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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-03-30 

Ks § 66 Dnr KS 0020/2016 

Nyttjande av extra statsbidrag inom utbildnings
verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
30 mars 2016 med förslag till nyttjande av extra statsbidrag inom bildningsområdet. 

Regeringen beslutade 2015 om extra statsbidrag till kommuner som tagit emot 
många nyanlända barn och ungdomar, vilka därmed betydligt ökat kommunernas 
elevantal. Ljusnarsbergs kommun beviljades extra statsbidrag med 
3 803 462 kronor och dessa utbetalades den 31 december 2015. Dessa medel skall 
enligt regeringens direktiv användas under verksamhetsåret 2016 inom 
utbildningsverksamheten och utgör ett extra statsbidrag av engångskaraktär. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige om följande nyttjande av de extra statsbidragen inom 
utbildningsverksamheten: 

Inventarier och utrustning, Klockargården 
Vikvägg och utrustning för att skapa ett grupprum på 
Kyrkbacksskolan 
Skolassistent inom grundskolan 
Mellanvägg, Garhyttans förskola 
Datorer/lärplattor till förskoleklassrena samt basutrustning i 
klassrum 
Datorer och lärplattor till förskolan 
Inventarier till Garhyttans förskola 
Utbyte av inventarier, Garhytteskolans gymnastiksal 
Komplettering, skalkläder till personal på förskolan och 
Fri tidshemmen 
Licenser till journalssystem PMO, kurator och specialpedagoger 
Ökade kostander för gymnasieresor 
Inventarier och utrustning till förberedande gymnasieklassen för 
Nyanlända vid Abrahamsgård 
Inköp av läromedel med bildstöd till förskolan, grundskolan 
Och förberedande gymnasieklassen 
Mötesrum, Klockarhagsskolan 
Summa 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Kronor 
250 000 

60 000 
250 000 

25 000 

365 000 
80 000 

216 400 
10 000 

30 000 
20 000 
85 000 

135 000 

15 350 
25 000 

1256 750 
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Vidare föreslår bildningschef Anders Nordlund kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta avvakta med beslut om resterande 2 546 712 kronor av 
det extra statsbidraget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktiges sammanträde, ärendet 
samordnad med ärendet rörande nyttjande av övriga extra statsbidrag 2015 och 
2016. Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur resterande extra statsbidrag på 
2 546 712 kronor skall nyttjas. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nyttja de extra 
statsbidragen inom utbildningsverksamheten enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 

11 (39) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 69 
Au §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 0008/2016 

Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av 
bidrag på sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan kommunerna enligt proposition 
2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammantaget 35,8 miljoner kronor av de 
beviljade bidragen. Därtill har Skolverket lämnat bidrag till kommunen med 3,8 
miljoner kronor med anledning av kommunens mottagande av nyanlända barn och 
ungdomar i förhållande till kommunens totala elevantal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 att de 
av staten aviserade medlen skulle hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i 
samband med 2015 års bokslutsarbete. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 
förslag daterat den 7 mars 2016 om nyttjande av de extra statsbidragen uppgående 
till 35,8 miljoner kronor. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen besluta om en periodisering enligt en 50 procents fördelning 
mellan 2015 och 2016. Vidare föreslås att bidraget som påverkar 2015 års resultat, 
17,9 miljoner kronor, används till redan inplanerade investeringar för att kunna 
genomföra dessa tidigare än planerat. Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta 
om följande nyttjande av 2016 års andel av statsbidragen: 

Sju tomma lägenheter i mmådet Riggards iordningställs för 
Stödboende 
Iordningställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning 

Tkr 

692 

av platser) 20 
Utökning av 0,75 årsarbetare rektor och 0,25 lärare Komvux 670 
Utökning 0,5 årsarbetare studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen 245 
Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 381 
"Föreningspott" till integrationskoordinator 200 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~~ 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Tkr 

Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 700 
Kostnader för rekrytering av konsulter, individ- och familjeomsorgen 2 000 
Assistent 2016 för administrativa sysslor, individ- och familjeomsorgen, 

Ensamkommande barn och ungdom 3 80 
Fyra datorer till biblioteket 26 
Backup-lösning, IT 300 
AD-migrering (gemensamt nät) IT 594 

Automatiseringstjänster, IT 130 
Läsplattor till äldreomsorgen för användning av datasystemet Trygghet 

Enkelhet Säkerhet (TES) 40 

Julbelysning och utsmyckning 250 
Strukturbuffert för fastigheter 6 275 

Amortering av lån 74944 med förfall den 28 april 2016 5 000 

Sammantaget uppgår förslaget om nyttjande av medel till 35,8 miljoner kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Förslaget har kompletterats med 
tillkommande kostnad av 250 000 kronor för aktivitetspeng till kommunens 
personal. Detta medför att övriga medel för strukturbuffert för fastigheter minskas 
till 6 025 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson upprätta förslag 
till uppföljning av nyttjandet av de extra statsbidragen inklusive de extra 
statsbidragen inom utbildningsverksamheten. Förslaget till uppföljning skall 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 
med ändring av att de medel som utgör investeringar, cirka 8 miljoner kronor, 
hänförs till överföring av investeringsmedel till 2016. 

