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Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
för 2018/2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:370) om statsbidrag för
personalförstärkning i skolbibliotek.
Ni beviljas 126 782 kronor i statsbidrag (motsvarande 0,47 årsarbetskrafter).
Ni har sökt 271 000 kronor. Bidraget avser 2018/2019. Bidraget betalas ut
enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:370) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Ni beviljas bidrag motsvarande 47 procent av de tjänster ni har sökt. Skälet
är att det har kommit in fler ansökningar om statsbidrag än vad det finns
bidrag att fördela. Skolverket beslutar därför om urval enligt förordning
(2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek.
Skolverket fördelar statsbidraget proportionerligt till de sökande som
uppfyller kriterierna i förordningen.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.skolbibliotek@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Sara Gustafsson.
Handläggare var Sara Gustafsson.

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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Viktig information om statsbidrag för personalförstärkning i
skolbibliotek
Beräkning av bidragsbeloppet
Skolverket beslutar att bevilja och betala ut 29 999 433 kronor i statsbidrag.
Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:370) om
statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Skolverket har haft 30
000 000 kronor att fördela läsåret 2018/2019. Statsbidrag delas ut med ett
schablonbelopp på 271 000 kronor per årsarbetskraft, som ska motsvara
hälften av kostnaden för en genomsnittlig heltidslön förbibliotekarier och
arkivarier.
Huvudmännen har sammanlagt sökt bidrag motsvarande 321,7
årsarbetskrafter för ett totalt belopp på 87 192 183 kronor. Det har kommit
in 285 ansökningar. Skolverket beslutar att delvis bevilja bidrag till 195
sökande och att avslå 90 sökande.
Urval i årets ansökningsomgång
För bidragsomgången 2018 har skolhuvudmän ansökt om mer bidrag
för personalförstärkningar i skolbibliotek än vad det finns bidrag att
fördela. Syftet med statsbidraget är att genom personalförstärkning öka
skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera läslust
och främja språkutvecklingen.
Enligt 7 § förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning
i skolbibliotek ska Skolverket prioritera huvudmän som kan uppvisa
en långsiktig ambition att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera
elevernas läslust och främja deras språkutveckling. I urvalet har Skolverket
prioriteratde huvudmän som i ansökan utförligt beskriver planerade åtgärder
och aktiviteter. Samt hur den planerade personalförstärkningen kommer att
bidra till att uppnå bidragets syfte.
Statsbidraget har fördelats proportionerligt till de sökande som uppfyller
kriterierna i förordningen. Beviljat belopp uppgår till 47[1]procent av sökta
medel hos respektive huvudman. Beloppet avrundas till hela kronor.
Utbetalningsplan
Utbetalningen kommer vara uppdelad på två omgångar. Den första
utbetalningen sker i juni 2018 och den andra utbetalningen sker i januari
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2019. Den första utbetalningen har meddelandetexten ”Statsbidrag
Skolbibliotek 1” och den andra utbetalningen ”Statsbidrag Skolbibliotek 2”.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Enligt 10 § i förordningen (2016:370) kan Skolverket hålla inne en
utbetalning av statsbidrag eller besluta om återkrav om det kommer fram att
ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats har ändrats väsentligt.
Informera Skolverket snarast om det sker förändringar vad gäller er
verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar som innebär fusion 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 tillskolverket.statsbidrag@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Sökande som tagit emot statsbidrag gällande läsåret 2018/2019 ska under
hösten 2019 redovisa hur statsbidraget använts, på en blankett som
Skolverket tillhandahåller via e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer
att lämna information om innehållet i redovisning och uppföljning på vår
hemsida. Skolverket kan också 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 12 § i
förordning (2016:370). Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter
som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.
[1]Varje huvudman tilldelas bidrag motsvarande 46,783 procent av sökt
belopp, vilket i texten avrundas till 47 procent.

