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Läxhjälpsföreningar skyldiga
staten mångmiljonbelopp
SKOLVERKET Publicerad 10 nov 2022 kl 19.10

Ett 20-tal läxhjälpsföreningar återkrävs på miljonbelopp via
Kammarkollegiet. 

Pengarna kommer från statsbidrag – läxhjälpsstöd – som bekostas av
svenska skattebetalare.

Inte en krona har än så länge betalats tillbaka av aktuella krav.
– De svarar inte på våra brev, säger Peter von Wowen på

Kammarkollegiet.

Nina Svanberg
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När läxhjälpsföreningarna sökte pengar hos Skolverket lovade de guld och
gröna skogar.

Barn i områden med stora sociala problem och trångboddhet skulle få läxhjälp
och stöd att höja sina skolresultat, hette de i ansökningsbreven.

Men när statsbidraget ska redovisas har vissa av föreningarna försvunnit
från jordens yta och svarar inte på brev eller går att få tag i.

Expressen avslöjade tidigare i veckan hur vissa läxhjälpsföreningar fått
mångmiljonbelopp i statliga bidrag och att en del av pengarna i stället gått till att
avlöna föreningsledarna själva, familjemedlemmar och vänner, att man skrivit
bluff-fakturor, åkt på inrikes och utrikes resor, haft hyrbilar, köpt drivmedel och
kostymer för tusentals kronor, betalat privata kreditskulder, privata
hemförsäkringar, köpt iphones och datorer och sammanlagt tagit ut tusentals
kronor i kontanter utan att kunna ge en trovärdig förklaring till var pengarna
hamnat.

• LÄS HELA GRANSKNINGEN FRÅN BÖRJAN HÄR: Jakten på de
försvunna läxhjälpsmiljonerna  

UPPFÖLJNING MED SKOLMINISTERN: ”Oacceptabelt” 
Del 3. Rapport: Myndigheter tvingas blunda för läxhjälps-fusket 
Del 4. Reaktioner på granskningen: Hyllningarna på slutna nätforumet   

Statliga fordringar
Sammanlagt har Skolverket betalat ut över 225 miljoner kronor till
organisationer sedan stödet infördes 2014 för läxhjälp över hela landet. 

När Skolverket genomförde en fördjupad kontroll av läxhjälpsföreningar 2021
som fått bidrag var det 23 föreningar av 30 som blev återbetalningsskyldiga. 

Enligt dokumentation som Expressen begärt ut från Kammarkollegiet så har
återbetalningskraven från Skolverket gått vidare till Kammarkollegiet. Staten har
nu således fordringar på dessa föreningar på sammanlagt 13 234 435 kronor.
Skulderna är registrerade under detta och föregående år och är fördelade på ett
20-tal föreningar över hela landet. 

Totalt handlar det om 32 fordringar på drygt 13 miljoner kronor och gäldenärer,
de som ska betala, är läxhjälpsföreningarna. Fordringsägare är Skolverket.
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”Svårt komma åt dem”
Än så länge har inte en enda krona betalats av. Och på Kammarkollegiet hyser
man litet hopp om att fordringarna nånsin ska bli betalda.
– Det är inte bra. Det är väldigt svårt att komma åt ideella föreningar när man
kommit så långt att det är fråga om återkrav. Jag misstänker att i många av de
här fallen studsar brev tillbaka, det finns ingen giltig adress att skicka kraven till.
Sammantaget tyder det på att flera av de här föreningarna helt enkelt inte är
aktiva längre, säger Peter von Wowen.

”Oreglerat område”
Kort sagt: Vissa av föreningarna har tagit läxhjälpsbidraget och försvunnit. 

– Det finns inget personligt betalningsansvar för en förenings skulder och det
finns inget regelverk för ideella föreningar så som det finns för aktiebolag,
handelsbolag och ekonomiska föreningar. Det är ett oreglerat område. Vad
skulle man hänga upp betalningsskyldighet för en företrädare på, när det inte
finns någon lagstiftning?

Han fortsätter:
– Problemet för oss är att om föreningen redan är upplöst när vi kommer in så

finns det inget för oss att gå vidare på. Det finns inga regler som gör att vi skulle
kunna gå på styrelsen, en ordförande eller en före detta ordförande, säger Peter
von Wowern, enhetschef på Kammarkollegiet.

Vad hyser du för tilltro att fordringarna betalas och går tillbaka till
staten?

– Vi måste ju tro det men som du ser på siffrorna så är det låg sannolikhet att
det blir något återbetalt. Det som är positivt är att man nyligen infört ny
lagstiftning som innebär att beslut om återkrav i många fall blir direkt
verkställbara hos Kronofogdemyndigheten. Då ökar i alla fall förutsättningarna
för att vi hinner vi gå på föreningen innan den upplöses. 

Intern presentation: Svårt kontrollera
I ett internt material från tidigare i år som Expressen begärt ut konstaterar
Skolverket själva flera av bristerna bland vissa, inte alla, läxhjälpsföreningar:

 Att det finns kopplingar mellan organisationerna, samma personer
återkommer i flera av organisationerna

• Närståenderelationer i organisationer
• Ej oberoende revisor
• Återkommande företag (vid kontroll dålig ekonomi, skulder)
• Återkommande auktoriserade revisorer

• Osäkert hur stor del av verksamheten som går till verksamhet med hjälp för
läxor

• Auktoriserade revisorsintyg inte säkerhet
• Svårt att kontrollera att kostnaden faktiskt går till ändamålet med bidraget 
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• Många kostnader går att ifrågasätta, det saknas reglering av kostnaderna 
• Användning av kontanta medel
Som ett led i att hindra nytt fusk föreslår Skolverket att man ska begära in

personuppgifter på organisationens styrelseledamöter och revisor samt att man
ska göra stickprov och kontroll vid den andra utbetalningen av statsbidraget och
även göra eventuella platsbesök.

