Sökta och beslutade statsbidrag
Statsbidragets namn
2018-03-12 Papperslösa barn.
Statsbidrag för utbildning för
barn som vistas i landet utan
tillstånd vårterminen 2018

Beviljat
belopp

Kommentar beviljat belopp

Period

Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom
sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd
och har kostnader för barnets utbildning, ska kunna
ansöka om ersättning för sina kostnader.

2018

Kommuner som har maxtaxa kan begära ut
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder.
Statsbidraget fördelas årligen och är till för åtgärder
inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

2018

2018-03-13 Omsorg under
kvällar, nätter och helger.
Statsbidrag för omsorg under tid
då förskola eller fritidshem inte
erbjuds för 2018

229 750 229 750 kronor avser 2018. Betalningen Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för
delas upp 2 gånger per år.
barn under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds (se Skollagens krav på verksamheten och
maxtaxa). Bidraget ska gå till kostnader för att
erbjudna barnomsorgsplatser under kvällar, nätter
och helger. fyller 13 år.

2018

2018-03-15 Läslyftet i förskolan

306 000 306 000 kronor avser läsåret 18/19.
Beviljat belopp motsvarar en nedsättning
i tjänst på 60 procent som valts att
fördelas på 6 handledare. Betalningen
delas upp 2 gånger per år.

2018-03-13 Kvalitetssäkrade
åtgärder. Statsbidrag till
kvalitetssäkrande åtgärder för
2018

62 839 62 839 kronor avser 2018. (delas med
gymnasiet),

Syfte med statsbidraget

2 641 856 2 641 856 kr, avser 2018. Betalningen
delas upp 2 gånger per år.

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid
för förskollärare att handleda kollegor i Läslyftet.
Syftet med Läslyftet är att stimulera barns
språkutveckling och ta till vara barns intresse för
texter, bilder och skriftspråk.

18/19

2018-03-15 Läslyftet i skolan.
Statsbidrag för handledare i
Läslyftet i skolan för 2018/2019

174 000 174 000 kronor avser läsåret 18/19,
vilket motsvarar en nedsättning i tjänst
på 30 procent som valts att fördelas på 2
handledare.

2018-03-22 Statsbidrag
specialpedagogik för lärande
för 2018/2019

424 200 424 200 kronor avser läsåret 18/19.
Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares
Betalningen delas upp 2 gånger per år. specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta
Bidraget avser 38 deltagare och 3
elevers olika behov. Insatsen pågår 2016-2019.
handledare med totalt 40 procent
nedsättning i tjänst. OBS: Fick från
början beviljat 631 800 men har på egen
begäran om omprövning då antalet
handlare minskat med 1 handledare
respektive 18 deltagare. Detta ledde till
avdrag 103 800 kr.

2018-03-23 Karriärtjänster.
Statsbidrag till skolhuvudmän
om inrättar karriärsteg för lärare
för 2018/2019

2018-04-12 Högskolestudier
specialpedagogik Statsbidrag
för fortbildning för
specialpedagogik för vt. 2018

5 865 000 5 865 000 kronor. Statsbidraget avser
läsåret 18/19. Betalningen delas upp 2
gånger per år. Grundskolan har 61
förstelärare och gymnasiet 8.

99 120 99 120 kronor.
Statsbidraget avser vårterminen 2018.

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid
för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i
det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag
för handledare som ersättning för lön. Bidraget är ett
schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent
av en genomsnittlig heltidslön för en lärare.

18/19

Huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan
ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare.
Bidraget ska täcka löneökningarna för förstelärare
och lektorer.

18/19

Bidraget är till för att stimulera deltagandet i studier
på högskolenivå och syftar till att lärarna och
förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen.

VT 18

2018-04-19 Lovskola

875 816 875 816 kronor, avser 2018. Viss
samverkan med gymnasiet

Syftet med statsbidrag för lovskola är att elever som
inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för
betyget E ska få större möjlighet att nå dem.

2018

2018-04-19 Elevhälsa

811 500 Sökt belopp: 9 117 900 kronor. Beviljat
belopp: 811500 kronor avser 2018. (antal
tjänster: skolläkare 0, skolsköterska 0,
skolkurator 0, skolpsykolog 0.55,
specialpedagogik 2).Varav 13 000 kr till
gymnasiet. Beviljat belopp 2017 var.
4 413 200.
Skäl för beslut: Det har kommit in fler
ansökningar om statsbidrag än vad det
finns bidrag att fördela. Skolverket
beslutar därför om urval enligt
förordning (2016:400). Enligt
förordningen ska huvudmän i störst
behov av förstärkt elevhälsa och
specialpedagogiska insatser prioriteras.
Skolverket gör bedömningen att
huvudmän med låg personaltäthet inom
elevhälsan och/eller specialpedagogiken
ska prioriteras. Ni tillhör inte den
urvalsgrupp som prioriterats.

Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt
skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer,
Skolpsykologer, speciallärare och lärare med
specialpedagogisk kompetens.

2018

2018-05-18 Lärarlyftet

0 Sökt belopp: 45 000 kr.
Avslagen ansökan då den ena läraren
redan var antagen till en kurs inom
lärarlyftet och den andra läraren ej blev
antagen till kursen inom lärarlyftet.

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och
skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och
högskolor.

2018-05-28 Icke folkbokförda.
Statsbidrag för vissa barn och
ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige för VT
2018

59 220 59 220 kronor avser VT 2018.

Bidraget är till för att täcka vissa kostnader för barn
och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till
exempel diplomatbarn har rätt till en konstadsfri
utbildning. Hemkommun kan söka bidrag som
täcker kostnad för deras utbildning.

VT 18

2018-06-04 Nyanlända elever.
Statsbidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända
elever för vt 2018.

42 000 42 000 kronor.

Bidraget är till att nyanlända elever förskoleklass och
grundskolan ska få mer tid till undervisning i svenska
eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska
stärka elevernas kunskaper i svenska språket. För att
få ta del av svenska bidraget måste eleven få ta del av
undervisning som omfattar minst 105 timmar per
läsår utöver den ordinarie undervisningen

VT 2018.

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid
behov för elever med annat modersmål än svenska
(U2015/3356/S) och beslut om statsbidrag.

Vt 2018.

Huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan
ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare.
Bidraget ska täcka löneökningarna för förstelärare
och lektorer.

2017/2018

2018-06-08 Samordnare
nyanlända. Statsbidrag för
kostnader för samordnare av
frågor som rör utveckling av
verksamhet för nyanlända elever
för 2018.
2018-06-12 Karriärtjänster

121 900 121 900 kronor. Rekvisition

2 849 828 Rekvisition Belopp: 2 849 828 kr. 141
667 kronor avser gymnasiet
159 375 kronor avser C3L

2018-06-12 Lärarlönelyftet

6 007 569 Belopp 6 007 569. Totalt 280 personer Detta bidrag är till för att huvudmän ska kunna höja
varav 25 från gymnasiet. 527 287 kronor lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare
avser gymnasiet.
eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att
höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom
förbättra resultaten i skolan.

2018-06-13 Omsorg under
kvällar, nätter och helger

1 100 000 Belopp 1 100 000 kr för vt 2018.
Motsvarande 109 erbjudna platser.

2018-06-13
Lågstadiesatsningen

2018-06-13
Fritidshemssatsningen

10 114 816 Sökt belopp: 17 879 816. Bibehålla från
2017/18 inom ram: 10 114 816 kr,
Ansökt belopp ny förstärkning inom
bidragsram: 6 121 kr. Ansökt belopp ny
förstärkning utom bidragsram 7 758 979
kr
3 122 491 Totalt sökt belopp: 8 239 006. Ansökt
belopp, bibehålla från 2017/18 inom
ram 3 121 006 kr.. Ansökt belopp ny
förstärkning inom bidragsram 1 485 kr.
Ansökt belopp ny förstärkning utom
bidragsram 5 116 515 kr.

VT 2018.

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som
behöver det ska kunna få omsorg under kvällar,
nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att
erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem
inte har öppet. Bidraget kan användas till både
befintlig verksamhet och för ny verksamhet som
bedrivs under kvällar, nätter och helger.

vt 2018

Bidraget kan användas till att anställa mer personal i
förskoleklass och årskurserna 1–3 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet
är att personalen ska få mer tid för varje elev.

2018/2019

Bidraget ska användas till kostnader för att anställa
mer personal i förhållande till antal elever i
fritidshemmet.

2018/2019

2018-06-21 Mindre
barngrupper

Totalt beviljat belopp

1 362 000 Sökt belopp: 4 505 000 för 2018. I årets
ansökningsomgång har det kommit in
fler ansökningar om statsbidrag än vad
det finns bidrag att fördela. Skolverkets
motivering: Ansökan blir delvis beviljad
på grund av att en eller flera
förskoleenheter ni sökt för inte har
tillräckligt högt indexvärde i det urval
som Skolverket har gjort för
bidragsomgången 2018/19.

35 845 705

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek i
förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta
barnen som är högst två år den 31 december 2018.

2018/2019

Sökta statsbidrag under handläggning
Statsbidragets namn
2018-09-15 Likvärdig skola

2018-09-17 Högskolestudier i
specialpedagoik

*

Ansökt
belopp

Kommentar beviljat belopp

3 126 640 Sökt belopp är utifrån given ram

Syfte med statsbidraget
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående
insatser eller genomföra nya insatser som stärker
likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass
och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för
att analysera sina resultat, identifiera behoven och
prioritera vilka insatser som statsbidraget ska
finansiera. Det är också huvudmannen som
bestämmer hur man fördelar bidraget inom
organisationen.

