Några återkommande frågor om bidrag inom Bokstart
Det står att Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och
förskola. Är det ett krav att samtliga verksamheter är med i ansökan?
Nej. Projektet eller språknätverket ska drivas i samarbete mellan minst två aktörer. Det är
tillräckligt att huvudsökande dvs biblioteksverksamheten har en samarbetspartner från
antingen barnhälsovården eller förskolan som medsökande.

Vi har ingen samarbetspartner ännu. Kan vi stå som ensamma sökanden?
Nej. Ett syfte med satsningen är att stärka sektorsövergripande samverkan mellan bibliotek,
barnhälsovård och förskola. Det är betydelsefullt att samarbetspartnern är delaktig från
början och i planeringen av projektet. Samarbetspartnern ska därför finnas med i ansökan
som medsökande.

Behöver vi lämna in ett samverkansavtal tillsammans med ansökan?
Nej. Vi betraktar själva ansökan med uppgifter om huvudsökande och medsökande som en
överenskommelse om samverkan.

Fungerar samarbete med öppen förskola lika väl som förskola?
Nej. Bidragen syftar till att stärka samverkan med förskolan utifrån deras uppdrag, vilket
skiljer sig från öppen förskolan. Öppen förskolan kan vara en bra samarbetspartner för att nå
målgruppen familjer men de kan inte vara medsökande för bidrag till projekt eller nätverk.

Hur tänker ni kring regional samverkan med förskolorna?
Det finns ingen regional nivå för förskolan utan samverkan får ske med kommuner.

Hur tänker ni kring relationen mellan kommun och region?
En förutsättning för att uppnå långsiktighet i arbetet med små barns språkutveckling är en
stärkt sektorsövergripande samverkan på både regional och kommunal nivå. Bidragen kan
därför sökas av både regional och kommunal verksamhet. Behov och förutsättningar kan se
olika ut på regional respektive kommunal nivå och de två bidragen syftar till att stödja båda.
Kulturrådet ser gärna samverkan mellan regional och kommunal nivå.

Det finns två olika bidrag: projektbidrag och bidrag till språknätverk. Går det att söka båda
samtidigt?
Nej. Bidragen har olika syften. Projektbidraget är för de verksamheter som vill utveckla sitt
arbete med och samverkan kring små barns språk- och läsutveckling. Syftet med bidrag till
språknätverk är att möjliggöra för verksamheter inom bibliotek, barnhälsovård och förskola
att bygga relationer och undersöka vad en utvecklad samverkan skulle kunna innebära.
Principen är alltså att man söker antingen det ena eller det andra bidraget. Söker ni
projektbidrag utgår vi från att det finns etablerade relationer eller att utveckling av
språknätverk ingår i ansökan.

Kan vi söka för att utveckla ett språknätverk på regional nivå samtidigt som några
kommuner söker projektbidraget?
Ja. Och det omvända. En kommun kan söka bidrag för språknätverk samtidigt som regionen
söker bidrag för ett större projekt. En regional eller kommunal verksamhet kan befinna sig i
olika faser och har därför möjlighet att söka det bidrag som bäst möter dess behov.

Ansökningsblanketten är för ett år. Går det att söka för flera år?
Ja. Kulturrådet ser gärna långsiktiga satsningar och det är möjligt att söka projektbidrag för
tre år. Ansökan görs för ett år i taget och vid fleråriga projekt ska en ny ansökan lämnas in
varje år. Bidrag till språknätverk kan endast sökas en gång för ett och samma nätverk.

Finns det krav på egen finansiering vid ansökning av bidrag inom Bokstart?
Ja. Någon sorts medfinansiering bör finnas med i ansökan i form av exempelvis kostnader för
personal, kommunikationsinsatser eller inköp av böcker.

Går det att söka bidrag till böcker?
Nej. För inköp av böcker hänvisar Kulturrådet till det egna medieanslaget eller bidraget
Inköpsstöd till litteratur för folk- och skolbibliotek.

Går det att söka bidrag för projektledare?
Ja. Det är möjligt att söka bidrag för en projektledare eller samordnare. Bidrag kan sökas för
olika kostnader i samband med projektets genomförande t ex lönekostnader, arvoden, resor
och kommunikation. Bidrag kan också sökas för utvärdering av projektet och spridandet av
metoder och erfarenheter.

Kommer det att finnas material att använda i projektet?
Ja. Kulturrådet arbetar med att uppdatera och ta fram nytt informationsmaterial inom
Bokstart. Materialet är tänkt att användas i mötet med föräldrar för att ge inspiration och
kunskap om barnets språk- och läsutveckling. Materialet kommer att finnas på flera språk.
Beviljade projekt kan använda framtaget material inom Bokstart utan kostnad. Övriga
kommer att kunna skriva ut eller beställa materialet.

Kan man i ett projekt rikta sig till en särskild målgrupp t ex utifrån ålder, språk eller
geografiskt område?
Ja. Bokstart är en generell satsning som riktar sig till alla barn i åldern 0-3 år men varje region
eller kommun kan göra sina prioriteringar. Det är möjligt att prioritera en viss målgrupp och i
ansökan beskriva utifrån vilken grund och med vilket syfte.

