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Statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling för 2020
Beslut
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition om 11 971 022 kronor i
statsbidrag. Bidraget avser år 2020.
Skolverket förbehåller sig rätten att ändra beslutet om den plan ni lämnat
in inte syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i
förskoleklassen och grundskolan.
Skäl till beslutet
Den 8 januari 2020 beslutade Skolverket att tilldela er en bidragsram om
##BIDRAGSRAM## kronor. Ni har ansökt om utbetalning om 11 971
022 kronor. Av 1 och 6 §§ förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling framgår att en plan över insatser
som ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen ska lämnas in till
Skolverket.
Ni har inkommit med en plan och intygar att ni planerar att använda
statsbidraget till nya eller utökade insatser inom förskoleklass och
grundskola. Ni uppfyller därför kraven för den sökta rekvisitionen.
Skolverket beviljar därmed er 11 971 022 kronor i statsbidrag.
Skolverket ska granska ett urval av planer utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys. Er plan har inte granskats utifrån det urval som
Skolverket gjort. Eftersom vi inte har granskat er inskickade plan kan
Skolverket komma att återkräva beviljade medel om det visar sig att
planen inte syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i
förskoleklassen och grundskolan.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2018:49) inte överklagas.
Övrig information
Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 434-4354.
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Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Indira Limakeshi.
Handläggare var Indira Limakeshi.
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Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2020
Viktiga villkor för statsbidraget
Syftet med statsbidraget är att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.
Ni behöver särskilt känna till att Statsbidraget ska användas till nya eller
utökade insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom
förskoleklass och grundskola. Era insatser ska genomföras under perioden 1
januari till 31 december 2020.
Vid en kontroll ska ni kunna redovisa vilka insatser bidraget har använts till
och hur de uppfyller bidragets syfte.
Bidragsramarna beräknas med hjälp av ett socioekonomiskt index
Fördelningen av statsbidraget baseras på ett socioekonomiskt index som tas
fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Skolverket väger samman indexet
med ett genomsnitt av varje huvudmans elevantal från de tre föregående
åren för att räkna ut varje huvudmans bidragsram. För de huvudmän som
har färre än fem elever tillhandahåller SCB inget index. De huvudmännen
har tilldelats ett genomsnittligt index för den kommun som huvudmannen
finns i.
Skolverket har inte möjlighet att omfördela statsbidraget. Därför kan ni inte
få en större summa än den bidragsram som ni fått.
Utbetalning av statsbidraget
Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det
beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 15 med meddelandetexten
”Likvardigskola. 2020.U1”. Den andra halvan av bidraget betalas ut under
september månad med meddelandetexten ”Likvardigskola. 2020.U2”.
Ni ska informera Skolverket vid förändringar
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.
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Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget
Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen sker under 2021
och görs i ett webbformulär som Skolverket tillhandahåller via e-tjänsten för
statsbidrag. I formuläret ska ni ange:
–

hur mycket pengar ni använt

–

vilka insatser ni genomfört

–

att ni använt statsbidraget till nya och/eller utökade insatser

–

att insatserna vara inriktade mot förskoleklass och grundskola

Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på.
Ni är också skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av
statsbidragets användning som genomförs av Skolverket eller någon annan
myndighet som får detta uppdrag av regeringen.
Ni kan bli återbetalningsskyldiga vid oriktigheter
Ni kan bli återbetalningsskyldiga av det statsbidrag som ni fått om ni:
1.

Lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt gjort så att
ni fått statsbidraget på felaktiga grunder eller med ett för stort
belopp.

2.

Ni av någon annan anledning har fått statsbidraget på fel grunder
eller med för högt belopp.

3.

Ni har använt statsbidraget på fel sätt, till fel insatser eller
liknande

4.

Ni inte lämnar in den redovisning som Skolverket begär.

Om det finns särskilda skäl får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå
från ett krav på återbetalning.