327 096 Gäller 5 st lärare som går ner i arbetstid. Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under
den tid lärare och förskolelärare utbildar sig för att ta
en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget
gäller alla utbildningar som leder till en speciallärareeller specialpedagogexamen.

2018-10-15 Karriärtjänster ht 2018 2 552 989 Söker belopp utifrån given ram. Alla
skolor har minst en förstelärare. Totalt
täcker bidraget 69 förestelärare varav 61
till grundskola, övriga 8 har gymnasiet
och vuxenutbildningen. 2 552 989
kronor gäller grundskolan ht 2018.

Huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan
ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare.
Bidraget ska täcka löneökningarna för förstelärare
och lektorer.

Period
ht 2018

ht 2018

ht 2018

*

2018-10-15 Lärarlyftet

*

2018-10-15 Högskolestudier
sva och sfi

*

2018-10-15 Ökad
undervisningstid

22 500 2 lärare läser kurser inom lärarlönelyftet. Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och
Kurserna är slöjd och teknik.
skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och
högskolor. Bidragets storlek beror på typen av
utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som
läraren tar. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.
3 lärare varav en från grundskolan. För
grundskolans del handlar det om X
kronor för en lärare som läser sva.

Ca 42 000 7 nyanlända elever har erbjudits ökad
undervisningstid.

ht 2018

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare
kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk,
sva. Ökad undervisningstid nyanlända elever. Syftet
med bidraget är att nyanlända elever ska få mer
undervisningstid i svenska eller svenska som
andraspråk. Undervisningen måste omfatta minst
105 timmar per läsår utöver den ordinarie
undervisningen.

ht 2018

Syftet med bidraget är att nyanlända elever ska få
mer undervisningstid i svenska eller svenska som
andraspråk. Undervisningen måste omfatta minst
105 timmar per läsår utöver den ordinarie
undervisningen.

ht 2018

Redovisade bidrag
Redovisade statsbidrag

Kommentar

Papperslösa barn: Statsbidrag
för barn som vistas i landet utan
tillstånd för 2017
2018-04-26 Samordnare
nyanlända 2017
2018-05-08 Omsorg under
kvällar, nätter och helger 2017

Godkänd utan återkrav för 2017. Belopp: 134 307 kr.

2018-05-21 Läxhjälp.

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område
har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för
barnets utbildning, ska kunna ansöka om ersättning för sina
kostnader.
Godkänd utan återkrav för 2017. Belopp: 276 400
Uppdraga att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kronor.
kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat
modersmål
Godkänd utan återkrav för 2017. Belopp: 134 048
Kommunenänskasvenska.
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid
kronor.
då förskola eller fritidshem inte erbjuds (se Skollagens krav på
verksamheten och maxtaxa). Bidraget ska gå till kostnader för att
erbjudna
barnomsorgsplatser
under
kvällar,
nätter
helger.
Godkänd utan återkrav för 2017.
Bidraget söks
av huvudmän för
att ordna
hjälp
medoch
läxor
ellerfyller
Belopp: 737 000 kronor. Skolverket beslutar godkänna annat skolarbete för elever.
redovisning utan återkrav.

2018-09-15 Insatsbidraget

Inskickad reovisning under handläggning. Beviljat
belopp 341 900 kronor för 2017

Syftet med bidraget är att täcka kostnader för olika insatser för
nyanlända. Tyresö har använt pengarna till vikariekostnad för
kartläggning av matematik, utbilding avpersonal i spårkutvecklande
arbetssätt, simundervisning, läs- och skrivinlärning för nyanlända
och IT-stöd undervisning.

*

2018-10-01 Elevhälsa

Inskickad reovisning under handläggning. Tyresö
Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare,
kommun blev beviljades 4 413 200 kronor 2017.
skolsköterskor, skolkuratorer, Skolpsykologer, speciallärare och
Preliminärt återkravet är 508 580 kronor, detta på
lärare med specialpedagogisk kompetens
grund av vakant skolskötersketjänst samt ökat elevantal
2017 vilket resulterat i längre personaltäthet.

*

Fortbildning
specialpedagogik 2017

Inskickad reovisning under handläggning. Medlen har Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda
använts enligt beräkningarna. 198 380 kronor.
sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen

*

Fortbildning sva/sfi 2017

Inskickad reovisning under handläggning. Medlen har Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att
använts enligt beräkningarna, 247 800 kronor (1 lärare undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal
från grundskolan 3 från gymnasiet).
vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

