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Skolverket har tagit emot ert brev den 22 mars 2022 angående läxhjälp till 

organisationer. 

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den 

svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla 

barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i 

en trygg miljö.  

En del av vårt uppdrag är att administrera statliga bidrag till skolsektorn, så 

kallade statsbidrag. Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och 

stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. De riktade statsbidrag som 

Skolverket fördelar är därför öronmärkta för vissa specifika ändamål. 

Villkor för bidragen, exempelvis syfte och vilka insatser som bidraget kan 

användas för, beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. 

Det är även regeringen och riksdagen som beslutar om anslag. Det är alltså 

inte Skolverket som bestämmer hur mycket pengar bidraget ska fördela 

under ett visst år.  

När det gäller det aktuella bidraget har Skolverket tidigare 

uppmärksammats på missförhållanden och misstankar om missbruk i 

organisationer som beviljats bidrag enligt aktuell förordning.  

Vi har därför inlett en fördjupad kontroll som lett till återkrav på ca 3,7 

miljoner kronor och två polisanmälningar. Vi har även skärpt 

instruktionerna för vad som ska granskas i samband med handläggningen 

av statsbidraget för läxhjälp inför ansökan för 2022, för att på så vis 

försäkra oss om att bidraget används på rätt sätt.  

Detta har vi gjort inom ramen för de regler som finns i förordningen 

(2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 

utanför ordinarie undervisningstid. Däremot varken kan eller får 

Skolverket lägga till ytterligare egna kriterier som inte har stöd i 

förordningen eller föreskrifter.  
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Skolverket utvärderar regelbundet effekten av olika statsbidrag och eller 

satsningar på skolan. Någon uppföljning av effekten för just detta 

statsbidrag har dock inte gjorts ännu även om vi som framgår ovan har följt 

upp hur bidraget använts.  

Syftet med bidraget är att kunna erbjuda läxhjälp där behovet finns. Det 

innebär att det kan vara olika organisationer som söker bidrag mellan åren. 

Vårt uppdrag är att bedöma de ansökningar som inkommer och granska att 

dessa uppfyller kraven som finns i de regelverk som sätter ramarna för. Vi 

har av det skälet inte en på förhand godkänd lista på vilka organisationer 

som får söka.  

Skolverket granskar inte heller specifikt om styrelsemedlemmar i en 

förening som söker bidrag är släkt med varandra eller inte. Det i sig är 

ointressant då det inte med automatik innebär att föreningen inte kan bygga 

på demokratiska principer. Vi begär däremot in personnummer för att 

kunna göra djupare kontroller av organisationerna och dess företrädare.   

När Skolverket handlägger ansökningar av detta bidrag görs ingen 

granskning med utgångspunkt från fördelningen mellan geografiska 

områden, utan varje ansökan prövas för sig.  Vi vill dock framhålla att 

oavsett hur många elever organisationen sökt för, ska det i redovisningen 

anges hur många elevtimmar som faktiskt har utförts i verksamheten. Om 

antalet elevtimmar blev färre än vad som angavs i ansökan kan Skolverket 

kräva tillbaka beviljat belopp.  

Slutligen så har Skolverket konstaterat att tidigare granskningar av såväl 

media som de vi gjort själva visat att vi behöver se över vår handläggning 

av bidraget. Inför bidragsomgången 2022 har så skett.  

Vi vill även understryka att skattefinansierad läxhjälp inte ska användas till 

något annat än vad det är till för. Vi strävar alltid efter att se till att 

tillräckliga kontroller görs innan pengar betalas ut. Vid behov har vi också 

möjlighet att göra fördjupade kontroller i efterhand och återkräva bidrag som 

har betalats ut.  

 

För Skolverket 

 

Jonas Krantz 

Avdelningschef Handläggningsavdelningen. 



 3 (3) 
 

 

 

I Skolverkets årsredovisning finns mer information om statsbidrag. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-

material/2022/skolverkets-arsredovisning-2021 

Mer information om Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2022 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-

laxhjalp-till-organisationer-2022  
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