Regeringsbeslut

I:4

2021-09-30
U2021/03909

Utbildningsdepartementet

Statens skolverk
Box 4002
171 04 Solna

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges
återhämtningsplan

Regeringens beslut

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för
att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864 ändrad genom
Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser fler platser i yrkesinriktad
utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning (regionalt
yrkesvux) ska kunna genomföras.
Myndigheten ska säkerställa att dess processer för användning av EU-medel
och tillhörande villkor uppfyller de krav som ställs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av
faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen), bl.a. rörande
skydd av unionens ekonomiska intressen. I uppdraget ingår att myndigheten
ska samla in och tillgängliggöra information om slutmottagare av medel, i
kommunikation tydliggöra att det är fråga om finansiering från EU samt
rapportera om delmål och mål som är tillämpliga för åtgärden fler platser i
regionalt yrkesvux och som framgår av återhämtningsplanen.
Närmare beskrivning av uppdraget

Skolverket ska senast den 28 februari varje år t.o.m. 2024 lämna en
förvaltningsförklaring enligt artikel 22.2 c i RRF-förordningen. Myndigheten
ska också rapportera om uppfyllandet av mål och delmål. Rapporteringen
ska omfatta det årsvisa finansiella utfallet i myndighetens årsredovisning.
Underlagen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet och
Utbildningsdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV). Första
rapporteringstillfället ska inbegripa information som rör perioden fr.o.m.
februari 2020.
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Förvaltningsförklaringen ska innehålla en försäkran om att de medel som
lämnats med stöd av förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning och som utgör en del av Sveriges
återhämtningsplan har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som
lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de kontrollsystem
som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet
med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter
och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering från
faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund
ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i RRF-förordningen.
Myndigheten ska vidare:
− samla in och säkerställa tillgång till uppgifter enligt artikel 22.2 d i RRFförordningen och bevara dokumentation enligt artikel 22.2 f i
förordningen
− möjliggöra för Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten
och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) att utöva de
rättigheter som föreskrivs i artikel 22.2 e i RRF-förordningen
− tillhandahålla information och underlag som efterfrågas i revisionssyfte
av ESV
− vidta de åtgärder som föreskrivs i artikel 22.2 b i RRF-förordningen och
anmäla misstänkta brott till Ekobrottsmyndigheten och Olaf
− redovisa EU-emblem och finansieringsförklaring i enlighet med artikel
34.2 i RRF-förordningen
− om tillämpligt, senast den 30 januari och den 31 juli varje år t.o.m. 2024
till ESV rapportera om de gemensamma indikatorerna i enlighet med
artikel 27 i RRF-förordningen
− senast den 28 februari och den 15 september varje år t.o.m. 2024 till
ESV rapportera om framsteg mot mål och delmål i enlighet med artikel
27 i RRF-förordningen
− senast den 28 februari varje år t.o.m. 2024 till regeringen
(Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet) och ESV lämna
en sammanställning av alla relevanta revisioner som genomförts av
myndigheten eller av en aktör som anlitats av myndigheten när det gäller
RRF-förordningen enligt formulär som ESV tar fram.
Bakgrund

Enligt RRF-förordningen ska medlemsstaterna för att erhålla medel från
faciliteten uppnå mål och delmål som är fastställda och beskrivna i en
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nationell återhämtningsplan samt uppfylla krav på redovisning, rapportering
och revision. Bland annat ställs särskilda krav på medlemsstaternas agerande
för att skydda unionens ekonomiska intressen och rapportering av
genomförandet av nationella återhämtningsplaner.
I Sveriges återhämtningsplan återfinns åtgärder och deras respektive mål och
delmål samt uppgift om vilka myndigheter som ingår i genomförandet av
återhämtningsplanen.
Sveriges återhämtningsplan kommer att genomföras som ett sammanhållet
system i Sverige. Det innebär att samtliga myndigheter som ska hantera
medel inom ramen för faciliteten ska göra det på ett enhetligt sätt och enligt
de krav som ställs i RRF-förordningen. Skolverket bör mot denna bakgrund
ges i uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan.

På regeringens vägnar

Anna Ekström
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