Beslut
TYRESÖ KOMMUN
13581 TYRESÖ

2020-10-22
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0030879

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det
gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när
det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare.
Ni beviljas 61 040 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 61040 kronor. Bidraget
avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:709) inte överklagas.
Information om statsbidraget
Bidraget syftar till att stimulera lärarnas deltagande i studier som ger
behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller
ger dem kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lärarens lön. Huvudmannen kan söka
statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till
läraren eller förskolläraren. Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare
och förskollärare om 545 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir
272500 kronor per termin. Det motsvarar en medellön om 31 500 kronor/
månad exklusive sociala avgifter. Bidraget behöver sökas av huvudmannen
inför varje termin som läraren studerar.
Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken Status är:
GOD - Godkänd
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AVS - Avslag
AVK - Avslag i konkurrens
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Statens skolverk kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer
fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Redovisning och uppföljning
Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.Redovisning
för budgetåret 2020 kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi
återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.
Återbetalning av statsbidrag
I 19 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig
om:

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag
om någon är återbetalningsskyldig enligt 19 §.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.

Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Angelica Johansson.
Handläggare var Kamal Ronaghi.
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Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

