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Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram 2018
Beslut om omprövning av ansökan
Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp för TYRESÖ KOMMUN till
1 850 900 kronor. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 5674-3529. Detta beslut ersätter tidigare beslut, i övrigt gäller
samma villkor.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:622) inte överklagas.
Skälen för beslutet

TYRESÖ KOMMUN har efter att det ursprungliga beslutet fattades den
17 april 2018 ansökt om att vara med i omfördelningen av tillgängliga
medel för bidragsåret 2018. Skolverket har därför ändrat beslutet baserat
på de uppgifter som lämnades i den ursprungliga ansökan. Ni har i er
ansökan angett antalet elever som går på ert eller era introduktionsprogram.
Beräkningen av det belopp ni får i omfördelningen av statsbidrag är baserad
på er andel av det totala antalet elever bland de huvudmän som ansökte om
att ta del av omfördelningen.
Beslutet fattas med stöd av förordning (2017:622) om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se eller ring: 08-527
33 200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Felicia Giertta.
Handläggare var Felicia Giertta.

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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Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut veckan efterbeslutstillfället. Utbetalningen har
meddelandetexten ”Tilläggsutbetalning introduktionsprogram 2018”.
Information och villkor för statsbidraget
Bidrag får lämnas för insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans
introduktionsprogram. Statsbidraget får inte användas till kostnader för
marknadsföring.
Beviljat bidrag får användas för kostnader som uppstår under perioden 1
januari 2018 till 31 december 2018.
Statsbidrag kan lämnas till en huvudman som har minst 15elever på
gymnasieskolans introduktionsprogram. I er ansökan angav ni det antal
elever ni hade på utbildningen vid ansökningstillfället. I och med detta har ni
intygat att ni har minst 15 elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.
Statsbidrag får inte lämnas för
1.insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller
2.utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om
uppdragsutbildning inom skolväsendet.
Det är ni som huvudman som ansvarar för att bidraget används i enlighet
med bestämmelserna i förordningen och att de villkor som finns i detta
beslut följs. Ni ska skriftligt redovisa förändringar utifrån de uppgifter ni
lämnade ansökan till Skolverket innan de genomförs. Eventuell återbetalning
av medel sker efter beslut från Skolverket.
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
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huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Ni som tagit emot statsbidrag ska senast den 15 februari 2019 redovisa hur
ni har använt bidraget.Redovisning görs via e-tjänsten för statsbidrag.
Skolverket kommer att begära in uppgifter om:
•De insatser ni genomfört
•De kostnader ni haft
Vi kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker era kostnader och visar att de riktat sig
mot gymnasieskolans introduktionsprogram.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2017:622)om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram:
1.bidraget har lämnats på felaktig grund eller medför 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 9 § inte har lämnats, eller
4.mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.
Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
någon är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.
Överklagande
Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2017:622)inte
överklagas.
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