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Österåkers kommun
Produktionsförvaltningen
Uppdaterat datum: 2018-02-13

Statsbidrag året 2018

Nedanstående tabell beskriven Produktionsstyrelsens statsbidrag för 2018.
Statsbidrag för Maxtaxa inom förskola/fritidshem; Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola/fritidshem; Omsorg på obekväm arbetstid; ’Papperslösa barn’; ’Icke folkbokförda barn’; ’Utbildning i kombination
med trainee-jobb’ är bidrag som söks av ’hemkommunen’ eller kommunen/kommuner tillsammans.
Ytterligare information om bidragen finns att finna på Skolverkets hemsida www.skolverket.se
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Statsbidrag

Källa

Sökt belopp

Fritidshemssatsningen 2017/2018

Skolverket

Karriärtjänster HT18

Skolverket

Lågstadiesatsning HT17/VT18

Skolverket

Lärarlönelyft HT17

Skolverket

5 000 000

Läslyftet i förskolan

Skolverket

51 000

2 207 261

Beviljat belopp Period Syfte

Kommentarer

1 338 921

VT18

Öka bemanningen inom
fritidshemmen

Återbetalningspliktigt om man inte kan öka antalet
personal i förhållande till barn/elevgrupperna

2 207 261

VT18

Inrätta karriärtjänster för lärare förbättrad undervisningskvalitet

Beviljats medel för motsvarande 56 förstelärare (5000 kr mer
per månad). Återbetalas om inte nyttjas för ändamålet.

3 865 220

VT18 Ökad personaltäthet i lägre årskurser

Återkrav om satsningar inte motsvarar det som angetts samt
eventuellt om antal elever ändras.

5 000 000

VT18 Öka intresset för läraryrket

Används endast för löneökning för lärare.

Syftet är att stimulera barns

VT18 språkutveckling och ta till vara barns
intresse för texter, bilder och skriftspråk.
Syftet är att öka elevers läsförståelse och

Läslyftet i skolan

Skolverket

VT18 skrivförmåga genom att stärka kvalieten i

58 000

undervisningen.

Läxhjälp i skolan

Skolverket

Minskade barngrupper i förskolan
2017/2018

Skolverket

Introduktionsprogram

Skolverket

Lärarlyft inom specialpedagogik

Skolverket

ingen summa
angiven

450 000

1 243 251

VT18

Avsikten är att öka möjligheterna för alla
elever att utvecklas så långt det är möjligt i
sitt lärande och att bidra till en ökad
likvärdighet

VT18

Stadsbidrag som kan vara
återbetalningsskyldigt

VT18

Syftet är att stärka utbildningen på
introduktionsprogrammen.

Antal barn per grupp (för sökande förskolor) i oktober 2016
jämfört med oktober 2015. Återbetalningspliktigt om inte faktisk
minskning görs.

Ersätter lärarna för upp till 70% av

VT18 arbetstiden under tjänstledighet för

Återbetalas om villkor ej uppfylls

studier
Bidraget använd till vikariekostnader

Statsbidrag för handledning i
specialpedagogik

Skolverket

Skapande skola 2018

Kulturrådet

VT18 för lärare eller handledare när de är på

135 400

handledarutbildningen.

VT18

1 026 550

Summa Vårterminen 2018

Bidraget är uppdelat i två dela: bidrag per handledare samt
bidrag per deltagande lärare

utöka möjligheter för skolor att arbeta Redovisas per aktivitet. Belopp som inte utnyttjas återbetalas till
Kulturrådet.
med kultur

12 861 402

Statsbidrag

Källa

Sökt belopp

Fritidshemssatsningen HT18

Skolverket

Introduktionsprogram

Skolverket

1 243 251

Statsbidrag för handledning i
specialpedagogik

Skolverket

135 400

Likvärdig skola

Skolverket

Beviljat belopp Period Syfte

HT18

Öka bemanningen inom
fritidshemmen

HT18

Syftet är att stärka utbildningen på
introduktionsprogrammen.
Bidraget använd till vikariekostnader

HT18 för lärare eller handledare när de är på
handledarutbildningen.
Ska användas till insatser som stärker

HT18 likvärdighet och kunskapsutveckling i
förskoleklass och grundskolan.

Kommentarer

Återbetalningspliktigt om man inte kan öka antalet personal i
förhållande till barn/elevgrupperna

Bidraget är uppdelat i två dela: bidrag per handledare samt
bidrag per deltagande lärare

Ett villkor är att huvudmannen inte samtidigt sänker de egna
kostnaderna för undervisning och elevhälsa.

Syftet är att öka elevers läsförståelse och

Läslyftet i skolan

Skolverket

HT18 skrivförmåga genom att stärka kvalieten i

58 000

undervisningen.
Syftet är att stimulera barns

Läslyftet i förskolan

Skolverket

HT18 språkutveckling och ta till vara barns

51 000

intresse för texter, bilder och skriftspråk.

5 000 000

5 000 000

HT18 Öka intresset för läraryrket

Lärarlönelyft VT18

Skolverket

Minskade barngrupper i förskolan
2018/2019

Skolverket

HT18

Lågstadiesatsning HT18

Skolverket

HT18 ökad personaltäthet i lägre årskurser

Skapande Skola 2018

Kulturrådet

Lärarlyft inom specialpedagogik

Skolverket

HT18

1 026 550

Stadsbidrag som kan vara
återbetalningsskyldigt

Används endast för löneökning för lärare.

Antal barn per grupp (för sökande förskolor) i oktober 2016
jämfört med oktober 2015. Återbetalningspliktigt om inte faktisk
minskning görs.

Återkrav om satsningar inte motsvarar det som angetts och
eventuellt om antal elever ändras.

Utöka skolornas möjligheter att arbeta Redovisas per aktivitet. Belopp som inte utnyttjas återbetalas till
Kulturrådet.
med kultur.
Ersätter lärarna för upp till 70% av

HT18 arbetstiden under tjänstledighet för

Återbetalas om villkor ej uppfylls

studier

Karriärtjänster HT18

Summa Höstterminen 2018

Skolverket

2 207 261

7 207 261

HT18

Inrätta karriärtjänster för lärare förbättrad undervisningskvalitet

Beviljats medel för motsvarande 56 förstelärare (5000 kr mer
per månad). Återbetalas om inte nyttjas för ändamålet.

