
Beslut

BORÅS KOMMUN 2019-11-29
50180 BORÅS 1(3)

Dnr 8.1.2-2019:0041799

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för
2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan.

Ni beviljas  948 101 kronor  i statsbidrag. Ni har sökt 948101 kronor.
Bidraget avser HT 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 991-1025.

Skolverkets beslut får enligt Förordning (2019:558) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.sprakutveckling@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Susanna Kanmert.
Handläggare var Susanna Kanmert.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Information om statsbidraget

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i
svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet
än svenska. Statsbidraget får användas till:

• insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt av barn som har ett
annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska

• särskilda språkutvecklande insatser i förskolan

• kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i
svenska.

Beräkning av bidragsbeloppet

Skolverket har beräknat bidragsramar till samtliga kommuner enligt
bestämmelserna i förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan.

Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut i december 2019. Utbetalningen har meddelandetexten
”Bättre språkutveckling 2019”.

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 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.
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Redovisning och uppföljning

Skolverket ska följa upp hur statsbidraget har använts. Sökande som
tagit emot statsbidrag ska senast den 1 april 2020 redovisa hur det har
använts. Skolverket kommer att begära in uppgifter om vilka insatser ni har
genomfört och vilka kostnader ni har haft.

Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2019:558). Ni är bland annat skyldiga
att lämna de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli
återbetalningsskyldiga.
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Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2019

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Ni beviljas  405 405 kronor  i statsbidrag. Bidraget avser HT 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 991-1025.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.omsorg@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Teresia
Bergström. Handläggare var Teresia Bergström.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se



Beslut
2019-11-29

2(2)
Dnr 8.1.2-2019:0039338

Viktig information om Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds år 2019

Beräkning av bidragsbeloppet

Bidragsbeloppet per erbjuden plats beräknas genom att anslaget för
bidragsåret delas på det antal erbjudna platser som kommunerna tillsammans
ansöker om bidrag för. Anslag för statsbidraget för år 2019 är totalt 79
miljoner kronor. Efter ansökan beviljade Skolverket 78 987 150 miljoner
kronor för 88 650 erbjudna platser fördelat på 193 kommuner. Det
motsvarar 891 kronor per erbjuden plats.

Utbetalningsplan

Utbetalning för juli - december 2019 är planerad att ske i december 2019.
Utbetalningen har meddelandetexten ”Omsorg 2019.u2”. Det sammanlagda
belopp som begärs ut för januari – juni och juli – december 2019 får inte
överstiga det belopp som beviljades i ansökan 2019. Huvudmannen måste
också ha visat i respektive begäran om utbetalning att de har haft tillräckliga
kostnader.

Uppföljning

I samband med begäran om utbetalning ska kommunerna redovisa
kostnader för respektive halvår för omsorg på kvällar, nätter och helger.
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2012:994).




