
 

 

Frågor och svar, informationstillfället för ekonomiska frågor 

Fråga: Vad grundar sig det utbetalda stödbeloppet på? 

Svar: Understöd betalas för det första året av förskoleundervisning för barn som deltar i tvåårig 

förskoleundervisning. 

I fråga om barn som deltar i försöket betalas till kommunen understöd enligt följande: 

- Om barnet har deltagit i småbarnspedagogik redan före försöket, betalas för barnet för bortfallet 

av klientavgiftsintäkter samt för transportkostnaderna i enlighet med kommunens genomsnittliga 

transportkostnader för förskoleundervisningen. 

- Om barnet i och med försöket börjar omfattas av servicen för första gången, betalas kostnaderna 

för förskoleundervisningen enligt kommunens genomsnittliga kostnader för förskoleundervisning.  

För de ovan nämnda barnen betalas dessutom 30 euro/barn för kostnader för elevvården samt 50 

euro/barn för administrativa kostnader. 

För barn som hör till kontrollgruppen betalas 50 euro/barn för administrativa kostnader. 

Understödet grundar sig på uppgifterna i försöksregistret om antalet barn i försöket, Utbildningsstyrelsens 

uppgifter om kostnaderna för förskoleundervisningen 2018 samt uppgifterna i en enkät som gjordes våren 

2021 om de genomsnittliga klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. I avgifterna har också beaktats 

ett avdrag på 13 procent på grund av ändringarna i avgifterna för småbarnspedagogik i augusti 2021.  

 

Fråga: Är det möjligt att ansöka om ytterligare understöd på basis av de faktiska kostnaderna? 

Svar: Understödet har betalats ut enligt kalkylerade kriterier. Understödet grundar sig bland annat på 

antalet barn. Det är inte möjligt att ansöka om ytterligare understöd på basis av kostnaderna.  

 

Fråga: Hur har det fastställts om ett barn tidigare omfattats av småbarnspedagogik? 

Svar: Ett barn anses tidigare ha omfattats av småbarnspedagogik om barnet har deltagit i 

småbarnspedagogisk verksamhet före försöket (daghem eller familjedagvård). Kommunerna har i 

försöksregistret rapporterat vilka barn som tidigare deltagit i småbarnspedagogik och vilka barn som 

omfattas av försöket men som inte deltagit i småbarnspedagogik. 

 

Fråga: Om en del av försöksverksamheten ordnas vid privata enheter med hjälp av servicesedlar, får 

understödet användas för kostnader för servicesedlar? 

Svar: Kostnaderna får fördelas för det första året av försöket med förskoleundervisning. Kostnader för 

småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen, normal ettårig förskoleundervisning eller 

det andra året av försöket får inte användas. 

 

Fråga: Hur rapporteras kostnaderna för barn som hör till kontrollgruppen? 

Svar: Kommuner med enbart barn som hör till kontrollgruppen rapporterar endast de administrativa 

kostnaderna i slutrapporten. Kommuner med både barn som hör till kontrollgruppen och barn som hör till 



 

 

försöksgruppen kan rapportera de administrativa kostnaderna för barnen i kontrollgruppen antingen i 

samband med försökskostnaderna eller separat. Kommunerna ombeds lämna en rapport om huruvida de 

administrativa kostnaderna omfattar även andelen barn som hör till kontrollgruppen. Kommuner med 

enbart barn som hör till kontrollgruppen behöver inte lämna in en halvtidsrapport.  

 

Fråga: Om det inte uppstår lika mycket kostnader för en viss kostnadspost, t.ex. transporter, som det 

kalkylmässigt har betalats understöd för, ska understödet då betalas tillbaka? 

Svar: Användningen av understödet följs inte upp per kostnadsgrupp utan som en så kallad klumpsumma. 

Om kostnaderna i kostnadsgruppen är mindre än de genomsnittliga/kalkylerade kostnaderna, får 

understödet användas för att täcka andra försökskostnader.  

 

Fråga: Är det möjligt att få tilläggstid för att lämna in halvtidsrapporten? 

Svar: Ja. Alla kommuner får automatiskt en månad tilläggstid. Den nya tidsfristen för att lämna in 

halvtidsrapporten är den 31 oktober 2022. 


