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Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2019/2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd
av förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare.
Ni beviljas 127 500 kronor i statsbidrag (för 3 förstelärare, 0 lektorer).
Bidraget avser perioden 2019-07-01-2019-12-31. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bank-/plusgironummer 114300-7.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:70) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Ida Straise.
Handläggare var Clara Bolin.

Postadress: 106 20 Stockholm
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Information om statsbidraget
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare och 85
000 kronor för en lektor per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för
sociala avgifter ingår i statsbidraget. För lärare som arbetar mindre än heltid
reduceras statsbidraget i motsvarande omfattning. Det gäller också för
lärare som inte arbetar under hela rekvisitionsperioden och/eller som är
frånvarande under en period om minst 30 sammanhängande dagar.

Utbetalningsplan
Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast vecka 52 (för perioden 1 juli - 31 december 2019).
Utbetalningen har meddelandetext KT HT19.

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast det
sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel
röra sig om fusion med en annan huvudman eller rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer skolenheter
ska meddelas Skolverket. Mejla information om ovanstående till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.

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,
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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 ni 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.

Stickprovskontroller
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som huvudmannen redovisat
och som beslutet grundats på.

