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Sammanträd esdatu m 
KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKÖlT 

2016-05-12 

Juslerandes sign. 

Bos§ 65 Dnr KS 0046/2016 

Utredning av möjligheterna till sommarlovsstöd i 
grundskolan samt utredning och bevakning av statsbidrag 
inom skolans område 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 i 
samband med antagande av budget 2016 och plan för 2017-2018, uppdra åt 
bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka 
medel för detta till sommarens verksamhet samt utreda och bevaka behovet av att 
söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre 
resultat. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning daterad den 
4 maj 2016. I utredningen redovisas befintliga statsbidrag samt kommunens 
agerade beträffande dessa statsbidrag. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Bildningsutskottet 

Utredning av möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan 
samt utredning och bevakning av statsbidrag inom skolans 
område - budgetuppdrag 

Bakgrund 
I budget 2016 (KS 111/2015) uppdrar kommunfullmäktige till undertecknad att utreda 
möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan samt att söka medel för sommarens 
verksamhet. 

I budgetuppdraget ingår även att utreda och bevaka möjligheterna att söka olika 
statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat. 

Ärendet 
Sommarlovsstöd 
Regeringen ger genom Skolverket kommuner en möjlighet att ansöka om stöd till 
lovskola under sommaren. Kommunen ansökte och erhöll stöd till sommarskola för 
totalt 20 elevveckor. Statsbidraget uppgår till 25 800 kr. 

Regeringen ger även ett bidrag för fritidsaktiviteter under sommaren och kommunen 
har rekvirerat bidraget, 110 110 kr. 

Övriga sökta bidrag 
Projekt mot skolavhopp 
Kommunen har ansökt och beviljats stöd från svenska ESF-rådet för ett projekt för att 
förhindra skolavhopp. Genom projektet får kommunen möjlighet att anställa en 
socialpedagog på heltid samt utöka skolkuratorstjänsten med 25 %. 
Totalt 1 500 000 kr under en tvåårsperiod. 

Höst och påsklovsskola 
Kommunen har ansökt och beviljats bidrag för lovskola under höst- och påsklovet 
läsåret 2016-2017. Totalt 60 elevdagar, 15 480 kr. 

Regeringens lågstadiesatsning 
För våren 2016 har kommunen ansökt och rekvirerat medel från Skolverket för 3 extra 
tjänster i åk 1-3; totalt 435 926 kr under vårterminen 2016. Inför höstterminen 2016 har 
man beslutat om förändringar i den förordning som styr bidraget, förändringar som kan 
påverka hur bidraget ska användas. Ansökan kommer att öppna först när 
förordningsändringarna är gjorda, troligen först i maj/juni. 

Karriärtjänster/förstelärare 
Kommunen har ansökt och beviljats bidragför fyra tjänster under vårterminen 2016, 
totalt 151 720 kr .. För läsåret 2016-2017 har kommunen ansökt och beviljats ett bidrag 
till fem förstelärare; totalt 425 000 kr. 
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Läs lyftet 
Kommunen har ansökt och beviljats bidrag för en 20 % uppdrag som läs- och 
skrivutvecklare inom regeringens satsning Läslyftet: 52 000 kr under vårterminen 
2016. 

Skapande skola 

2016-05-13 

Staten fördelar genom kulturrådet medel för att skolan ska kunna ta in professionella 
kulturarbetare i den ordinarie skol verksamheten. Kommunen har ansökt och beviljats 
ett bidrag på 105 000 kr. 

Läxhjälp 
Inför läsåret 2016 har vfi ansökt om bidrag från Skolverket för anordnade av läxhjälp; 
300 elevtimmar/43 176 kr. Ansökan är ännu ej behandlad. 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 




