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Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2017/2018
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd av
förordning (2016:100) nedan kallad förordning.
Ni beviljas 6 014 739 kronor. Bidraget avser perioden 2018-01-01
- 2018-06-30. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bank-/
plusgironummer 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:100) inte överklagas.
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag beräknas med utgångspunkt från det genomsnittliga antalet
elever hos huvudmannen under de senaste tre åren och utgår med minst 50
000 kronor (helårsbasis). Ersättning för sociala avgifter ingår i statsbidraget.
För lärare, förskollärare och fritidspedagoger som arbetar mindre än heltid
reduceras statsbidraget i motsvarande omfattning. Det gäller också för
personal som inte arbetar under hela rekvisitionsperioden och/eller som är
frånvarande under en period om minst 30 sammanhängande dagar.
Utbetalning av bidrag
Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast vecka 26 (för perioden 1 januari - 30 juni) och senast vecka
52 (för perioden 1 juli - 31 december). Utbetalningen har meddelandetext
Lärarlönelyftet HT17 för hösten 2017 respektive Lärarlönelyftet VT18 för
våren 2018.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av bidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i rekvisitionen
har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket
snarast om det sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex.
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röra sig om förändringar som innebär att en huvudman fusioneras med
en annan huvudman eller att en huvudman är under rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att huvudmannen tar över eller upplåter
skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
Uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Återbetalning av statsbidrag
Sökande som tagit emot statsbidrag för Lärarlönelyftet kan bli
återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 17 § förordningen.
Huvudmannen är bland annat skyldig att lämna de uppgifter som Skolverket
begär, annars kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
Kontaktuppgifter

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

