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Utbildningsnämnden

Information om statsbidraget för bättre
språkutveckling i förskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 kan kommuner ta del av statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan.
Syftet med bidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har
ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.
Utbildningsenheten söker statsbidraget och fördelar sedan bidraget till kommunala och
fristående förskolor i kommunen utifrån vilka förskolor som anmält att de vill ta del av
bidraget. Antalet förskolor i Nacka som tar emot bidraget 2021 är 73 stycken.
De vanligaste insatserna som förskolorna använt medlen till tidigare är inköp av
litteratur, inköp av digitala hjälpmedel och kompetensutveckling av personal.
Ärendet
Sedan hösten 2019 har kommunerna kunnat ta del av statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka
språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i
hemmet än svenska. Bidraget kan användas till:
 Insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat
dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler
barn är inskrivna i förskolan).
 Särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska.
 Utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för
kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.
Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både
inom kommunala och fristående förskolor. I Nacka har utbildningsenheten sökt bidraget.
Bidragets storlek har beslutats år efter år. Bidraget för Nacka för 2021 uppgår till 4,1
miljoner kronor och bidraget för 2020 var 1,4 miljoner kronor.
Alla förskolor oavsett huvudman har haft möjlighet att anmäla att de vill ta del av
statsbidraget. Bidraget har fördelats på dem som anmält intresse. För att få träffsäkerhet
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i fördelningen av bidraget har fördelningsprincipen varit att varje förskola får ett
grundbelopp och ett rörligt belopp som baseras på antalet barn beräknat enligt samma
princip som språkförstärkningsersättningen. Grundbeloppet innebär att även små enheter
får del av bidraget, och den rörliga delen tillförsäkrar enheter med många barn med
annat modersmål än svenska en större del av bidraget. På så sätt uppfylls syftet och
kriterierna för statsbidraget. Det är 73 stycken förskoleenheter som har anmält att de vill
ta del av bidraget för 2021.
De vanligaste insatserna som förskolorna gjort är inköp av litteratur, inköp av digitala
hjälpmedel och kompetensutveckling av personal. Utbildningsenheten ordnade i februari
en workshop för förskolor för erfarenhetsutbyte om hur man kan använda bidraget på
bästa sätt.
En mindre del av statsbidraget fördelas till öppna förskolor och en informationsinsats till
vårdnadshavare gällande allmän förskola.
Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget ger inga ekonomiska konsekvenser för Nacka kommun.
Konsekvenser för barn
Statsbidraget har möjliggjort ökade insatser för barns språkutveckling.
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