker och i så 
fall med vilken/vilka. Om samverkan innebär att anordnarna genomför en gemensam insats fylls ansökan i 
av en anordnare. Övriga fyller i blanketten Intyg vid samverkan, som bifogas ansökan. Anordnaren som fyller 
i och skickar in ansökan blir mottagare av statsbidraget om statsbidraget beviljas. Mottagare av statsbidraget 
är ansvarig för att krav i förordningen och villkor i beslut om statsbidrag följs, inklusive att uppföljningar 
skickas in.

Av 8 § förordningen framgår när en mottagare av statsbidrag blir återbetalningsskyldig. Se förordningen för 
mer information.

Påbörja ansökan



Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2014

Förordning 2012:993

Ansökan om statsbidrag

Ansökan för 2014 ska vara Skolverket tillhanda senast den 17 december 2013!

Endast de gula rutorna ska fyllas i.

Uppgifter i de grå rutorna beräknas automatiskt och kan inte ändras.

Alla rutor förutom de gula är låsta med avsikt.

Del 1. Anordnarens uppgifter

Anordnarens namn Hagfors kommun

Verksamhetsort Vid flera verksamhetsorter ange "Flera" Hagfors

Huvudman för utbildningen Hagfors kommun

Ange län Ange i rullistan Värmland

Organisationsnummer till anordnaren 212000-1884

Bank-/plusgironummer till anordnaren Bankgiro 108-3179

Typ av anordnare Ange i rullistan Kommun

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Del 2. Nulägesbeskrivning

Vid flera verksamhetsorter fyll i uppgifter för samtliga orter ansökan berör. Se blad "Verksamhetsorter".



Ange elevunderlag inom utbildning i svenska för invandrare i er verksamhet

Ange ungefärligt elevunderlag (oberoende av studietakt). 100 +/- 10, hög omsättning

Statsbidrag eller annan särskild ersättning (max 300 tecken)

JA/NEJ NEJ

Om ja, redogör för vad statsbidrag eller annan särskild ersättning lämnas/ansöks för samt från vem.

Beviljades ni bidrag inom ramen för detta statsbidrag för år 2013?

JA/NEJ NEJ

Om ja, redogör för vilken insats/vilka insatser ni beviljades medel för.

Del 3. Ny planerad insats (rubrik) Sfi -lyftet, Hagfors

Hur ser er verksamhet ut idag? Vilka utvecklingsbehov ser ni i er verksamhet utifrån de nationella målen för 
skolformen? Utgå från de delar som är relevanta för den insats ni söker statsbidrag för. (Max 750 tecken)
VI har traditionell helklassundervisning. Elevantalet har ökat markant de sista åren. Många elever stannar 
bara en kort tid, innan de blir placerade i annan kommun. Omsättningen av elever är mycket hög. 
Eleverna varvar Sfi med yrkessvenska eller praktik. Det är svårt för eleverna att få kontakt med andra 
hagforsbor. Möjligheter till språkutveckling utanför skolan är små.  Elever som varvar Sfi med annan 
utbildning eller praktik/arbete har idag svårt att få kontinuitet i undervisningen. För många elever är det 
inte genomförbart att nå kursmålen och samtidigt ha dagar med annan utbildning eller 
praktik/arbete. För att säkra en god kvalitet finns stora behov av ökad individualisering, flexibla 
studieupplägg och stärkta möjligheter till språkträning utanför skolan.

Lämnas statsbidrag eller annan särskild ersättning för någon insats inom utbildning i svenska för 
invandrare? Ansöker ni, förutom genom denna ansökan, om statsbidrag eller annan särskild ersättning för 
någon insats inom utbildning i svenska för invandrare?



Ange vilket område insatsen ligger inom läs- och skriv, stödverksamhet, distansutbildning

Ange ungefärligt antal elever som insatsen berör (oberoende av studietakt). 100 +/- 10, hög omsättning

Beskrivning av ny planerad insats (max 750 tecken)

Under vilken period är insatsen tänkt att genomföras?

