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Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis 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 49 008 kronor i statsbidrag (varav 5160 kronor för
utvecklingskostnader, 33528 kronor för ersättning till arbetsgivare, 10320
kronor för ersättning till utbildad handledare samt 0 kronor för anställd
lärling). Ni har sökt 71 250 kronor. Bidraget avser VT 2019. Bidraget betalas
ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:947) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Statsbidraget har totalt sökts för en större summa än vad Skolverket kan
bevilja. Det innebär att alla huvudmän beviljas en lägre summa per elev.
Fördelning av statsbidraget
Skolverket har reducerat statsbidraget efter vad som anges i § 3 i
förordningen (2011:947). Det innebär att vi minskat alla bidragsbelopp så att
de fortfarande är proportionerliga i förhållande till varandra. De reducerade
bidragsbeloppen motsvarar cirka 69% av det ursprungliga maxbeloppet för
ansökan våren 2019.
Minskningen innebär att respektive huvudman beviljats högst 18 056 kr per
elev och termin. Nya belopp för de fyra bidragsdelarna blir därför:
–

Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 176 kr

–

Bidrag för utbildad handledare: högst 3 440 kr

–

Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 720 kr
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–

Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1
720 kr

Om ni beviljats ett lägre belopp än ovan beror det på att ni angett i er
ansökan att ni vill söka ett lägre belopp.
Bakgrund
Skolverket har 191 miljoner kronor att fördela vårterminen 2019. Totalt för
vårterminen 2019 har Skolverket fått in ansökningar som motsvarar drygt
277 miljoner kronor.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.larling@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Susanna Tham.
Handläggare var Susanna Tham.
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Viktig information om statsbidraget för gymnasial lärling och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram VT
2019
Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan den innehåller viktig
information om statsbidraget och de villkor som ni som huvudman är
ansvarig att följa. Om ni inte följer villkoren kan ni bli återbetalningsskyldiga
av statsbidraget.
Villkor för statsbidraget
Alla elever ska ha ett giltigt utbildningskontrakt
För att ni ska ha rätt till statsbidraget ska de elever som ingår i ansökan
delta i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram.
Alla elever ska ha ett utbildningskontrakt upprättat senast den 15 februari
2019. Utbildningskontraktens innehåll skiljer sig åt beroende på vilken
utbildning som eleven går. Kraven på innehåll anges i Skollagen (2010:800)
16 kap § 11a, 19 kap § 10a samt § 3a i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärling och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.
Statsbidraget ska betalas till arbetsgivarna inom tre månader
Bidrag till arbetsgivaren, bidrag för utbildad handledare samt bidrag för elev
med gymnasial lärlingsanställning skall betalas ut till respektive arbetsgivare
inom tre månader från det att Skolverket betalat ut bidraget till er. Ni kan se
fördelningen av de olika beloppen ovan.
Bidraget för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen får ni som
huvudmän själva använda men ni kan också besluta att betala ut denna del
till arbetsgivarna.
Utbildade handledare ska ha gått en godkänd handledarutbildning
För att ha rätt till bidrag för utbildad handledare ska handledaren ha gått
en utbildning som godkänts av skolverket enligt föreskrifterna om krav för
utbildade handledare (SKOLFS 2014:49).
Utbetalning sker under vecka 21
Bidraget betalas ut under vecka 21. Utbetalningen har meddelandetexten
”Gymnasial lärling VT 2019”.
Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget senast 15 april 2020
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Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen för det
statsbidrag ni beviljats för 2019 ska lämnas in under perioden 15 mars - 15
april 2020.
I redovisningen ska ni ange hur mycket av statsbidraget ni betalat ut
till arbetsgivare och redogöra för vad ni använt det bidrag ni fått för
utvecklingskostnader av lärlingsutbildningen till.
Skolverket kan även göra fördjupade granskningar för att kontrollera att ni
beviljats och använt statsbidraget enligt de regler som gäller för bidraget.
Återbetalning av statsbidrag
Skolverket kan komma att återkräva hela eller delar av det statsbidrag som ni
fått om ni till exempel:
–

Inte uppfyller villkoren för bidraget

–

Inte använder statsbidraget enligt de regler som finns i
förordningen (2011:947) och föreskrifterna (2017:95)

–

Inte kommer in med den redovisning som Skolverket begär

Grunderna för återkrav framgår av 8 § i förordningen (2011:947).
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ni till exempel lämnat felaktiga uppgifter
som grund för statsbidraget, eller om något i ert ärende ändras väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar i er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar som
innebär att ni fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under
rekonstruktion. Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer
skolenheter från en annan huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs
genom att skicka ett meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.

