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Ansökan om statsbidrag 2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden:
1. Arbetsutskottet godkänner redovisning av sökta bidrag för perioden januari-maj.
2. Arbetsutskottet uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att söka samtliga möjliga statsbidrag
inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde under perioden juni-december.
3. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningsdirektören att besluta om hur beviljade medel ska
fördelas i verksamheterna.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden ansöker årligen om ett stort antal riktade statsbidrag från framförallt
Skolverket. Barn- och utbildningskontoret redovisar vilka statsbidrag som har sökts/kan sökas under
perioden januari-juni.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden ansöker årligen om ett stort antal riktade statsbidrag från framförallt
Skolverket. År 2019 uppgick den totala bokförda statsbidragsintäkten för barn- och skolnämndens
verksamheter till närmare 70 mnkr.
Det har varit ett uttalat mål att statsbidrag ska utnyttjas i barn- och skolnämndens verksamheter i så
stor utsträckning som möjligt. Samtliga nämnder och bolag har haft i uppdrag att se över och utöka
finansiering av verksamhet samt att främja hållbar tillväxt med hjälp av statsbidrag, EU-bidrag etc1
Barn- och skolnämnden beslutade den 3 maj 2019 § 46 att beslut om att ansöka om statsbidrag ska
fattas av barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Ärendet
Beskrivning
Barn- och utbildningskontoret har sammanställt vilka statsbidrag som har sökts/ska sökas under våren
2020, och vilka bidrag som (i nuläget) är möjliga att söka/rekvirera under hösten 2020 (nya kan
tillkomma).
Sammanställning över bidrag som sökts/kommer att sökas under perioden januari-april:
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Planeringsförutsättningar 2019-2021

Statsbidrag som endast omfattar Barn- och skolnämnden
Sökta statsbidrag

Belopp

Ansökningsperiod Kommentar

Kvalitetssäkrande åtgärder
fritids/förskola 2020

2 497 200 kr

jan-feb

Beslut

Entreprenörskap i skolan huvudmän 2020

0 kr

jan-feb

Grundskolan har i nuläget inga projekt som berättigar till att
söka statsbidraget.

21 527 556 kr

jan-feb

Rekvirerat, avvaktar beslut från Skolverket.

Högskolestudier
specialpedagogik

107 380 kr

jan-feb

Beslut

Läxhjälp - Huvudmän 2020

602 000 kr

jan-feb

Beslut

Bättre språkutveckling i
förskolan 2020

532 429 kr

jan-feb

Beslut

Omsorg under kvällar, nätter
och helger 2020

29 490 kr

jan-feb

Beslut

Specialpedagogik för lärande
2020/21

0

jan-feb

Ej sökt. Inga skolor deltar i Skolverkets fortbildningsprogram
"Specialpedagogik för lärande".

Statsbidrag för läslyftet i
förskolan 2020/21

0

jan-feb

Ej sökt. Inga förskolor deltar eller planerar att delta i läslyftet
för förskolan 2020/21.

5 124 786 kr

mars-april

Sökt, avvaktar beslut från Skolverket

mars-april

Söks om vi har denna kategori av barn och elever i
kommunen.

Likvärdig skola 2020

Mindre barngrupper (förskolan)
Barn som inte är folkbokförda i
Sverige

Statsbidrag som även omfattar Utbildningsnämnden
Sökta statsbidrag
Papperslösa barn 2020
Elevhälsa 2020
Högskolestudier Sva och SFI
VT 2020

Belopp

Ansökningsperiod

142 738 kr

jan-feb

Beslut

3 248 160 kr

jan-feb

Sökt, avvaktar beslut

0 kr

jan-feb

Ej sökt. Grundskolan har för närvarande inga lärare som
studerar Sva.

Lovskola

Kommentar

feb-mars

Sökt, avvaktar beslut

0

feb-mars

Ej sökt. Saknar uppgifter om denna elevkategori i sina
register.

Karriärtjänster (förstelärare och
lektorer)

Ska rekvireras

mars-maj

Lärarlönelyftet

Ska rekvireras

april-maj

Ska sökas

april-maj

Utlandssvenska elever 2020

Statsbidrag för lärarassistenter
2020
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Bidragsram 2020: 1 892 826 kr

Kommande möjliga statsbidrag ansöknings-/rekvireringsperiod Juni-December2
Augusti:
Lärarlyftet ht 2020
Högskolestudier i SVA och SFI 2020 (sökomgång 2)
Högskolestudier i specialpedagogik (sökomgång 2)
Papperslösa barn 2020
September
Karriärtjänster (rekvisition)
Utlandssvenska elever (om elever som omfattas av bidraget finns)
Barn som inte är folkbokförda i Sverige (om elever som omfattas av bidraget finns)
Lärarlönelyftet (rekvisition)
Oktober
Lärarassistenter (rekvisition)
Omsorg på kvällar, nätter och helger (rekvisition)
Lovskola (rekvisition)
Lagkrav
Flertalet statsbidrag omfattas av särskilda förordningar som reglerar villkoren för bidragen.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2019-2021
Mål & Budget 2020-2022
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Om statsbidrag inte söks eller rekvireras riskerar barn- och skolnämnden gå miste om stora
ekonomiska tillskott till verksamheten.
Barn- och utbildningskontoret har en organisation för att bevaka och ansöka om de statsbidrag som är
möjliga att söka, och där bedömningen är att kommunen kan leva upp till villkoren för bidraget. För
vissa bidrag finns risk att det inte finns tillräcklig tillgång till utbildad personal att anställa och/eller att
verksamheterna inte hinner anställa personal i tid för att kunna utnyttja bidraget fullt ut.
Det är av stor vikt att ha god kontroll över bidragens användning i den ekonomiska redovisningen och
uppföljningen för att underlätta återredovisning av bidragen och undvika oförutsedda
återbetalningskrav.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och skolnämnden ansöker om flertalet möjliga statsbidrag under 2020.
Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 april 2020.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Niclas Gustafsson
Bitr. verksamhetschef för grundskolan
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Verksamhetschefer
Samordnare statsbidrag barn- och utbildningskontoret
Barn- och skolnämnden (delegationsbeslut)
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Inga bidrag söks under perioden juni-juli
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