Startdatum ÅÅMMDD 140201 Slutdatum ÅÅMMDD 141230

Planerar ni att samverka med annan anordnare om insatsen inom ramen för statsbidraget?

JA/NEJ NEJ

Om ja, ange med vilken/vilka anordnare samverkan sker.

Ange namn och ort

Beskriv med 1-3 nyckelord vilket övergripande område insatsen berör, ex. vägledning, läs- och 
skrivinlärning etc.

Ange specifikt vilken insats som planeras att genomföras inom ramen för statsbidraget. Beskriv den insats 
som planeras utifrån syfte, målgrupp, omfattning, metoder, koppling till övrig verksamhet etc.
Insatsen består av två delar. 
1. Lärplattform
Syfte: Öka undervisningens tillgänglighet och därigenom ge möjlighet att kombinera arbete, praktik och 
utbildning med Sfi. Skapa mer utrymme för individuellt riktat utvecklingsstöd. 
Metod: Internetbaserad lärplattform med resurser som används både för distanselever och i en flippad 
undervisning. 
Målgrupp: Samtliga elever, 100 +/-10 per termin                                                                                                
            
2. Digitalt läromedel
Syfte: Öka möjligheterna till språkträning utanför skolan. Förstärka stödet i klassrummet. Bättre tillgodose 
olika lärstilar.
Metod: Individanpassat urval av programvara till iPads i skola och i hemmet.  
Målgrupp: Alfa-elever och elever i behov av extra stöd, omkr. 20 elever/vecka. 

Beskriv hur den planerade insatsen ni ansöker om i denna ansökan inte är en insats ni redan erbjuder.
I dagsläget har vi inte resurser för implementering av undervisningsformer som kan ge de effekter denna 
insats medför. Det ökade elevunderlaget och dagens krav på flexibilitet kräver en grundlig omdaning av 
rådande undervisningsmetoder. Visst arbete i denna riktning har vidtagits, men resurser finns idag ej för 
digitala läromedel eller för pedagogisk planering och programmering av iPads liksom tid för vidareutveckling 
och implementering av lärplattform.



Del 4. Förväntad effekt och önskat läge
Hur bidrar den nya insatsen till höjd kvalitet? (max 500 tecken)

1.
Hur bidrar den nya insatsen till ökad flexibilitet? (max 500 tecken)

Hur bidrar den nya insatsen till ökad individanpassning? (max 500 tecken)

OBS! Om fler rader för samverkande anordnare skulle behövas meddela Skolverkets kontaktpersoner, se 
nedan.

Ange på vilka sätt den nya planerade insatsen bidrar till höjd kvalitet utifrån de nationella målen för 
skolformen samt samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt.

Insatserna skapar undervisning tillgänglig oavsett tid/rum och möjliggör distansstudier, 
underlättar för elever med andra aktiviteter vissa dagar och ökar tiden då man kan träna svenska. 
Eleven kan själv välja moment och takt. Tillgång till film, bild och ljud tillgodoser olika lärstilar. 
Anpassade iPads ger alternativa inlärningsmetoder i elevens takt med direkt feedback. Flippad 
metod frigör lektionstid för individuellt inriktade lärosamtal. På lång sikt kan eleverna snabbare 
nå sina mål.

Ange på vilka sätt den nya planerade insatsen bidrar till ökad flexibilitet utifrån de nationella målen för 
skolformen samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt.
Insatserna gör så att elev kan välja form, tid och takt för arbetet. Lärplattform tillgängliggör undervisningen, 
 möjliggör distansstudier och underlättar för elever att få kontinuitet i sina kurser trots dagar med andra 
aktiviteter. Flippad metod ger mer lektionstid för planering och uppföljning av flexibelt behovsanpassade 
arbetssätt. Anpassade iPads ger alternativa inlärningsmetoder i elevs takt med direkt feedback och 
möjlighet att arbeta hemma. Elev kommer på lång sikt snabbare nå sina kursmål.