15 (39) 

_ _ _ _ Expediering: Kommunchef Bo Wallströmer Ekonomichef Sara Jonsson 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 

Justerandes sign. 

Au §45 Dnr KS 0008/2016 

Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 

Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av 
bidrag på sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan konununerna enligt proposition 

2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammantaget 35,8 miljoner kronor av de 

beviljade bidragen. Därtill har Skolverket lämnat bidrag till kommunen med 3,8 

miljoner kronor med anledning av kommunens mottagande av nyanlända barn och 

ungdomar i förhållande till kommunens totala elevantal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 att de 

av staten aviserade medlen skulle hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i 

samband med 2015 års bokslutsarbete. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 

förslag daterat den 7 mars 2016 om nyttjande av de extra statsbidragen uppgående 

till 35,8 miljoner kronor. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 

kommunstyrelsen besluta om en periodisering enligt en 50 procents fördelning 

mellan 2015 och 20 16. Vidare föreslås att bidraget som påverkar 2015 års resultat, 

17,9 miljoner kronor, används till redan inplanerade investeringar för att kunna 

genomföra dessa tidigare än planerat. Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta 

om följande nyttjande av 2016 års andel av statsbidragen: 

Tkr 

Sju tomma lägenheter i området Riggards iordningställs för 

Stöd boende 692 
Iordningställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning 

av platser) 20 
Utökning av 0,75 årsarbetare rektor och 0,25 lärare Komvux 670 

Utökning 0,5 årsarbetare studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen 245 

Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 381 

"Föreningspott" till integrationskoordinator 200 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 

Tkr 

Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 700 

Kostnader för rekrytering av konsulter, individ- och familjeomsorgen 2 000 
Assistent 2016 för administrativa sysslor, individ- och familjeomsorgen, 

Ensamkommande barn och ungdom 380 

Fyra datorer till biblioteket 26 

Backup-lösning, IT 300 
AD-migrering (gemensamt nät) IT 594 

Automatiseringstjänster, IT 130 

Läsplattor till äldreomsorgen för användning av datasystemet Trygghet 

Enkelhet Säkerhet (TES) 40 

Julbelysning och utsmyckning 250 
Strukturbuffert för fastigheter 6 275 

Amortering av lån 74944 med förfall den 28 april 2016 5 000 

Sammantaget uppgår förslaget om nyttjande av medel till 35,8 miljoner kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Förslag om nyttjande av de extra statsbidragen om 35,8 miljoner 

Extra ändringsbudget proposition 2015/16:47 
Den 1 7 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av bidrag på 
sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan kommunerna enligt proposition 2015/16:47. 
Ljusnarsbergs kommun fick sammanlagt 35,8 miljoner kronor. Bidraget ska täcka kostnader 
2015 och 2016 och klassas som generellt. Det finns inga riktlinjer för vad bidraget får 
användas till, dock är statsbidragen av engångskaraktär, varför dessa inte skall användas till 
över tid bestående kostnader. 

Skolverket har, förutom medlen i den extra ändringsbudgeten, lämnat bidrag med 3 803 tkr 
till kommunen, som en av 46 kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar i 
förhållande till sitt totala elevantal. Dessa medel får disponeras av bildningsverksamheterna 
under 2016. Således avser inte undertecknade använda medlen i den extra ändrings budgeten 
till särskilda satsningar inom den pedagogiska verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten (2015-12-09 Kf § 114 p. 17) att de 
aviserade medlen ska hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i samband med 2015 års 
boks! utsarbete. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har publicerat en rekommendation 
för fördelningen av bidraget. RKR menar att tidsmatchning är det enda rimliga alternativet till 
periodisering av bidraget, eftersom det saknas direkt koppling mellan intäkter och kostnader. 
För detta föreslår RKR två olika alternativ till periodisering. 

Alternativ 1 innebär att intäkten periodiseras enligt en jämn fördelning mellan 2015 och 2016. 
Alternativ 2 innebär att kommunen själva uppskattar vilken månad flyktingmottagandet 
började öka i betydande omfattning och periodiserar från och med den månaden 2015 till och 
med december 2016. 

