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Ansökan om Statsbidrag – Vårterminen 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden:
1. Arbetsutskottet godkänner redovisning av sökta bidrag för perioden augusti-december 2020.
2. Arbetsutskottet uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att söka samtliga möjliga statsbidrag inom
barn- och skolnämndens verksamhetsområde under perioden januari-maj.
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.

Statsbidrag sökta, rekvirerade och beslutade under perioden augusti – december 2020
Lärarlyftet
Karriärtjänster
Lovskola
Icke folkbokförda
Lärarlönelyftet
Högskolestudier i specialpedagogik

37 500 kr
1 965 389
64 483
121 380
4 967 343
57 820

Papperslösa barn

149 362

Lärarassistenter

949 402

Omsorg på kvällar och helger

29 490

Statsbidrag vårterminen 2021 från Skolverket som endast omfattar Barn- och
skolnämnden
Statsbidrag

RAM

Ansökningsperiod

Kommentar

Kvalitetssäkrande åtgärder

Publ. i jan

15 jan – 15 feb

Likvärdig skola

27 549 575

15 jan – 15 feb

Rekvisition

Entreprenörskap

15 jan – 15 feb

Inga projekt som berättigar
till att söka bidrag

Omsorg kvällar, nätter och helg

15 jan – 15 feb

Läxhjälp

15 jan – 15 feb

Högskolestudier i spec.pedagogik

15 jan – 15 feb

Bättre språkutveckling

15 jan – 15 feb

Mindre barngrupper

1 mars – 1 april

Statsbidrag vårterminen 2021 som även omfattar utbildningsnämnden
Statsbidrag

RAM

Ansökningsperiod

Förstärkt elevhälsa
Förstärkt specialpedagogik

15 jan – 15 feb

Lärarlyftet

15 jan – 15 feb

Högskolestudier i SVA
och SFI

15 jan – 15 feb

Papperslösa

15 jan – 15 feb

Maxtaxa

Publ. i jan

söks ej

Karriärtjänster

mars – april

Lärarlönelyftet

17 april – 17 maj

Lovskola för vårterminen
och sommarlov
Lärarassistenter
Nordiska elever

Kommentar

Om grundskolan har någon
studerande

Utbetal. 1 senast 31 mars

rekvireras i september

1 885 857*

3 april – 3 maj

* Ram för helår 2021

17 april – 17 maj

Om grundskolan har någon
elev

Icke folkbokförda i Sverige

Inga direktiv för 2021
publicerade
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Statsbidrag höstterminen 2021
Augusti
Lärarlyftet
Högskolestudier i specialpedagogik
Papperslösa barn
September
Lovskola för höstlovet
Karriärtjänster
Utlandssvenska elever
Icke folkbokförda
Lärarlönelyftet
Maxtaxa, utbetalning 2
Oktober
Lärarassistenter
Omsorg på kvällar, nätter och helger
Nordiska elever

Ärendet
Beskrivning
Barn- och utbildningskontoret har sammanställt vilka statsbidrag som har sökts hösten 2020 och ska
sökas under våren 2021, och vilka bidrag som (i nuläget) är möjliga att söka/rekvirera under hösten
2021 (nya kan tillkomma).
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.
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Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och skolnämnden ansöker om flertalet möjliga statsbidrag under 2021.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021.

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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