Ange på vilka sätt den planerade insatsen bidrar till ökad individanpassning utifrån de nationella målen för 
skolformen samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt.
Lärplattform ger ett lärande där eleven kan repetera och välja uppgifter utifrån sina utvecklingsbehov, sin 
lärstil och sin takt. Metoden flippat klassrum är en metod för ökad individualisering då den frigör lektionstid 
till handledning av enskild elev.  Med Ipads anpassade utifrån elevens lärstil och utvecklingsnivå  kan 
eleven repetera, lyssna till och bearbeta just det som hen behöver utveckla på ett sätt som passar just hen. 
Resultatet blir att elever snabbare når kursmålen.



Del 5. Uppföljning

Hur tänker ni själva följa upp och utvärdera insatsen?

Del 6. Kostnader för insatsen

Personalförstärkningar

Specificera vilken typ av personalförstärkning Belopp

Sfi-lärare 229kr

Modersmålsstöd 0kr

Studie-och yrkesvägledare 0kr

Tolk 0kr

Vikarie för utbildningsdagar totalt 10 dagar 19kr

0kr

0kr

Totalt 248kr

Kompetensutveckling

Specificera vilken typ av kompetensutveckling Belopp

Kortare kurser (ex. 1-dagskurser) 12kr

Universitets/högskolekurser 0kr

Litteratur 0kr

Inbjudna föreläsare 0kr

0kr

0kr

0kr

Totalt 12kr

Inköp

Specificera vilken typ av inköp Belopp

Ange vilka metoder/tillvägagångssätt ni avser att använda er av för att se om insatsen bidrar till förväntad 
effekt.
Intervjuer med och självskattningsformulär för elever avseende motivation, glädje i skolarbetet, tid som 
eleverna ägnar åt studier, upplevelse av hur undervisningen följer den egna kunskapsutvecklingen och 
upplevelse av kontinuitet i undervisningen. Intervjuer med lärare avseende upplevelse av insatsen, rörande 
nämnda faktorer. Statistisk jämförelse av tid för uppfyllelse av kursmålen (undervisningens effektivitet) och 
antal distanselever före respektive efter genomförd insats. Utvärderingsarbetet sker i enlighet med BRUK.

Ange kostnader för den nya planerade insatsen med summan för respektive post. De grå rutorna är 
förtrycka alternativ, för andra eller ytterligare alternativ fyll i de gula rutorna. Om övrigt än redan angivet 
beskriv kostnadsposten under kostnadspost 4 och 5 samt ange summan för dessa kostnader. Ange endast 
i siffror, inga punkter eller dylikt!

OBS! Det är viktigt att det tydligt framgår hur kostnaderna är kopplade till insatsen ni har beskrivit i del 3 i 
ansökan.



Surfplattor 25 st 89kr

Datorer st 0kr

Läromedel 0kr

Appar, 25 gånger 100kr 3kr

Router 6kr

5kr

Totalt 103kr

Kostnadspost 4

Ange om annat än kostnadsposter ovan Belopp

0kr

Kostnadspost 5

Ange om annat än kostnadsposter ovan Belopp

0kr

Totalt ansökt bidrag Belopp

Summeras automatiskt från kostnadsposterna ovan 362kr

Kontaktuppgifter till anordnaren

Rektor/Ansvarig chef Roland Wiklund

Adress Älvstrandens bildningscenter

Postnummer 683 80 Postort Hagfors

Telefonnummer 0563-18863

E-postadress

Rektor/Ansvarig chef intygar

Intyga nedanstående villkor genom att sätta ett kryss "X" i rutorna

x

1 mac book air

OBS! Om fler kostnadsposter skulle behövas meddela Skolverkets kontaktpersoner, se nedan.

roland.wiklund@hagfors.se

Denna ansökan ska skickas ifylld elektroniskt, i excel-format, till sfi.statsbidrag@skolverket.se. Ansökan 
ska vara Skolverket tillhanda senast den 17 december 2013.

- Att sökande har tagit del av förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för 
invandrare

mailto:roland.wiklund@hagfors.se


x

x - Att jag som rektor/ansvarig chef har tagit del av denna ansökan om statsbidrag

Skolverkets kontaktpersoner

Robert Johansson

- Att ovanstående uppgifter är korrekta och i enlighet med förordning (2012:993) om statsbidrag 
för utbildning i svenska för invandrare

Frågor eller funderingar hänvisas till sfi.statsbidrag@skolverket.se

Ingrid Jerkeman



Här ifylles uppgifter om samtliga verksamhetsorter som ansökan berör.

