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Förskolenämnden

Redovisning av statsbidrag förskolenämnden 2020
Inom förskolenämnden är verksamhetscontroller mot statsbidrag ansvarig för att söka och redovisa
statsbidrag till en och/eller flera statliga myndigheter. Bidraget söks som huvudman inom
förskolenämnden för Huddinge kommun.
Syftet med statsbidraget är att ge stöd till barn till bättre förutsättningar. Statsbidrag lämnas för att
kompensera det ekonomiska stödet för en viss specifik insats. Bidraget kan eventuellt rikta sig till
en viss skolform och en viss personalkategori vilket brukar regleras inom statsbidragets förordning.
Bidraget kan sökas i form av en ansökan eller genom en rekvisition. Vid begäran av utbetalning är
bidraget förbestämt utifrån bidragets totala ram och fördelning baserar på olika parametrar som
utgör grunden för fördelningen. Bidraget kan antingen söks per år, läsår eller terminsvis. Vissa
statsbidrag redovisas innan utbetalningen d v s kostnaderna uppskattas i förväg medan vissa
statsbidrag redovisats i efterhand d v s de faktiska kostnaderna redovisas först eftner medlen har
utnyttjats. De flesta statsbidrag redovisas med ett års eftersläpning vilket kräver noggrann
redovisning och uppföljning eftersom det inte går att justera mellan åren. Statsmedel som inte
disponeras enligt förordningen och dess villkor kan bli återbetalningsskyldiga.
Den statliga myndighet som tillhandahåller flest statsbidrag inom förskolans område år 2020 är
Skolverket. Sju av av nio statsbidrag är bidrag som söks från Skolverket. Migrationsverket och
Tillväxtverket har också bidrag som förskolan fått ta del av. Statsbidraget avseende ersättning för
asylsökande barn är till för att täcka kommunens kostnader bestående av barnomsorg och övriga
kostnader som kopplas till barnomsorgen.
Sedan 2018 införde regeringen ett stödpaket om 400 miljoner kronor per år för 2018 – 2020.
Insatser vänder sig till 32 kommuner med socioekonomiska områden med hög arbetslöshet, låg
utbildningsnivå, låg valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Huddinge kommun var en av dessa
32 kommuner. Inom ramen för den långsiktiga insatsen och den övergripande planeringen har
framtagits en språkplan för förskolan. Däröver har arbetet med språkpiloter utvecklats och
språkpedagoger i den kommunala förskolan. Syftet är säkerställa att alla barn i förskolor ges
likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt
det är möjligt. Statsbidraget administreras av Kommunstyrelsens förvaltning som söktes hos
Tillväxtverket. Insatserna sker utifrån ett förvaltningsövergripande samarbete.
För 2020 ansökte Huddinge kommun om 505 tkr inom ramen för statsbidraget entreprenörskap till
huvudmän. Kommunen beviljades dock endast 37 tkr. Detta beroende av det stora antalet
ansökningar som inkommit till Skolverket. Totalt var det 298 huvudmän som sökte till ett belopp
om 115 621 tkr. Det samlade bidraget från Skolverket omfattade dock endast 8 500 tkr.
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I nedanstående tabell redovisas statsbidrag som är sökta eller rekvirerade under 2020.
Redovisning av statsbidrag förskolenämnden 2020
Sökta bidrag från Skolverket
Sökta statsbidrag

Statsbidragets syfte

Sökta belopp i kr

Beviljat belopp i kr

Entreprenörskap till
huvudmän

Syftet med bidraget är att främja
entreprenörskap genom att uppmuntra,
stimulera och utveckla skolpersonalen att lösa
problemlösningar och genomföra
gemensamma insatser såsom projektarbete.

505 000

37 861

Kvalitetssäkrande
åtgärder

Statsbidraget ska användas till kostnad för
personal i verksamheterna och åtgärder som
höjer kompetensen hos förskollärare,
fritidspedagoger och barnskötare.

6 768 900

6 768 900

Omsorg på kvällar, nätter
och helger

Bidraget är till för att ersätta kostnader som
uppstår i samband med omsorg erbjuds vid
obekväma arbetstider när förskola och
fritidshem håller stängt.

162 195

162 195

Mindre barngrupper

Bidraget går till insatser som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas
storlek i förskolan.

120 000

120 000

Bättre språkutveckling i
förskolan

Statsbidraget går till att stärka
språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt umgängesspråk i
hemmet än svenska.

1 754 431

1 754 431

Lärarlönelyft

Bidraget går till höjda löner för förskollärare.

2 179 295

2 179 295

Maxtaxa för förskola,
pedagogisk omsorg

Kommuner blir kompenserad p g a de
tillämpar maxtaxa för förskola och pedagogisk
omsorg.

22 148 743

22 148 743

33 638 564

33 171 425

Delsumma

Sökta bidrag från Migrationsverket
Ersättning för
asylsökande barn

Kommuner får ersättning för barnomsorg för
asylsökande barn.

4 975 860

Under handläggning

BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Datum
2020-12-22

3 (3)

Diarienummer
FSN-2020/262.641

Sökta bidrag från Tillväxtverket
Minska och motverka
segregation

Total summa

För 2020 har statsmedel gått till
personalkostnader för att anordna möten för
språkpedagogerna som arbetsleds av två
rektorer och biträdande verksamhetschef.
Däröver har också statsbidraget gått till
personalkostnader för att kunna driva
nätverket språkpedagogerna för
kompetenshöjning inom språk- och
kunskapsutveckling.

2 800 000

2 800 000

41 414 424

35 971 425

