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Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 2022
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:400) om statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska
insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser.
Ni beviljas 360 000 kronor i statsbidrag . Ni har sökt 997 650 kronor.
Bidraget avser 2022. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.
Skälen för beslutet

Ni beviljas 360000 kronor i statsbidrag för specialpedagogiska insatser:
–

Antal årsarbetskrafter att bibehålla från föregående bidragsår: 1
lärare med specialpedagogisk kompetens.

Ni beviljas inte hela det belopp ni sökt eftersom:
- Ni har sökt bidrag för personalförstärkning inom personalkategorierna
skolläkare, skolkurator och/eller skolsköterska. Det totala sökta beloppet
för dessa personalkategorier överstiger det belopp som finns att fördela
och i urvalet prioriteras de huvudmän som har störst behov av en förstärkt
elevhälsa. I förhållande till andra huvudmän bedöms ni inte ha störst behov.
- Ni har sökt bidrag för personalförstärkning inom specialpedagogiska
insatser. Det totala sökta beloppet överstiger det belopp som finns att
fördela. I urvalet prioriteras personalförstärkning i de lägre årskurserna och
huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar. Ni beviljas endast bidrag
för den personalförstärkning som ska arbeta i de lägre årskurserna.
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Viktig information om statsbidraget
Bidrag beviljas för ny personalförstärkning under 2022 och för att bibehålla
tidigare genomförd personalförstärkning. Villkoren framgår av 6 och 9
§§ i förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning
när det gäller sådana insatser.
För att kunna få statsbidrag för ny personalförstärkning inom elevhälsan
respektive specialpedagogiska insatser krävs att:
–

antalet årsarbetskrafter ni planerar att ha 2022 är fler än antalet
årsarbetskrafter 2021

–

er personaltäthet under 2022 förväntas bli bättre än
personaltätheten 2020 och 2021.

Hur många årsarbetskrafter som ni kan beviljas bidrag för beror på er
personaltäthet. Personaltätheten beräknas utifrån elevantalet och antalet
årsarbetskrafter. Elevantalet per den 15 oktober 2020 hämtas från Statistiska
centralbyrån. Uppgifterna om elevantal per den 15 oktober 2021 och 2022
och antalet årsarbetskrafter 2020, 2021 och 2022 hämtas från er ansökan.
Om personaltätheten förväntas förbättras under 2022 jämfört med de
två föregående åren kan bidrag beviljas för de antal årsarbetskrafter som
planeras leda till en bättre personaltäthet.
Ni som beviljades bidraget 2021 kan i årets ansökningsomgång också
beviljas bidrag för att bibehålla tidigare genomförd personalförstärkning. Ni
kan som mest få bidrag för att bibehålla det antal årsarbetskrafter som ni
beviljades bidrag för 2021. För att kunna få bidrag för att bibehålla tidigare
genomförd personalförstärkning krävs att:
–

ert elevantal 2022 inte minskar med 30 procent eller mer jämfört
med 2021. Om ni beviljades bidrag för att bibehålla personal
2021 krävs därtill att elevantalet inte minskat med 30 procent eller
mer 2021 jämfört med 2020.

–

årsarbetskrafterna som ni tidigare fått bidrag för bidrog till att
personaltätheten förbättrades, jämfört med de två föregående
åren, det år då de tillsattes. Om ni beviljades bidrag för ny
personalförstärkning 2021 krävs därmed att dessa tillsattes och
bidrog till en bättre personaltäthet under året.
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Bidragsbeloppet beräknas utifrån schabloner
Skolverket beräknar bidraget inom elevhälsan och specialpedagogiska
insatser utifrån ett schablonbelopp för varje personalkategori.
Schablonbeloppen ska motsvara ungefär hälften av årskostnaden för
en anställning eller ett uppdrag. Schablonerna bygger på Statistiska
centralbyråns nationella lönestatistik för de personalkategorier som omfattas
av förordningen.
Skolverket har fastställt följande schablonbelopp för respektive
personalkategori:
Skolläkare: 695 000 kronor
Skolsköterska: 345 000 kronor
Skolkurator: 313 000 kronor
Skolpsykolog: 371 000 kronor
Speciallärare: 360 000 kronor
Lärare med specialpedagogisk kompetens: 360 000 kronor
Urval i årets ansökningsomgång
För bidragsomgången 2022 tilldelades Skolverket 280 000 000 kronor att
fördela för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogiska
insatser, varav 150 000 000 kronor för personalförstärkning inom elevhälsan
och 130 000 000 kronor för personalförstärkning inom specialpedagogiska
insatser. 559 huvudmän har sökt bidrag för totalt 495 074 130 kronor, varav
219 756 930 kronor för personalförstärkning inom elevhälsan och 275 317
200 kronor för personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser.
Eftersom statsbidraget i årets ansökningsomgång är översökt tillämpar
Skolverket urval. Hur Skolverket ska göra urval av ansökningar om
bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan framgår av 16 § i
förordningen. Hur Skolverket ska göra urval av ansökningar om bidrag
för personalförstärkning för specialpedagogiska insatser framgår av 17 § i
förordningen.
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Ansökningar som prioriteras gällande bidrag för elevhälsan

