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Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
lärare i yrkesämnen för 2022
Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av Förordning (2013:60) om statsbidrag för
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2013:60).
Motivering
TYRESÖ KOMMUN har tidigare beviljats 115 950 kronor i bidrag för
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Skolverket har begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har
redovisat 115 950 kronor. Vi har godkänt 115 950 kronor.

Viktig information om statsbidrag för karriärtjänster
Villkor
Enligt förordning (2013:60) gällande statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen är syftet med bidraget att ge lärare i
yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala
vuxenutbildningen möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.
Förutsättningar för statsbidrag
2 §Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Bidraget får
lämnas för huvudmännens kostnader för nedsättning av arbetstiden med
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minst 25 procent för lärare i yrkesämnen i dessa skolformer under den tid
och med det belopp som avses i 3 §, om
1. läraren är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt
avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon av de nämnda
skolformerna,
2. syftet med den minskade arbetstiden är att underlätta för läraren
att kombinera arbetet med studier så att han eller hon kan avlägga
yrkeslärarexamen inom två år, och
3. lärarens arbete för huvudmannen organiseras på ett sådant sätt att det
bedöms vara möjligt att enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100)
tillgodoräkna arbetet som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs
för yrkeslärarexamen.
Lärarens arbete för huvudmannen behöver dock inte organiseras på ett
sådant sätt som anges i första stycket 3, om läraren tidigare har bedrivit
undervisning som kan tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd
utbildning som krävs för yrkeslärarexamen. Förordning (2020:464).
3 §Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp
som motsvarar 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om
lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för
kostnader för lärarens resor. Förordning (2015:1044).

Återkravs plan
Beslut om återkrav betalas till Skolverket senast angivet förfallodatum.
Fakturan har meddelandetexten ”Återkrav av statsbidrag för
Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare VT22”.

Ändrade omständigheter eller uppgifter
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 till exempel röra sig om förändringar som innebär att ni som
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huvudman slås ihop med en annan huvudman eller att er verksamhet är
under rekonstruktion. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.fortbildning.Yrkeslarare@skolverket.se
Om ert tillstånd som huvudman upphör, kan Skolverket komma att
återkräva eller hålla inne beviljade medel.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2013:60). Enligt 8 § i förordningen är en
huvudman återbetalningsskyldig om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,
4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller 5. mottagaren inte
har följt villkor i beslutet om bidrag.
Mottagaren är inte återbetalningsskyldig även om resultatet av universitetets
eller högskolans prövning enligt 6 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100)
avviker från den bedömning som har gjorts enligt 2 § första stycket 3, om
mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att arbetet ska kunna
tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för
yrkeslärarexamen.

Redovisning och uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontrollerför att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Christian
Hultgren. Handläggare var Christian Hultgren.
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Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.fortbildning.Yrkeslarare@skolverket.se eller ring: 08-527
33 200 (Skolverkets växel).