Verksamhetsort 1

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 2

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 3

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

OBS! Detta blad ska enbart fyllas i om anordnaren är verksam i fler orter än angivet under del 1 i 
"Ansökan".



Verksamhetsort 4

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 5

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 6

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 7

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan



Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 8

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 9

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsort 10

Anordnarens namn

Huvudman för utbildningen

Län Ange i rullistan

Typ av anordnare Ange i rullistan

Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor

Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

Kontaktperson i kommunen Namn

Telefonnummer



E-postadress

Vid behov att ange fler verksamhetsorter kontakta Skolverkets kontaktpersoner. Se nederst på sidan 
under bladet "Ansökan".



Anordnaruppgifter

Anordnarens namn Verksamhetsort Huvudman Län Organisationsnummer BG/PG

Hagfors kommun Hagfors Hagfors kommunVärmland 212000-1884 Bankgiro 108-3179

Verksamhetsort 1
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 2
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 3
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 4
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 5
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 6
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 7
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 8
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 9
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Verksamhetsort 10
Anordnarens namn Huvudman Län Anordnar typ

0 0 0 0

Län

Blekinge län

Dalarnas län

Flera län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län



Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län



Anordnaruppgifter Kontaktperson i kommun Nulägesbeskrivning

Anordnar typ Avtalsperiod Namn Telefon E-post Elever totalt

Kommun 0 0 0 0 100 +/- 10, hög omsättning

Verksamhetsort 1 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 2 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 3 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 4 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 5 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 6 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 7 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 8 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 9 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0

Verksamhetsort 10 Kontaktperson i kommun
Avtalsperiod Namn Telefonnummer E-postadress

0 0 0 0





Nulägesbeskrivning Ny insats

Annat statsbidrag Statsbidrag 2013?

JA/NEJ JA/NEJ Rubrik Område Berörda elever Startdatum

NEJ NEJ Sfi -lyftet, Hagforsläs- och skriv, stödverksamhet, distansutbildning100 +/- 10, hög omsättning140201





Ny insats Personalförstärkning

Samverkan? Sfi-lärare SYO Tolk Fritext1

Slutdatum JA/NEJ Belopp Belopp Belopp Belopp Kategori

141230 NEJ 229166,66666667 0 0 0 Vikarie för utbildningsdagar totalt 10 dagar

Moders-målsstöd





Personalförstärkning Kompetensutveckling

Fritext1 Fritext2 Fritext3 Litteratur

Belopp Kategori Belopp Kategori Belopp Totalt Belopp Belopp Belopp Belopp

18544 0 0 0 0 247710,7 12000 0 0 0

Kortare 
kurser

Universit
ets/högs
kolekurs
er

Inbjudna 
föreläsare





Kompetensutveckling Inköp

Fritext1 Fritext2 Fritext3 Surfplattor Datorer

Kategori Belopp Kategori Belopp Kategori Belopp Totalt Antal Belopp Antal

0 0 0 0 0 0 12000 25 89000 0





Inköp

Datorer Läromedel Fritext1 Fritext2 Fritext3 Fritext4

Belopp Belopp Kategori Belopp Kategori Belopp Kategori Belopp Kategori

0 0 Appar, 25 gånger 100kr2500 Router 6000 1 mac book air 5000 0





Inköp Kostnadsposter Summering Kontaktuppgifter

Fritext4 Kostnadspost4 Kostnadspost5

Belopp Totalt Kategori Belopp Kategori Belopp Totalt ansökt bidrag Rektor/ansvarig chefAdress

0 102500 0 0 0 0 362210,666666667 Roland WiklundÄlvstrandens bildningscenter





Kontaktuppgifter Intyg

PostnummerPostort Telefon E-post Villkor1 Villkor2 Villkor3

683 80 Hagfors 0563-18863 x x x
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