
WOWS 

(?,Oi 0 -Oct - gt) 

6fek.Ae 

UTBILDNENGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 
Brundin Marie-Louise 

Datum 	 Diarienummer 
2015-08-21 	UBN-2015-3118 

Utbildningsnamnden 

Engangsbidrag for nyanlanda barn i forskola 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden fbreslas besluta 

att forskolor i Uppsala kommun, oavsett driftsform, kan ansoka om ett bidrag for nyanlanda 
forskolebarn pa 12 000 honor per barn. Bidraget utgor en del av det schablonbelopp som 
Migrationsverket betalar ut till Uppsala kommun. Pengar for detta andamal är avsatta i 
budget. 

Arendet 
Forskolan har behov av extra resurser i samband med inskolning av barn som nyligen har 
anlant till Sverige. I grundskolan finns sarskilda bidrag for nyanlanda elever och detta borde 
ocksa inforas i forskolan. Det extra bidraget kan anvandas till extra personalforstarkningar 
och tolkstod i samband med inskolningen av barnet pa forskolan. 

Forskoloma kan ansoka om engangsbeloppet for nyanlanda barn tva ganger per afoch 
ansokningarna och utbetalningar hanteras inom systemstod. Utbetalningarna till forskolorna 
sker i resursfordelningen och barnen registreras sa att inte ett barn ska kunna fA bidraget flera 
ganger. Information om bidraget kommer att ske kontinuerligt till forskolorna oavsett 
driftsform. 

Hittills i ar har sammanlagt 45 ansokningar inkommit varav cirka 26 ansokningar kommer att 
beviljas. Det galler bade de barn som har fatt permanent uppehallstillstand och de barn som ar 
asylsokande och har tillfalliga personnummer eller dosienummer. Bidragets storlek dr lika for 
bada gruppema. For de asylsokande barnen atersoker kommunen pengar direkt fran 
Migrationsverket och barnen ska vara mellan 3-5 dr gamla. 

Barnkonsekvensanalys 
Detta kommer att leda till att nyanlanda barn och foraldrar far en kvalitativt battre inskolning 
pA forskolan. Vilket i sin tur leder till att barnen kommer att fA Ware forutsattningar att 
anpassa sig och lattare komma in i gruppen pa forskolan. Foraldrarna far information om 
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forskolans mal, rutiner och arbetssatt forklarade pa sitt eget modermal vilket underlattar 
forskolans fortsatta samarbete med fOraldrarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detta engangsbidrag är en del av det schablonbelopp som utbildningsforvaltningen far 
utbetalt fran Migrationsverket och ar armed finansierat. For de barn som fatt permanent 
uppehallstillstand kommer schablonbeloppet med automatik och for de asylsokande barnen 
sker en atersokning till Migrationsverket. Uppsala kommun fordelar sedan beloppen till olika 
verksamheterna inom kommunen. 
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