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Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2018
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag
fattas med stöd av förordning (2011:947) om statsbidrag för
gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.
Ni beviljas 712 500 kronor i statsbidrag varav 75000 kronor för
utvecklingskostnader, 487500 kronor för ersättning till arbetsgivare, 150000
kronor för utbildad handledare och 0 kronor för elever med gymnasial
lärlingsanställning. Ni har sökt 712 500 kronor. Bidraget avser VT 2018.
Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:947) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: larling.statsbidrag@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Camilla Odenberg.
Handläggare var Katarina Bech.

Postadress: 106 20 Stockholm
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Information och villkor
Statsbidraget kan lämnas till huvudmän för elever som den 15 februari 2018
går en gymnasial lärlingsutbildning och har ett utbildningskontrakt.
Skolverket begärt in och granskat utbildningskontrakten för de elever
som ni har ansökt om bidrag för gymnasial lärlingsanställning för. Vi har
granskat att kontrakten för eleverna med en gymnasial lärlingsanställning
motsvarar villkoren i 11 a § skollagen (2010:800), i förordningen (2011:947)
om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och i tillhörande föreskrifter
SKOLFS (2017:95).
Det är möjligt för huvudmannen att använda bidraget för
utvecklingskostnader för ytterligare ersättning till arbetsgivare.
Bidrag som ni beviljas för ersättning till arbetsgivare, utbildad handledare
och för elev med gymnasial lärlingsutbildning ska betalas ut till berörda
arbetsgivare i sin helhet. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas
och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska
använda bidraget.
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag lämnas med högst 26 250 kronor per elev och termin. Bidraget är
uppdelat enligt följande:
–

högst 2 500 kronor för huvudmannens utvecklingskostnader

–

högst 16 250 kronor för ersättning till arbetsgivare

–

högst 5 000 kronor för ersättning till arbetsgivare om elevens
handledare är utbildad enligt SKOLFS (2014:49) om krav för
utbildade handledare

–

högst 2 500 kronor för elev med gymnasial lärlingsanställning

Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut i juni. Utbetalningen har meddelandetexten ”Gymnasial
lärling VT18”.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
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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 t.ex. 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
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Huvudmän som tagit emot statsbidrag för bidragsåret 2018 ska den 15 mars
2019 redovisa hur det har använts.
Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på. Vid en stickprovskontroll ska huvudmannen kunna uppvisa
underlag som styrker att bidraget har använts i enlighet med beslutet.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2011:947). Ni är bland annat skyldiga
att lämna de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli
återbetalningsskyldiga.

