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Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
för 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 22 240 kronor i statsbidrag (motsvarar 0,16 tjänster). Ni har
sökt 65 330 kronor. Bidraget avser HT 2019. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:370) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Skolverket har tagit emot ett stort antal ansökningar och det totala sökta
beloppet överstiger de medel som finns att fördela för statsbidraget.
Skolverket prioriterar huvudmän som kan uppvisa en långsiktig ambition
att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja
deras språkutveckling enligt 7 § förordning (2016:370).
Skolverket fördelar bidraget proportionerligt till de sökande som uppfyller
kriterierna.
Ni uppfyller kriterierna och blir därför beviljade en andel av de tjänster som
ni har sökt bidrag för. Ni beviljas en tredjedel av sökta tjänster.
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 Lisa Nylander.
Handläggare var Lisa Nylander.
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Viktig information om statsbidrag för personalförstärkning i
skolbibliotek
Skolverket har 14 645 039 kronor att fördela för den aktuella
bidragsomgången.
Skolverket beslutar att bevilja och betala ut 14 643 650 kronor i statsbidrag
till 309 huvudmän för bidragsomgången 2019.
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidraget beräknas med ett schablonbelopp om 139 000 kronor per
årsarbetskraft under halvåret juli - december 2019. Det motsvarar en
fjärdedel av kostnaden för en genomsnittlig årlig heltidslönekostnad för
bibliotekarier och arkivarier.
Urval och fördelning i årets ansökningsomgång
Skolverket har tagit emot 317 ansökningar och sökt belopp uppgår till 43
434 720 kronor. Det innebär att huvudmännen har ansökt om mer bidrag
för personalförstärkningar i skolbibliotek än vad det finns bidrag att fördela.
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. För bidragsomgången
hösten 2019 beviljar Skolverket endast statsbidrag till de huvudmän
som i ansökan beskriver och ger exempel på åtgärder som de planerar
inom skolbibliotek i syfte att stimulera elevers läslust och främja
språkutvecklingen.
De huvudmän som uppfyller kriteriet ovan har sökt för fler tjänster än
bidraget räcker till. Skolverket fördelar därför statsbidraget så att de som
beviljas bidrag får en tredjedel av sökta tjänster. Det innebär att samtliga
huvudmän som blir beviljade bidraget får en del av sina sökta tjänster.
Utbetalningsplan
Hela bidraget betalas ut i juni 2019. Utbetalningen kommer ha
meddelandetexten ”Skolbibliotek ht 2019”.
Sista ansökningsomgången
Enligt budgetpropositionen för 2019 avsätts inga medel för statsbidraget
för personalförstärkning i skolbibliotek de kommande åren. Utifrån
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de uppgifterna är bidragsomgången hösten 2019 den sista gången som
statsbidraget betalas ut.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Enligt 10 § i förordning (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 till statsbidrag.administration@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Den som tagit emot statsbidrag för bidragsomgången 2019 ska redovisa hur
bidraget har använts. Redovisningen sker via e-tjänsten för statsbidrag under
2020.
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 10 §
förordning (2016:370).

