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Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
lärare i yrkesämnen för 2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av Förordning (2013:60) om statsbidrag för
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Ni beviljas 73 158 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 162 503 kronor.
Bidraget avser HT 2021. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:60) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Det har kommit in fler ansökningar än det finns medel att fördela. Med
anledning av att det är konkurrens om kvarvarande medel för statsbidraget
har vi använt en fördelningsmodell för att bedöma vilka huvudmän och
lärare som kan ta del av bidraget utifrån 5 § förordning (2013:60). Även
lärare som uppfyller förordningens villkor har därför fått avslag. Information
om fördelningsmodellen presenteras längre ner i beslutet.
Vänligen logga in i e-tjänsten för information om vilka lärare ni har beviljats
bidrag för.
Viktig information om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidraget lämnas under högst 4 terminer för en lärare med ett belopp
som motsvarar 25 procent av lärarens lön. Bidrag kan även lämnas för
kostnader för lärarens resor.
Fördelningsmodell hösten 2021
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I ansökan för hösten 2021 har huvudmän ansökt om sammanlagt 44 638
195 kronor i statsbidrag. Av anslaget återstår 16 789 169 kronor och det
räcker inte till att bevilja bidrag för samtliga lärare som uppfyller kraven i
förordning (2013:60). Vi måste därför göra ett urval för att få fram vilka
huvudmän och lärare som ska beviljas ytterligare lärare baserat på behovet i
ansökan.
Fördelningsmodellen utgår från ett urval utifrån kriterierna geografisk
spridning och huvudmannens behov av lärare med behörighet för den
undervisning de bedriver. Vi tar hänsyn till den geografiska spridningen
genom att bevilja en lärare till samtliga huvudmän som ansökt om bidraget.
Därefter bedömer vi huvudmannens behov utifrån hur många lärare som
huvudmannen ansöker om medel för. Efter tilldelning utifrån geografisk
spridning uppstod stora skillnader mellan huvudmän som ansökt om
flest respektive minst antal lärare. Skolverket fyllde på med lärare för de
huvudmän som fick en låg procentandel av sin ansökan beviljad. Syftet med
detta var att minska skillnaderna mellan olika huvudmän gällande hur stor
andel av deras ansökan som beviljas.
Ett slumpmässigt urval användes i de fall där medlen inte räckte till att
tillgodose samtliga huvudmän med ett lika stort behov. Även valet av lärare
togs fram genom ett slumpmässigt urval i de fall där huvudmännen inte
valt att rangordna mellan lärare i sin ansökan. Vi kom gradvis fram till en
genomsnittlig procentuell fördelning av bidraget som hamnar mellan 28 36 procent. Undantag från detta är de huvudmän som ansökte om en till
två lärare, eftersom dessa fick 100 respektive 50 procent av sin ansökan
beviljad efter den geografiska spridningen. Vi beviljade inte dessa huvudmän
ytterligare lärare för att vi bedömde att de fått en högre procentuell andel av
sin ansökan beviljad i förhållande till resterande huvudmän.
Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut cirka en vecka efter beslutsdatum. Utbetalningen har
meddelandetexten Behorighetsgivande.2021.u2.
Redovisning och uppföljning
Sökande som tagit emot statsbidrag under hösten 2021 ska under 2022
redovisa hur statsbidraget använts.
Återbetalning av statsbidrag
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Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2013:60). Ni är bland annat skyldiga att lämna
de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Viktoria Kiwutila
Lufuankenda. Handläggare var Le Wa Van.

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

