
 
 
Angående Skolverkets slopade läxhjälpsbidrag 
28 februari 2023  
 
Den 23:e februari 2023 beslutade regeringen att stoppa läxhjälpsbidraget till ideella 
organisationer och bestämde att det i stället gå till skolornas huvudmän. Bakgrunden är 
att fusk uppdagats. En del oseriösa aktörer har tillskansat sig bidrag som sedan gått till 
annat. Mer om det kan ni läsa här. Mattecentrum har aldrig varit misstänkta för fusk och 
står under Giva Sveriges kvalitetskontroll, samt under svensk insamlingskontroll och 90-
konto Sveriges tillsyn, vi följer alla regler som finns på området för att säkerställa att vår 
verksamhet har avsedd effekt och kommer målgruppen till del. 
 
Mattecentrum har genom åren fått varierande storlek på bidragen och har sedan två år 
tillbaka aktivt arbetat för att få en mer långsiktigt hållbar finansieringsmodell. Vi strävar 
efter att ha en blandning mellan privata och offentliga medel för att kunna driva vår 
verksamhet. Vi vill kunna planera för långsiktiga investeringar i till exempel digitala 
plattformar så att barn och unga kan få den kvalitativa läxhjälp de behöver.  
  
Vi har förstått att en förändring av läxhjälpsbidraget kan komma. Beslutet är alltså ingen 
överraskning men vi tycker såklart att det är olyckligt. Vi tror inte att det kommer vara 
enklare för enskilda huvudmän att kontrollera fusk och oegentligheter än vad det var för 
en stor myndighet. Något vi också belyser i denna debattartikel. Även inifrån skolvärlden 
inser man stora problem med den nya utformningen av bidragen, förutom en ökad 
administrativ börda finns andra problem. Läs mer om det här. Med det sagt har vi sedan 
några år börjat ställa om för att kunna säkra vår överlevnad och kunna fortsätta erbjuda 
verksamhet för barn och unga.  
 
Med beslutet i torsdags lägger vi ett ännu starkare fokus på att snabbare rikta om och 
jobba tätare ihop med aktörer.  
 
Föreningarna i Mattecentrum kommer kunna fortsätta få stöd för sin verksamhet via andra 
bidrag.   
 
Vi har sammanställt en QA här. 
 
Vad händer nu?  
Beslutet fattades av regeringen den 23:e februari, i korthet går det ut på att 
läxhjälpsbidraget från Skolverket kommer gå till skolornas huvudmän i stället för till ideella 
föreningar. Exakt hur det kommer se ut och hur det ska hanteras vet vi inte i dagsläget.  
Beslutet i sin helhet kommer att publiceras på regeringens webbplats under denna vecka 
(vecka 9), och först då kan vi läsa alla detaljer. Då kommer vi att komma med en 
uppdatering.  
 
 



Hur kan föreningarna få pengar?  
I dagsläget ser vi inga hinder för att bidrag från MUCF kan gå till föreningarnas 
läxhjälpsverksamhet och fortsätta som tidigare.  
 
Om Mattecentrum måste jobba närmare skolorna för att få del av läxhjälpsbidraget, 
hur kan det komma att se ut?  
Vi på kansliet och styrelsen har fullt fokus på hur strategin framåt kan komma att se ut för 
att vi ska kunna fortsätta vara en öppen tillgänglig verksamhet. Vi behöver läsa beslutet i 
sin helhet för att kunna fatta beslut om detaljerna och hoppas kunna återkomma med 
besked så snart som möjligt.  
 
Hur kan Mattecentrum finansieras annorlunda?  
Vi har sedan några år sen insamlingsfunktion vars enda syfte är att se till att 
Mattecentrum inte blir beroende av ett enda bidrag. Detta jobb fortsätter, och vi ser att vi 
är på god väg att få till en mer hållbar finansieringsmodell.   
 
 


