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Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för
2022
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av
lärarassistenter.
Ni beviljas 1 017 512 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 1017512
kronor. Bidraget avser VT 2022. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan
till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt Förordning (2019:551) inte överklagas.
Viktig information om statsbidrag för lärarassistenter
Ytterligare villkor
Om ert tillstånd som huvudman upphör, kan Skolverket komma att
återkräva eller hålla inne beviljade medel.
Beräkning av bidragsbeloppet
Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta om bidragsram för
varje huvudman som avses i 3 § i förordning (2019:551). Bidragsramen
för en huvudman ska bestämmas proportionellt utifrån de elever som
huvudmannen har i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i förhållande till det totala antalet
elever i nämnda skolformer hos samtliga huvudmän som avses i 3 §. Ingen
bidragsram ska docka understiga 50 000 kronor.
Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet
elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om
huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före
bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamhet.
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Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före
bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas.
Utbetalningsplan
Rekvisitionen för VT 2022 lämnas via e-tjänsten för statsbidrag mellan 1
april och 2 maj 2022. Skolverket betalar ut bidraget senast den 30 juni 2022.
Utbetalningen har meddelandetexten Lärarassistenter.2022.u1.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifter har
ändrats väsentligt.
Det är viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker förändringar
vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar som
innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman eller
att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att
huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
För att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslut
grundats på kan Skolverket komma att genomföra stickprovskontroller.
Exempel på uppgifter som kan krävas in är anställningsavtal och
lönespecifikationer.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tar emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning
av lärarassistenter. 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 Max Sundman.
Handläggare var Johan Magnér.
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Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: Statsbidrag.lararassistenter@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