Skolverket har även föreslagit att hela det statliga stödet till läxhjälpsbidrag till
organisationer ska slopas och i stället gå till skolorna.

Återkrav inte per automatik fusk
Vissa av föreningarna som Skolverket krävt på återbetalning har betalat tillbaka
utbetalda medel och ett återkrav behöver inte innebära att föreningarna bluffat.
Det är inte alla som fuskar. När läxhjälpsföreningarna söker pengar hos
Skolverket gör de en uppskattning kring hur många läxhjälpstimmar de
förväntas kunna genomföra och vilka kostnader de tror att de kommer att ha.
När det sedan är dags att återrapportera kan det innebära att föreningarna
själva konstaterar att de inte haft de kostnader de planerat för eller att de helt
enkelt inte kunna genomföra all den verksamhet de planerat för av olika
anledningar.  

LÄS HELA GRANSKNINGEN FRÅN BÖRJAN HÄR: Jakten på de
försvunna läxhjälpsmiljonerna 

UPPFÖLJNING MED SKOLMINISTERN: Skolministern: ”Oacceptabelt” 
Del 3 Rapport: Myndigheter tvingas blunda för läxhjälps-fusket 
Del 4. Reaktioner på granskningen: Hyllningarna på slutna nätforumet   

Skolministern: ”Pengarna ska gå till barn och deras läxhjälp”
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han alltid ska plocka undan”

PREMIUM
 Så kan folkets

protester i Ryssland påverka
Putin

Civilklädda ryska soldater
bland evakuerade i Cherson

 Uppgifter: Ryska militärer
gömde sig bland civila

Läkaren Ali Naaran, 37,
våldtog 14-årig pojke

 Får strafflindring eftersom han
riskerar bli av med legitimationen

Greve
miljon

Riddarh
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◼ ◼  Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste
nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.

Bianca Salming om
hyllningarna till Börje
BÖRJE SALMING Publicerad 13 nov 2022 kl 07.28, uppdaterad kl 09.50

Under en storslagen ceremoni välkomnades Börje Salming med familj
hem av Toronto.

Och inte ett öga var torrt. 
– Jag är så glad för pappas skull, att han orkar och får uppleva det här.

Att vi som familj får vara här tillsammans, säger Bianca Salming.

Mattias Tengblad

Under fredagskvällen mottog Börje Salming, tillsammans med ett par andra
Toronto Maple Leafs-ikoner, publikens kärlek.

Lördagen var helt vigd åt den svenske 71-åringen.
I samband med hemmamatchen mot Vancouver Canucks klev Börje Salming,

omgiven av sin familj, in på isen i Scotiabank Arena. Och hyllningarna ville

MEST SETT

LIVE-TV: Senaste nyheterna med
Expressen TV
Följ senaste nytt i Expressens livesändning

NYHETER
Gas värd miljarder fast i hamn –
fartygen väntar på prisökning

NYHETER
70 ryska kvinnor marscherade
mot fronten

Börje Salming tillsammans med dottern Bianca under Toronto Maple Leafs hyllningsceremoni.
Foto: CHRISTOPHER KATSAROV / AP TT NYHETSBYRÅN
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aldrig ta slut.
Till stående ovationer släppte Salming, som spelade 16 säsonger för Toronto

Maple Leafs, pucken till landsmännen Oliver Ekman-Larsson och William
Nylander.

Börje Salming tillsammans med familjen och NHL-svenskarna Oliver Ekman-Larsson och William
Nylander.

Foto: CHRIS TANOUYE / BILDBYRÅN

De båda NHL-svenskarna var märkbart rörda då de omfamnade ikonen
Salming.

Börje Salming, som i somras meddelade att han drabbats av den dödliga
nervsjukdomen ALS, brast vid flera tillfällen ut i gråt. Inte minst när man på
jumbotronen visade en lång hyllningsvideo där svenskens makalösa karriär
sammanfattades.

Bianca Salming: ”Överraskad”
Hans tröja med nummer 21 hänger för evigt i arenans tak och där utanför står
han staty.

– I kväll har Börje kommit hem, som speakern sammanfattade det.
– Hela Leafs Nation älskar dig!
Vid sin sida hade Börje Salming sin familj, bland dem hustrun Pia och dottern

Bianca.

Börje Salming och hustrun Pia.
Foto: CHRIS TANOUYE / BILDBYRÅN

Den 23-åriga landslagsfriidrottaren har under helgen lagt upp en hel del bilder
och klipp från familjens vistelse i Toronto. Dels från träningen på löparbanorna,
dels från ceremonin på fredagskvällen.

”Jag är så stolt”, skrev hon då.
Och Bianca är alldeles överväldigad.
Av hela helgen, av Torontos kärlek – och av NHL-klubbens förmåga att

förmedla den.
– Man blir lika överraskad varje gång man är här. Hur stor respekt de har för

människor, hur väl de tar hand om oss, hur mycket de älskar pappa och hur de
visar det med så mycket kärlek, säger Bianca Salming till Expressen.

När hon får frågan hur man sammanfattar en sån här helg svarar hon:
– Jag är så glad för pappas skull, att han orkar och får uppleva det här. Att vi

som familj får vara här tillsammans.
När matchen väl börjat ställde Toronto Maple Leafs upp med enbart svenskar i

startuppställningen; Erik Källgren, Timothy Liljegren, Rasmus Sandin, Pierre
Engvall, Calle Järnkrok och William Nylander.
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Här hittar du rabattkoder!

HOTELS.COM
Hotels.com rabattkod - Få rabatt på din
nästa hotellbokning hos Hotels.com

NA-KD
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