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Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2020/2021
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare.
Ni beviljas 836 519 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 836519 kronor.
Bidraget avser VT 2021 pott 1 . Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan
till bankgiro/plusgiro 327-2952.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2019:1288) inte överklagas.
Viktig information om statsbidrag för karriärtjänster
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidraget är uppdelat i två potter. Huvudmännen kan välja att utnyttja
sin bidragsram från pott 1 på skolor som ingår i pott 2 men det går inte att
utnyttja sin bidragsram från pott 2 på skolor som omfattas av pott 1.
Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som inte bedöms ha
särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän
med skolor med särskilt svåra förutsättningar. En och samma huvudman
kan få medel från båda potterna. Skolverket har beräknat och tagit beslut
om bidragsramar som reglerar vilka potter varje skolenhet tillhör för
bidragsomgången 2020/21 samt vilken bidragsram huvudmännen har
tilldelats inom respektive pott.
Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare i
bidragspott 1 och 85 000 kronor för en förstelärare i bidragspott 2 per
rekvisitionsperiod (halvår). Statsbidrag ges med maximalt 85 000 kronor
för en lektor i bidragspott 1 och 127 500 kronor för en lektor i bidragspott
2 per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för sociala avgifter ingår i
statsbidraget.
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För lärare som arbetar delvis vid en skolenhet i pott 2 och delvis vid en
skolenhet i pott 1 ska statsbidraget bestämmas i förhållande till hur lärarens
arbetstid är fördelad mellan skolenheterna. Om en förstelärare exempelvis
arbetar 50 procent på en skolenhet i pott 1 och 50 procent på en skolenhet i
pott 2 ska läraren få en löneökning på 7 500 kronor per månad.
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 i juni 2021 (för perioden 1 januari 2021 – 30 juni
2021). Utbetalningen har meddelandetext Karriartjanster.2020/21.u2.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman eller om en huvudman omorganiserar sina pott 2-skolor ska
meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2019:1288). Enligt 23 § i förordningen är en
huvudman återbetalningsskyldig om
1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av
förordningen,
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2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att statsbidraget 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 22 §.
Redovisning och uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på.
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Clara Bolin.
Handläggare var Clara Bolin.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

