
 
 

 

 

Bilaga 1 Villkor för Beslutet 
 

 
2016-03-15 Dnr: Lär 201x/xxx 

Projekt Nummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villkor för beslutet 
 

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för 

produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. 

 
Villkoren gäller också för ändringsbeslut som rör det här Projektet. 

 
1 Projektets art och omfattning 

Producenten ska genomföra Projektet enligt er ansökan daterad datum. 

 
2 Samarbetsformer 

Producenten och kontaktpersonen vid SPSM ska gemensamt besluta om formerna för 

samverkan kring projektet. 

 
Producenten ska ge SPSM:s kontaktperson insyn i det pågående arbetet i den 

utsträckning som SPSM:s kontaktperson finner erforderligt. 

 
3 Kostnader som täcks av produktionsstödet 

Produktionsstödet får endast användas till kostnader som är direkt och specifikt 

hänförliga till Projektet. 

 
Att kostnaden ska vara direkt och specifikt hänförlig till Projektet innebär att den inte 

får utgöras av kostnad som Producenten skulle ha haft oavsett Projektet. Kostnader för 

inköp av teknisk utrustning, såsom datorer är inte godkända kostnader. 

 
Vidare ska en kostnad för att vara ersättningsberättigade ha uppkommit inom 

Projekttiden. 

 
Mervärdesskatt är inte en sådan kostnad som ersätts av produktionsstödet. 

SPSM avgör om en kostnad i Projektet är ersättningsberättigande. 

4 Annan finansiering 

Producenten ska ha redovisat eventuell annan finansiering av Projektet enligt er 

ansökan daterad datum. 
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Om annan finansiering än den som Producenten tar emot enligt Beslutet har ordnats 

efter att Beslutet fattats ska Producenten omedelbart skriftligen underrätta SPSM om 

det. 

 
Enligt punkt 14 i de här villkoren kan Producenten bli återbetalningsskyldig i vissa 

fall. 

 
5 Ändrade förhållanden 

Producenten ska omedelbart meddela SPSM:s kontaktperson om svårigheter uppstår 

att genomföra Projektet inom Projekttiden eller annars i enlighet med er ansökan 

daterad datum. 

 
Även i övrigt ska Producenten och SPSM genom kontaktperson omedelbart meddela 

varandra om ändrade förhållanden som har betydelse för utförandet av Projektet. 

 
Producenten och SPSM ska i samband med ett meddelande om ändrade förhållanden 

gemensamt komma fram till nödvändiga ändringar i Projektet. SPSM beslutar särskilt 

om sådana ändringar. Sådana ändringar kan exempelvis vara förlängning av 

Projekttiden. 

 
6 Underlag för Bekräftelse om färdigt produktionsstöd 

Producenten ska skicka in blanketten Bekräftelse om färdigt produktionsstöd. 

 

 
7 Ekonomisk redovisning 

Producenten ska senast 45 dagar efter att Projekttiden har gått ut skicka in en 

ekonomisk redovisning av Projektet till SPSM. Med ekonomisk redovisning avses 

redogörelse för samtliga kostnader och intäkter med anledning av Projektet. 

 

Den ekonomiska redovisningen ska på Producentens bekostnad vara reviderad av en 

godkänd eller auktoriserad revisor om det beviljade produktionsstödet överstiger 

100 000 kr. 
 

Om bidraget är 100 000 kr eller lägre ska Producenten intyga att den ekonomiska 

redovisningen är korrekt och följer den här villkorsbilagan. 
 
8 Granskning och mångfaldigande av läromedlet 

SPSM har rätt att granska Läromedlet innan dess slutliga utformningen fastställs. 

 
Om SPSM vid en sådan granskning finner att Läromedlet i väsentlig mån avviker från 

er ansökan daterad datum, ska SPSM meddela Producenten om detta och parterna ska 

därefter tillsammans bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att Läromedlet ska 

stämma överens med er ansökan daterad datum. 

