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Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Ni beviljas 331 128 kronor i statsbidrag. Bidraget avser 2021. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 327-2952.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte överklagas.
Viktig information om Omsorg på kvällar, nätter och helger år
2021
Beräkning av bidragsbeloppet

Bidragsbeloppet per erbjuden plats beräknas genom att anslaget för
bidragsåret delas på det antal erbjudna platser som kommunerna tillsammans
ansöker om bidrag för. Anslag för statsbidraget för år 2021 är 79 miljoner
kronor. Efter ansökan beviljar Skolverket 78 897 378 miljoner kronor för 77
199 erbjudna platser fördelat på 176 kommuner. Det motsvarar 1 022 kronor
per erbjuden plats.
Utbetalningsplan

Skolverket betalar ut bidraget två gånger per år efter att ni skickat in
en begäran om utbetalning via e-tjänsten för statsbidrag. Begäran om
utbetalning för första halvåret ska lämnas mellan 15 april – 17 maj
2021. Utbetalningen har meddelandetexten Omsorg 2021.u1. Begäran
om utbetalning för andra halvåret ska lämnas mellan 1 oktober – 1
november 2021. Utbetalningen har meddelandetexten Omsorg 2021.u2.
Det sammanlagda belopp som begärs ut för januari – juni och juli –
december 2021 får inte överstiga det belopp som beviljas i ansökan 2021.
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Huvudmannen måste också ha visat i respektive begäran om utbetalning att
de har haft tillräckliga kostnader.
Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar
Skolverket snarast om det sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det
kan t.ex. 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
Uppföljning

I samband med begäran om utbetalning ska kommunerna redovisa
kostnader för respektive halvår för omsorg på kvällar, nätter och helger.
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 kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2012:994).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Teresia
Bergström. Handläggare var Teresia Bergström.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.omsorg@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

