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Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för
2017/2018
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
(717 000 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:818) inte överklagas.
För bidragsomgången 2017/2018 begärde ni ut 717 039 kronor i statsbidrag
för ökad jämlikhet. Ni har redovisat att ni använt 717 000 kronor av dessa.På
grund av att avvikelsen är så pass liten bedömer vi att det finns särskilda skäl
till att inte återkräva beloppet. Skolverket godkänner därför er redovisning.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.okadjamlikhet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Mattias Larsson.
Handläggare var Mattias Larsson.
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Viktig information om Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
2017
Den som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig om det
framkommer att ni inte har följt följande villkor för beslutet.
Statsbidraget för ökad jämlikhet ska användas till att öka andelen elever som
blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bidraget skulle ha
använts senast den 30 juni 2018. Medel som ej utnyttjats ska betalas tillbaka
till Skolverket.
Sökande som har tagit emot statsbidrag ska ha redovisat senast under
hösten 2018 redovisa hur det har använts på den blankett som Skolverket
har tillhandahållit. Ni är vidare skyldiga att lämna ytterligare uppgifter som
Skolverket begär.
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Skolverkets beslut får enligt 13§ i nämnda förordning (2017:818) inte
överklagas.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt 9§
i förordning (2017:818). Den som har tagit emot ett statsbidrag kan bli
återbetalningsskyldig om
1.bidraget har lämnat spå 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, eller
3.sådan redovisning som avses i 8§ inte har lämnats.

