Beslut
TYRESÖ KOMMUN
13581 TYRESÖ

2022-05-20
1(3)
Dnr 8.1.2-2022:0001035

Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 2021
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
690 000 kronor. 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.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.
Viktig information om beslutet
Bakgrund

Skolverket beslutade den 8 juli 2021 om statsbidrag för kalenderåret 2021.
Beslutet om statsbidrag fattades 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.
Beräkning av återkrav

De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska ha uppnått en
planerad personalförstärkning är:
1.

Antalet årsarbetskrafter under 2021 ska ha varit högre än antalet
årsarbetskrafter 2020.

2.

Förstärkningen ska ha inneburit att personaltätheten under 2021
blivit bättre än personaltätheten 2019 och 2020.

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag från
en personalkategori till en annan. Skolverket har därför också beräknat
om huvudmannens kostnader, utifrån bidragsårets fastställda schabloner,
motsvarar det bidrag som beviljats. Om årsarbetskrafter omfördelats till en
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personalkategori med ett lägre schablonbelopp än den personalkategori som
bidraget beviljats för måste huvudmannen ha tillsatt fler årsarbetskrafter
så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på schablonen för den nya
personalkategorin.
En huvudman är återbetalningsskyldig om villkoren för bidraget inte
är uppfyllda eller om huvudmannen inte uppnått en tillräckligt hög
personalförstärkning och inte haft kostnader som motsvarar bidraget som
beviljats.
De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska kunna bibehålla
bidrag från tidigare år är:
1.

Elevantalet 2021 får inte ha minskat med 30 procent eller mer
från 2020.

2.

Huvudmannen kan bara bibehålla de årsarbetskrafter som
beviljats bidrag för 2020 och som lett till att personaltätheten
förbättrats det år då de tillsattes.

Skolverket har beräknat återkrav utifrån följande uppgifter:
–

elevantal per den 15 oktober 2019 och 2020 från Statistiska
centralbyrån,

–

redovisat elevantal per den 15 oktober 2021,

–

antalet redovisade årsarbetskrafter i respektive personalkategori
under bidragsåret 2021,

–

antalet årsarbetskrafter i respektive personalkategori de två
senaste åren före bidragsåret. Dessa uppgifter har hämtats från
redovisningsblanketten.

Återbetalning av statsbidrag

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan
redovisning till Statens skolverk som verket begär enligt 21 § i förordningen.
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt 22
§ i förordningen. Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om
1.

bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
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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 21 § inte har lämnats, eller

4.

mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om
bidrag.

Mottagaren av statsbidrag är dock inte återbetalningsskyldig enligt första
stycket 2 om bidrag, som har lämnats för ett visst ändamål enligt denna
förordning, har använts för ett annat ändamål enligt förordningen.
Uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Skolverkets beslut får enligt 26 § i nämnda förordning inte överklagas.
Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Åsa Olsson.
Handläggare var Mikaela Edlund.

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

