Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019
Vanliga frågor om ansökningsomgången som avslutas 21.3.2019
Allmänna iakttagelser om frågorna
Svaren på flera av frågorna som ställts om ansökan finns i ansökningsmeddelandet. Enligt de
anvisningar vi också gett på infomötet och vid Skypeklinikerna, lönar det sig att noggrant läsa
igenom ansökningsmeddelandet.
Statens specialunderstöd för att främja likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen
Finns det någon riktlinje för vad som avses med ”i huvudsak” i frågan ”postnumren för de
områden från vilka eleverna i huvudsak upptas till skolan i fråga”? Ska områdena till exempel
täcka en viss procent av skolans elevantal?
Svar: Utbildningsstyrelsen vet inte från vilka områden eleverna kommer. Av den här orsaken
ska man i ansökan ange postnumren för högst 5 av skolans vanligaste
elevupptagningsområden.
Statens specialunderstöd för att främja positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken
Är antalet privata serviceproducenter en indikator för specialunderstödet för att främja
positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken?
Svar: Frågan ”Hur många enheter som tillhandahåller privata tjänster för
småbarnspedagogik är verksamma på kommunens område?” är ingen indikatorfråga, utan
svaret ger tilläggsinformation åt Utbildningsstyrelsen.
Vi har som avsikt att söka understöd för att anställa en speciallärare inom
småbarnspedagogik och utveckla nya verksamhetsmodeller. Är det okej om personen som
anställs ambulerar inom staden och det i anslutning till det uppkommer resekostnader? Kan
alltså resekostnaderna för ambulerande personal ingå i personalutgifterna?
Svar: Det är okej att anställa ambulerande personal och i sådana fall utgör resekostnaderna
godtagbara personalutgifter.
Omfattar den avgiftsfria småbarnspedagogiken även dem som deltar i öppen
småbarnspedagogik som staden ordnar?
Svar: Nej, det gör den inte.
Indikatorerna som gäller för småbarnspedagogiken i anslutning till understödet för att främja
likvärdigheten inom den grundläggande utbildningen granskas indikatorerna på
postnummernivå. Granskas indikatorerna som används inom småbarnspedagogiken på
stadsnivå?
Svar: Ja, indikatorerna som gäller småbarnspedagogiken granskas på kommunnivå.
Kan man med statsunderstödet anställa en projektarbetare till projektet eller kompensera
t.ex. 20 % av lönen för en sakkunnig inom staden som skulle genomföra försök inom
projektet?
Svar: Nej, understödet kan användas för att minska på barngruppernas storlek och för att
anställa mera personal.
Statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamheten i språk

Om man i egenskap av ett nätverk söker finansiering för tutorlärarverksamhet i språk, räcker
det då att kommunen som koordinerar projektet lämnar in en ansökan, av vilken det framgår
vem som deltar i nätverket, eller ska alla instanser som ingår i nätverket lämna in en egen
ansökan?
Svar: De sökande kan välja mellan två förfaranden:
Alternativ 1: Nätverket lämnar in en ansökan, som görs upp av kommunen
som har i uppgift att koordinera projektet. Efter att beslutet om
statsunderstöd har fattats ska kommunen som koordinerar projektet ingå
samarbetsavtal med kommunerna som deltar i nätverket. Kommunerna som
deltar i nätverket fakturerar kommunen som koordinerar projektet för
kostnader som uppkommer av fortbildningar och tutorlärarverksamhet i
språk. Kommunen som koordinerar projektet gör upp en slutredovisning.
Alternativ 2: Varje kommun som ingår i nätverket lämnar in en egen ansökan.
Ansökningarna kan till innehållet vara likadana men finansieringsplanen görs
upp utifrån den egna kommunens behov. Av ansökan ska framgå att
kommunen medverkar i nätverket samt vilken kommun som svarar för att
koordinera projektet. Om man känner till namnet på projektkoordinatorn kan
man ange det i ansökan. Enligt den här modellen betalar varje kommun själv
för kostnaderna som uppkommer i samband med projektet. Varje kommun
ska också göra upp en egen slutredovisning. Slutredovisningen kan till
innehållet vara likadan för samtliga kommuner i nätverket, med undantag av
den ekonomiska redovisningen.
Får man använda understödet för att ersätta sådana utgifter för vikarier som uppkommer i
samband med fortbildningarna?
Svar: Ja, det får man.
Statsunderstöd för pilotprojekt för att minska läromedelskostnaderna för gymnasiestuderande
Får man söka understödet om man har beviljats understöd i samband med
ansökningsomgången på hösten?
Svar: Ja, det får man om det är frågan om ett nytt projekt. Ett projekt som beviljades
finansiering och påbörjades i fjol kan inte söka tilläggsfinansiering.

