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Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för
2018
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:400) om statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska
insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser.
Ni beviljas 82 600 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 264320 kronor.
Bidraget avser HT 2018. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 327-2952.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.
Motivering
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan.
Det beror på att Skolverket har mottagit fler ansökningar om statsbidrag för
fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser än det finns medel
för. Skolverket har därför beslutat att göra urval i enighet med förordning
(2016:400 §18) om statsbidrag för personalförsäkring inom elevhälsan och
när det gäller specialpedagogiska insatser för fortbildning när det gäller
sådana insatser.
Vid urvalet ska Skolverket, i den ordning som anges nedan, prioritera
1. förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och
sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan, eller
2. övriga årskurser i de nämnda skolformerna.
Skolverket ska också vid urvalet prioritera ansökningar från huvudmän som
har särskilt svåra förutsättningar.
En eller flera av de lärare ni sökt statsbidrag för har inte kommit med i
urvalet.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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e-posta: statsbidrag.hp.specialpedagogik@skolverket.se eller ring: 08-527 33
200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Fatima Vejsel.
Handläggare var Alexander Sandberg.
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Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och syftar till att
lärarna och förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lärarens lön. Huvudmannen kan söka
statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till
läraren eller förskolläraren. Statsbidraget beräknas på en årslön för en
speciallärare eller specialpedagog om 590000 kronor vilket baseras på en
medellön om 34000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Urval
Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för fortbildning när det
gäller specialpedagogiska insatser än det finns medel för, beslutar Statens
skolverk om urval enligt 18 § i statsbidragsförordningen. Vid urvalet ska
Skolverket, i den ordning som anges nedan, prioritera:
1.

förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan
och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan, eller

2.

övriga årskurser i de nämnda skolformerna.

Skolverket ska också vid urvalet prioritera ansökningar från huvudmän som
har särskilt svåra förutsättningar.
Redovisning och uppföljning
Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.
Redovisning för budgetåret 2018 är inplanerad för april 2019.
Återbetalning av statsbidrag
I 22 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning:
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig,
om
1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,
3. sådan redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller
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4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
På Skolverkets vägnar

