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Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och skolchef Andreas Lundholm har 
inkommit med förteckning över av kommunen sökta statsbidrag. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Förteckning över sökta statsbidrag inom sociala verksamheterna 2019 

Namn på statsbidrag Sökt hos Summa Syfte När sökt 

Utvecklingsmedel för Socialstyrelsen 91 660 kr Syftet med utvecklingsmedlen är att 21 /2 -
arbete mot våld i nära kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 2019 
relationer relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och 

barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet 
med våldsutövare. 

Stärkt bemanning inom Socialstyrelsen 1 867 042 Syftet med stimulansmedlen är att stärka 13/2 -

den sociala barn- och kr bemanningen i den sociala barn- och 2019 

ungdomsvården ungdomsvården under 2016- 2020. 

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i 
kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den 
sociala barn- och ungdomsvårdens 
myndighetsutövande verksamheter och får endast 
användas för följande ändamål: 

• att öka antalet socialsekreterare 

• att öka antalet arbetsledare 
• att öka antalet administratörer för att frigöra 

tid för socialsekreterare eller arbetsledare i 
deras arbete med myndighetsutövning. 

Vem sökt När 
redovisa 

Camilla 31/3 -
Hofström 2020 

Camilla 6/2 -
Hofström 2020 



Statsbidrag till Tillväxtverket 1 750 000 Åtgärder för att stärka ekonomisk och social 28/9 - Kristin 8/3 -
socioekonomiskt kr utveckling i kommunen. 2018 Högberg 2019 
eftersatta kommuner 

(Beslut är 20? 
taget för 
2018,2019, 
2020) 

Stärka insatserna för Socialstyrelsen 518 623 Syftet med stimulansmedlet är att stärka 21/2 - Marie- Februari 
barn och unga med kr socialtjänstens insatser under 2018-2020 för barn 2019 Louise 2020 
psykisk ohälsa och unga med psykisk ohälsa. Forsberg-

Stimulansmedlen ska användas till ett eller flera 
Fransson 

av nedan angivna områden: 

• stärka socialtjänstens insatser till barn och 
unga som far illa eller riskerar att fara illa 

• förbättra arbetet mot psykisk ohälsa 
• öka socialtjänstens kompetens om barn och 

unga med psykisk ohälsa 
• stärka samverkan mellan landsting och 

kommun när någon behöver både hälso-
och sjukvård och stöd från socialtjänsten, 
men också inom kommunens egna 
verksamheter. 

Habiliteringsersättning. Socialstyrelsen 177 428 Syftet är 18/3 2019 Margareta 
att bibehålla en nivå på dagpenningen Emnegard Våren 

Daglig verksamhet, (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp 2020 
LSS av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt 

nivån på denna, som till och med året innan det 
aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget 



Förteckning över sökta statsbidrag inom bildnings- och kulturverksamheterna 2018/2019 

samt 2019/2020 

Namn på statsbidrag Sökt hos Summa Syfte När sökt Vem sökt När redovisa 

Statsbidrag för Skolverket x kr Ge skolor med särskilt svåra 1/4-2019 Andreas Begära 

skolledare och extra förutsättningar bättre Lundholm utbetalning innan 

karriärtjänster möjligheter. Bidraget kan 1/11-19 

2019/20 användas för att anställa eller respektive 15/5-

täcka ökade lönekostnader för 20. 

särskilt yrkesskickliga skolledare 
eller förstelärare och lektorer. 
Bidraget har tidigare varit Ingen 
beviljat till Ljusnarsbergs information om 
kommun inom ramen för ev. redovisning 
Nyanländas lärande. är tillgänglig. 

Statsbidrag för Skolverket 731 744 kr Bidraget ska användas till att 1/4-2019 Andreas Utbetalningsplan 

Lågstadiesatsningen (enligt anställa mer personal i Lundholm inte fastställd. 