Avseende personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket
enligt förordningen i första hand bidrag för anställning eller uppdrag som
skolpsykolog. Om det därefter återstår medel att fördela så beviljas även
bidrag för övriga personalkategorier. Skolverket ska vid urvalet enligt
förordningen också prioritera de huvudmän som har störst behov av en
förstärkt elevhälsa.
I årets ansökningsomgång räcker tilldelade medel för att bevilja bidrag till
alla huvudmän som sökt och uppnår villkoren för personalförstärkning
av skolpsykologer, men inte för personalförstärkning av övriga
personalkategorier. Skolverket gör bedömningen att det är de huvudmän
med sämst personaltäthet inom elevhälsan 2021 och de huvudmän som har
särskilt svåra förutsättningar som har störst behov av en förstärkt elevhälsa.
De prioriteras därmed först i urvalet av vilka huvudmän som beviljas bidrag
för personalförstärkning inom personalkategorierna skolläkare, skolkurator
och skolsköterska.
Ansökningar som prioriteras gällande bidrag för specialpedagogiska
insatser

Avseende personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser prioriterar
Skolverket enligt förordningen i första hand bidrag för förskoleklassen,
årskurs 1-3 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och/eller årskurs
1-4 specialskolan. Om det därefter återstår medel att fördela så beviljas
även bidrag för personal i övriga årskurser. Skolverket ska vid urvalet enligt
förordningen också prioritera ansökningar från huvudmän som har särskilt
svåra förutsättningar.
I årets ansökningsomgång räcker inte tilldelade medel ens för att bevilja
bidrag till alla huvudmän som sökt bidrag för personalförstärkning inom
de lägre årskurserna. Av dessa huvudmän prioriteras därför huvudmän
med särskilt svåra förutsättningar först i urvalet. Huvudmän med bättre
förutsättningar eller som sökt bidrag för personalförstärkning i övriga
årskurser än de lägre, prioriterade årskurserna har därmed inte beviljats
något bidrag inom specialpedagogiska insatser.
Bedömning av särskilt svåra förutsättningar

Bedömningen av vilka huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar
avgörs utifrån Skolverkets fördelningsnycklar för grundskolan och
gymnasieskolan.
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Fördelningsnyckeln för grundskolan skattar sannolikheten för elever att bli
behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Bakgrundsvariabler som
tillämpas i modellen är:
–

kön,

–

elevens födelseland,

–

moderns födelseland,

–

faderns födelseland,

–

föräldrars utbildningsnivå och

–

tid i Sverige.

Fördelningsnyckeln för gymnasieskolan skattar sannolikheten att elever
kommer att avgå med yrkes- eller högskoleförberedande examen inom
avsedd återstående studietakt. Bakgrundsvariabler som tillämpas i modellen
är:
–

meritvärde från grundskolan,

–

programtyp,

–

föräldrars utbildningsnivå,

–

kön och

–

skolår.

Skolverket använder vid bedömningen av särskilt svåra förutsättningar en
sammanslagen fördelningsnyckel för grundskolan och gymnasieskolan, där
huvudmännen rangordnas efter andel elever som inte förväntas bli behöriga
till nationellt program/ examineras inom avsedd studietakt, från högst till
lägst andel. Huvudmän tilldelas sedan medel utifrån rangordningen.
Omfördelning av beviljat bidrag
Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan och till andra
insatser som också regleras av samma förordning. Då krävs att villkoren
enligt förordningen är uppfyllda. Om det framgår vid redovisningen
att beviljat bidrag har omfördelats kan Skolverket komma att begära in
ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är
uppfyllda.
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Vid en redovisning följer Skolverket också upp och beräknar om ni har haft
kostnader (utifrån fastställda schabloner för bidragsåret) som motsvarar
bidraget som beviljats. Om ni omfördelat de beviljade årsarbetskrafterna till
en personalkategori med en lägre schablon så kan det krävas att ni använt
bidraget till fler årsarbetskrafter. Ni kan annars bli återbetalningsskyldiga
eftersom ni inte haft kostnader som motsvarar det beviljade bidragsbeloppet.
Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp
Ni ska i första hand använda bidraget till de personalkategorier som ni har
blivit beviljade bidrag för. Det är särskilt viktigt om ni blivit beviljade bidrag
för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att ni då har
blivit beviljade bidrag framför andra huvudmän för att ni ska tillsätta de
prioriterade tjänsterna. Inom elevhälsan är skolpsykologer prioriterade. För
specialpedagogiska insatser är tjänster inom förskoleklassen, årskurserna
1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i
specialskolan prioriterade.
Utbetalningsplan
Enligt 19 § i förordningen ska bidraget betalas ut vid ett tillfälle under varje
bidragsperiod.
Hela bidragsbeloppet betalas ut inom 2 veckor efter beslut. Bidraget delas
upp på två specifikationer – en för elevhälsan och en för specialpedagogiska
insatser.
Utbetalning för ”Förstärkt elevhälsa 2022” avser beviljat bidrag för tjänster
inom elevhälsa (skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog).
Utbetalning för ”Förstärkt specped 2022” avser beviljat bidrag för
tjänster inom specialpedagogiska insatser (speciallärare och lärare med
specialpedagogisk kompetens).
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 Skolverket informeras snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som fusion med en annan huvudman eller rekonstruktion av
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företaget. Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer skolenheter
från en annan huvudman ska ni meddela till oss. Det gör ni genom att skicka
ett meddelande till:statsbidrag.administration@skolverket.se
Redovisning och uppföljning
Huvudmän som tar emot statsbidrag för bidragsomgången 2022 ska
redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen sker via e-tjänsten för
statsbidrag under 2023. Skolverket kommer att begära in uppgifter om
elevantal och personal (antal årsarbetskrafter) för bidragsåret, i förhållande
till den prognos ni lämnade i ansökan. Ni kan själva beräkna er uppnådda
personalförstärkning under bidragsåret med hjälp av beräkningsstödet för
personalförstärkning som finns på bidragets webbsida.
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
bestämmelserna i förordningen. Ni är bland annat skyldiga att lämna de
uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.
Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Susanna Lorentz.
Handläggare var Salvador Cerda.

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

