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Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg
för lärare för 2018/2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja statsbidrag med stöd av förordning (2013:70)
om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.
HALLANDS LÄNS LANDSTING beviljas statsbidrag med 255 000
kronor (motsvarande 3 förstelärare). Statsbidraget avser perioden
2018-07-01 - 2019-06-30.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare inte överklagas.
Information om statsbidraget
Statsbidrag ges med 85 000 kronor för förstelärare respektive 170 000
kronor för lektorer. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska fördelas
mellan antalet förstelärare respektive antalet lektorer. Statsbidrag för två
förstelärare motsvarar bidrag för en lektor. Om ni fått statsbidrag för högst
en förstelärare kan ni inte rekvirera bidrag för en lektor.
Datum för rekvisition 15 oktober och 2 maj
Statsbidraget betalas ut under förutsättning att ni lämnar in en rekvisition
till Skolverket under rekvisitionsperioden. Rekvisitionen av bidraget
för perioden den 1 juli - 31 december ska lämnas in under perioden 1
september - 15 oktober 2018. Rekvisitionen för perioden 1 januari - 30 juni
ska lämnas in under perioden 15 mars - 2 maj 2019.
I rekvisitionen ska ni lämna alla de uppgifter som Skolverket begär
enligt Skolverkets föreskrifter (2013:147), som finns på Skolverkets
webbplats:www.skolverket.se/karriar. Statsbidraget betalas ut i december
respektive juni.
Rekvirera via Skolverkets e-tjänsten för statsbidrag
Rekvisitionen ska göras via Skolverkets e-tjänst för statsbidrag. För
att kunna göra detta ska er organisation utse eller redan ha utsett ett
ombud med inloggning till systemet. Gör detta i god tid innan första
rekvisitionsperioden. Ombudet kan sedan utse andra i organisationen
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som kan fylla i och skicka in rekvisitionen. Läs mer på www.skolverket.se/
sokstatsbidrag
Villkor för statsbidrag
Huvudmannen ska utse förstelärare och lektorer enligt förordningen
(2013:70). Läraren som utses till förstelärare eller lektor ska vid
rekvisitionstillfället kunna visa upp sin lärarlegitimation. Arbetsuppgifterna
ska huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör
till undervisningen. Statsbidrag lämnas för lärare som arbetar inom
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
Bidraget ska gå till lärarens löneökning. Den totala löneökningen ska uppgå
till i genomsnitt 5 000 kronor i månaden per förstelärare och 10 000 kronor
i månaden per lektor. För nyanställda ska löneökningen vara minst 5 000
kronor mer än medianlönen för samma kategori av lärare. Bidraget ska gå
oavkortat till lön och ska även täcka sociala avgifter. För lärare som arbetar
mindre än heltid reduceras statsbidraget i motsvarande grad. Det gäller också
lärare som inte arbetar under hela rekvisitionsperioden.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Återbetalning av bidrag
Enligt 25 § i förordningen är en huvudman återbetalningsskyldig om
1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av
förordningen,
2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,
3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska
Skolverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det
finns särskilda skäl för det får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.
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Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: karriartjanster@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 (Skolverkets
växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Tomas Johansson.
Handläggare var Ingrid Fagerström.

