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Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2021/2022
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare
och vissa andra personalkategorier.
Ni beviljas 5 524 364 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 5 524
364 kronor. Bidraget avser Våren 2022. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:100) inte överklagas.
Villkor
Om era omständigheter förändras så att villkoren iförordning (2016:100) inte
längre uppfylls kan Skolverket komma att återkräva redan utbetalda medel
eller hålla inne en utbetalning av statsbidrag. Bestämmelser om återkrav och
återbetalning finns i 17 § (2016:100). Exempel på sådana förändringar är
att ert tillstånd som huvudman upphör, att ni som huvudman fusioneras
med en annan huvudman eller att ni är under rekonstruktion eller som
innebär att ni som huvudman övertar eller upplåter skolenheter från en
annan huvudman. Ni är skyldiga att informera Skolverket snarast om det
sker förändringar enligt ovan.
Om det sker förändringar hos er som huvudman ska ni informera Skolverket
genom att skicka e-post till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se.
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
enligt ett schablonbelopp. 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
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rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om
minst30 sammanhängande dagar.
Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut efter att rekvisition har skickats in via E-tjänsten.
Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av statsbidrag. Rekvisition för perioden 1 juli – 31decemberbetalas ut senast
vecka 52 och rekvisition för perioden 1 januari – 30 juni betalas ut senast
vecka 27. Utbetalningen har textmeddelandet LärarlönelyftetHT21 för
hösten 2021 respektive Lärarlönelyftet VT22 för våren 2022. Högst hälften
av det beviljade bidragsbeloppet kan begäras ut vid varje rekvisitionstillfälle.
Observera att det krävs en beviljad eller delvisbeviljad rekvisition för varje
utbetalning.
Redovisning och uppföljning
Bidraget följs upp i samband medrekvisitionen. Skolverket kan även komma
att göra stickprovskontroller på det underlag som har lämnats in i samband
med ansökan.
Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet, e-posta: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.seeller
ring: 08-527 33 200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Nikolaos Sarilidis.
Handläggare var Anette Karls Fors.
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