2019/20 fastställd förskoleklass och lågstadiet i 

bi dragsram) grundskolan, grundsärskolan, 
Redovisas hösten 

specialskolan och sameskolan. 
2020. 

Syftet är att personalen ska få 
mer tid för varje elev. 



Statsbidrag för Skolverket 59 586 kr Bidraget ska användas till 1/4-2019 Andreas Utbetalningsplan 
Fritidshemssatsningen ( enligt kostnader för att anställa mer Lundholm inte fastställd. 
hösten 2019 fastställd personal i förhållande till antalet 

bi dragsram) elever i fritidshemmet. Redovisas under 
2020. 

Stärkta bibliotek Kulturrådet x kr Syftet är att öka utbudet och 4/4-2019 Andreas Redovisas hösten 
2019/2020 tillgängligheten till Lundholm 2020. 

biblioteksverksamhet i hela 

landet. Det är ett tillfälligt stöd 
till kommunerna som syftar till 
att ge långsiktiga effekter för att 
nå fler samt öka inkludering och 
delaktighet. 

Statsbidrag för Skolverket 150 536 kr Bidraget kan bara sökas av Beslut 14/3 Torbjörn Lentz Utbetalas 31 
kvalitetssäkrande kommuner som har maxtaxa 2019 mars och 30 
åtgärder 2019 september 

Redovisas 

1 november 2019 

Statsbidrag för Skolverket I 397 414 kr Bidraget ska användas till att 3/4-2018 Utbetalas juni, 
Lågstadiesatsningen ( enligt anställa mer personal i september och 
2018/19 fastställd förskoleklass och lågstadiet i december 20 I 8 

bi dragsram) grundskolan, grundsärskolan, samt mars 2019. 
specialskolan och sameskolan. 



Syftet är att personalen ska få Redovisas hösten 
mer tid för varje elev. 2019. 

Statsbidrag för Skolverket 123 625 kr Bidraget ska användas till 3/4-2019 Utbetalas juni, 
Fritidshemssatsningen ( enligt kostnader för att anställa mer september och 
läsåret 2018/2019 fastställd personal i förhållande till antalet december 2018 

bi dragsram) elever i fritidshemmet. samt mars 2019. 

Redovisas hösten 
2019. 

Stärkta bibliotek Kulturrådet 800 000 kr Syftet är att öka utbudet och 4/4-2018 Redovisas 31 /8-
2018/2019 tillgängligheten till 2019. 

biblioteksverksamhet i hela 

landet. Det är ett tillfälligt stöd 
till kommunerna som syftar till 
att ge långsiktiga effekter för att 
nå fler samt öka inkludering och 
delaktighet. 

Statsbidrag för Skolverket 30 040 kr Det här bidraget ska gå till 15/2-2019 Andreas Redovisas under 
högskolestudier i ersättning för lön under den tid Lundholm 2020 (ej 
specialpedagogik lärare och förskolelärare utbildar datumsatt) 
2019,avservt2019 sig för att ta en speciallärar- eller 

specialpedagogexamen. Bidraget 
gäller alla utbildningar som leder 
till en speciallärare- eller 
specialpedagogexamen. 



Statsbidrag för Skolverket 183 120 kr Syftet med det här bidraget är att 15/2-2019 Andreas Redovisas under 
högskolestudier i sva stärka lärares undervisning i sfi Lundholm 2020 (ej 
och sfi 2019, avser vt eller sva. Stadsbidraget ska datumsatt) 
2019 ersätta lärarens lön under den tid 

läraren deltar i utbildningen. 



Förteckning över sökta statsbidrag inom allmänna utskottets verksamheter 2018/2019 
samt 2019/2020 

Statsbidrag för Socialstyrelsen 182797 kr Syftet är att kommunen ska Senast 1 juni Mikael Haapala Våren 2020 
sommarlovsaktiviteter kunna erbjuda avgiftsfria 2019 
2019 sommarlovsaktiviteter för barn 

6-15 år. 




