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Granskning av Lärarlönelyftet hösten 2016 – Sjukhusundervisning
Som ett led i arbetet med Lärarlönelyftet följer Skolverket upp hur statsbidraget har använts.
Arbetet sker genom stickprovsgranskning och ni har valts ut för att ingå i granskningen.
Denna gång avser granskningen lärare som arbetar med utbildning för barn och elever som
vårdas på ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus (sjukhusundervisning).
Granskningen genomförs efter att Skolverket har fått information om att skolhuvudmän
hanterar lärare som arbetar med sjukhusundervisning olika i relation till Lärarlönelyftet.
Syftet med granskningen är att säkerställa att lärare som delvis undervisar inom
sjukhusundervisningen arbetar i enlighet med förordning (2016:100) om statsbidrag till höjda
löner för lärare och vissa andra personalkategorier (i fortsättningen förordningen). Ni har
valts ut att ingå i granskningen då ni är en huvudman som bedriver sjukhusundervisning.
För att lärare som arbetar med sjukhusundervisning ska ha rätt att ta del av Lärarlönelyftet
krävs att de till största del arbetar med undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller
andra uppgifter av pedagogisk natur i en skolform som omfattas av Lärarlönelyftet. Med till
största del avses minst 75 procent. Detta innebär att maximalt 25 procent av lärarens
arbetstid får ägnas åt arbete inom sjuhusundervisningen för att läraren ska vara berättigad
bidrag.
Rättslig reglering
Enligt 8 § förordningen ska en pedagog som tar del av Lärarlönelyftet till största del arbeta
med undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk
natur. I skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:61) om statsbidrag för höjda löner till lärare
och vissa andra personalkategorier definieras till största del som minst 75 procent.
Av 5 § förordningen får statsbidrag efter rekvisition lämnas till den som enligt skollagen
(2010:800) är huvudman för; förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola,
sameskola, gymnasieskola, och gymnasiesärskola. Statsbidrag får lämnas för höjda löner i
nyss nämnda skolformer, samt för höjda löner i förskola och i fritidshem.
Utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller på en institution som är knuten
till ett sjukhus ingår inte i ovan nämnda skolformer och omfattas därför inte av
Lärarlönelyftet. Lärare som delvis arbetar med sjukhusundervisning kan vara berättigade till
statsbidrag endast om de också till största del undervisar, arbetar med uppgifter som hör till
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undervisning eller med andra uppgifter av pedagogisk natur i någon av de skolformer som
framgår av 5 § förordningen.
Enligt 19 § förordningen är huvudmän som har tagit emot statsbidrag skyldiga att medverka
i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket och lämna de
uppgifter som Skolverket begär. Om huvudmannen inte kan styrka de uppgifter som
efterfrågas kan utbetalat belopp komma att återkrävas av Skolverket.
Uppgifter att redovisa
I bifogad Excelfil ombeds ni redovisa de lärare i er rekvisition av Lärarlönelyftet som arbetar
med sjukhusundervisning. Ni ombeds även specificera hur stor del av angivna lärares
tjänstgöring som ägnas åt sjukhusundervisning och hur stor del som ägnas åt undervisning,
uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur i en skolform
som omfattas av Lärarlönelyftet.
I det fall ni inte har rekvirerat statsbidrag i Lärarlönelyftet för lärare som arbetar med
sjukhusundervisning intygar ni det i avsedd plats i Excelfilen. Ni ska inte fylla i
uppgifter för lärare som inte arbetar inom sjukhusundervisningen.
Uppgifter sänds digitalt till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se senast 3 mars 2017.
Ärendemening ska vara ”Stickprov huvudmannens namn – Sjukhusundervisning”.
Frågor om denna uppföljning kan skickas till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se
På Skolverkets vägnar
Andreas Spång
Enhetschef
Anders Güettler
Expert

Har ni några frågor går det alltid bra att kontakta Anders Güettler
anders.guettler@skolverket.se, 08-5273 33 34 eller Anna Forsberg,
anna.forsberg@skolverket.se, 08-527 331 61.

Uppföljning av statsbidrag för för höjda löner till lärare och vissa andra personalkatego
Lärare som arbetar med sjukhusundervisning.

Instruktioner för redovisning av uppgifter
Redovisa vilka av de lärare som ni rekvirerat medel i Lärarlönelyftet som arbetar med sjukhu
del av arbetstiden de arbetar med sjukhusundervisning och hur stor del av arbetstiden som
är sjukhusundervisning. Gröna rutor fylls i av dig som redovisar. Om ni inte rekvirerat med
lärare som arbetar med sjukhusundervisning intygar ni det i den ruta som återfinns i redovis
redovisning sker i blad 2 - Redovisning

orier (Lärarlönelyftet)

usundervisning, hur stor
ägnas åt arbete som inte
del i Lärarlönelyftet för
sningsbladet. All

Uppföljning av statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
Redovisa vilka av de lärare som ni rekvirerat medel för i Lärarlönelyftet, som arbetar med sjukhusundervisning och i vilken omfattning, samt hur stor del av arbetstiden
som ägnas åt arbete som inte är kopplad till sjukhusundervisningen.
Gröna rutor fylls i av dig som redovisar.
Huvudman
VÄLJ I RULL-LISTA

Organisationsnr

0

I det fall huvudmannen inte har någon lärare i rekvisitionen som arbetar med sjukhusundervisning intygar ni det i nedan ruta
Härmed intygas att vi inte har rekvirerat medel inom ramen för Lärarlönelyftet för lärare som
VÄLJ I RULLLISTA
arbetar med sjukhusundervisning.
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VB: Stickprovsgranskning Lärarlönelyftet höstterminen 2016 - Sjukhusundervisning
Följebrev stickprov sjukhusundervisning.pdf; Stickprov sjukhuslärare.xlsx

Till diariet
/Bengt
Från: anders.guettler@skolverket.se [mailto:anders.guettler@skolverket.se] För
statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se
Skickat: den 13 februari 2017 08:56
Ämne: Stickprovsgranskning Lärarlönelyftet höstterminen 2016 - Sjukhusundervisning
Hej,
Ni har valts ut för att ingå i Skolverkets granskning av hur statsbidraget Lärarlönelyftet har använts.
Skolverket har i uppdrag att följa upp hur statsbidragen används och gör det bland annat genom stickprov.
Denna granskning avser lärare som arbetar med sjukhusundervisning.
Vänligen läs bifogat följebrev avseende stickprovsgranskningen. Redovisa de uppgifter som erfordras i bifogat
Exceldokument.
Redovisning av stickprovsgranskningen ska vara Skolverket tillhanda senast 3 mars. Redovisningen skickas till
statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se
Utförlig information om granskningen finner ni i följebrevet.

Med vänliga hälsningar,
Anders Güettler

Statsbidragsenheten
Statsbidrag för Lärarlönelyftet
E-post: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se
Tel: 08-527 332 00 (till Skolverkets upplysningstjänst)
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