 
För sådana åtgärder utgår inte produktionsstöd och de ersätts inte heller på annat sätt 

av SPSM. 
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(Gäller ej för ansökan om marknadsföring och/eller förstudie.) 

 
9 Information om produktionsstöd till Projektet 

Producenten ska på lämplig plats i läromedlet ange: 

 
Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. 

 

(Gäller ej för ansökan om marknadsföring och/eller förstudie.) 

 
10  Upphovsrätt 

Beslutet om produktionsstöd innebär inte att SPSM får någon upphovsrätt till det 

producerade verket. 

 
11  Marknadsföring och försäljning 

Producenten är ansvarig för marknadsföring och försäljning av Läromedlet. 

(Gäller ej för ansökan om förstudie.) 

12  Upphandling 

Producenten ska upphandla varor och tjänster till Projektet på marknadsmässiga 

villkor. 
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 Myndighetens 
noteringar 

90 % av beviljat belopp utbetalas senast 30 dagar efter att 
SPSM har mottagit blanketten Rekvisition av statsbidrag 

till produktion av läromedel. 

- kronor 

10 % av beviljat belopp utbetalas senast 30 dagar efter att 
SPSM har mottagit blanketten Bekräftelse vid färdigt 

läromedel samt rekvisition av återstående medel. 

- kronor 

 

 Myndighetens 
noteringar 

50 % av beviljat belopp utbetalas senast 30 dagar efter att 
SPSM har mottagit blanketten Rekvisition av statsbidrag 

till produktion av läromedel. 

- kronor 

40 % av beviljat belopp utbetalas (mot rekvisition) efter 
att SPSM har mottagit blanketten Rekvisition av 

statsbidrag till produktion av läromedel. 

- kronor 

10 % av beviljat belopp utbetalas senast 30 dagar efter att 
SPSM har mottagit blanketten Bekräftelse vid färdigt 

läromedel samt rekvisition av återstående medel. 

- kronor 

 

13  Rekvisition av bidrag 
 
 
 

Utbetalningar av produktionsstöd upp till 100 000 kr till 

Producenten sker mot rekvisition enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLER 
 

 
Utbetalningar av produktionsstöd över 100 000 kr till 

Producenten sker mot rekvisition enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utbetalning av medel sker inom 30 dagar efter inkommen rekvisition. 
 

 
 

Rekvisitionen ska skickas till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Produktionsstöd 

ORG L340 

FE 249 

838 80 Frösön 
 

 

14  Överlåtelseförbud 

Producenten får inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Beslutet utan SPSM:s 

skriftliga samtycke. 

 
Producenten får använda sig av underleverantör för produktionen. Producenten är 

ansvarig för Projektet gentemot SPSM även om underleverantör används. 
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15  Återbetalning 

Om det framkommer att Producenten inte har haft kostnader som uppgått till utbetalat 

produktionsstöd ska Producenten återbetala för mycket utbetalt produktionsstöd. 

 
Producenten ska snarast, och senast inom 30 dagar, från det att SPSM meddelat att 

Producenten är återbetalningsskyldig, återbetala för mycket utbetalt produktionsstöd. 

 
Produktionsstöd kan även i andra fall komma att återkrävas om SPSM finner att 

Producenten inte har uppfyllt dessa villkor eller om stödet har använts för andra 

ändamål än de beviljade eller för icke ersättningsberättigande kostnader. 

 
Producenten kan bli återbetalningsskyldig om de uppgifter som Producenten har 

lämnat till SPSM har varit felaktiga eller vilseledande. 

 
16  Kontaktperson 

Kontaktperson hos SPSM för Projektet är  Välj ett objekt. 

 
Kontaktperson hos Producenten för Projektet är  Namn, tel.   telefonnummer arbete, 

epost. 

 

SPSM och Producenten ska omgående meddela varandra om ny kontaktperson utses. 


