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Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 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 (2
555 600 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och
motsvarande skolformer samt viss annan utbildning.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:215) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lagstadiesatsningen@skolverket.se eller ring: 08-527 33
200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av David Westerholm.
Handläggare var David Westerholm.
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Viktig information om lågstadiesatsningen

Bakgrund
Skolverket beviljade den 7 juli 2017 statsbidrag för 2017/18. Beslutet om
statsbidrag fattades med stöd av förordning (2015:215) om statsbidrag för
de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss
annan utbildning.
Redovisning och uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag är enligt 11 § bestämmelserna i förordning
(2015:215) skyldig att redovisa bidraget till Skolverket och kan bli
återbetalningsskyldig enligt 12 § om:
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,
4. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