Undertecknade föreslår en periodisering med 50 procent att påverka resultatet 2015 enligt 
alternativ 1. Anledningen till att alternativ 1 välj s är att det inte lämnar utrymme för 
godtycklighet, är lätt att förklara för utomstående och förstärker det egna kapitalet i enlighet 
med god ekonomisk hushållning. Den bokföringsmässiga hanteringen ska inte förväxlas med 
den likvida hanteringen. Kommunen erhöll 35,8 miljoner kronor den 30 december 2015 vilket 
innebär en likviditetsförstärkning oavsett hur stor intäkt som påverkar resultatet i 2015 års 
bokslut. 

Önskemål om ekonomisk förstärkning i verksamheterna 

Allmänna utgångspunkter 
Det finns inga riktlinjer för hur det statliga bidraget ska användas. Däremot föreslår 
undertecknade att behov som följer av det stora flyktingmottagandet prioriteras. Medlen får 
endast användas under 2015 och 2016. För det fall att det totala bidraget inte utnyttjas under 
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2015-2016 innebär det fortfarande en likviditetsförstärkning som kan användas till 
investeringar eller amorteringar efter perioden. 

Ny organisation för utökat åtagande till följd av flyktingsituationen 
I en tjänsteskrivelse 2016-01-07 skriver kommunchefen att omfattningen av nyanlända och 
asylsökande de senaste åren har legat på en hög nivå i kommunen. Det stora mottagandet 
belastar de kommunala verksamheterna på olika sätt och skapar undanträngningseffekter. 

Från och med 1 januari 2016 har kommunen ett nytt avtal med Migrationsverket innebärande 
mottagande av 38 asylbarn årligen (en utökning med 33). I december 2015 öppnades ett nytt 
asylboende i Bångbro och fler intressenter har enligt uppgifter från Bergslagens miljö- och 
byggnämnd (BMB) lämnat in ansökningar om tillfälligt bygglov med avsikt att bedriva 
asylboenden. 

Kommunchefen föreslår i sin skrivelse en organisationsförändring som kräver ekonomisk 
kompensation utöver budget 2016. Denna förstärkning föreslås komma från det extra 
statsbidraget om 35,8 miljoner kronor. 

Sju tomma lägenheter i området Riggards iordningsställs för stödboende 
lordningsställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning platser) 
Utökning 0, 75 rektor och 0,25 lärare KOMVUX 
Utökning 0,5 studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen 
Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 
Totalt 

Ytterligare medel kopplade till flyktingmottagandet 

692 tkr 
20 tkr 
670 tkr 
245 tkr 
381 tkr 
2 008 tkr 

Det civila samhället har stor betydelse för integrationen. Kommunen kan bidrag med 
ekonomiska resurser efter ansökan. 

"Föreningspott" till integrations koordinator 
Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 

IFO kommer att ha högre kostnader för bemanning under 2016 
Kostnader för relaytering och konsulter IFO 
Assistent 20 I 6 för administrativa sysslor JFO ensamkommande barn 

200 tkr 
700 tia· 

2 000 tkr 
380 tkr 

Biblioteket används av asylsökanden för att hålla kontakt med andra över Internet 
Fyra datorer 26 tkr 

Totalt 3 306 tkr 

Annan nytta för verksamheterna 

IT-säkerhet 
Ett tillskott av pengar innebär en chans att genomföra investeringar som det finns behov av 
men som inte har rymts inom investeringsbudgeten. Det finns ett mer eller mindre akut behov 
av investeringar på IT-området. Kommunen har haft diverse virusangrepp under en tid vilka 
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har uppdagat brister i IT-säkerheten. IT-säkerheten är väsentlig för att använda digitala 
verksamhetssystem på ett rättssäkert sätt, att handlingar finns diarieförda och att viktigt arbete 
inte går förlorat. Den mest akuta investeringen som behöver göras och som tillkommer 
samtliga verksamheter i hela kommunen rör backup-lösningar. 

Det finns framtida effektiviseringsvinster med att integrera skolans nätverk med resten av 
nätverket. En annan effektiviseringsvinst skulle vara att införa automatiseringstjänster för IT
avdelningen. Automatiseringstjänster handlar om att installation på datorer kan skötas centralt 
på IT-avdelningen och att virusprogram uppdateras centralt. 

Undertecknade föreslår att följande investeringar planeras in och finansieras av de extra 
statsbidragen: 

Backup-lösning 
AD-migrering (ett gemensamt nät) 
A utomatiseringstjänster 
Totalt 

Övriga önskemål från verksamheterna 

300 tkr 
594 tkr 
130 tkr 
1 024 tkr 

Kommunens övergripande ledningsgrupp har samlat in önskemål från verksamheterna. Övrigt 
som inkommit är 

Läsplattor till äldreomsorgen för användning av TES 
Utsmyckning/ev. ju/belysning 
Totalt 

40 tkr 
250 tkr 
290 tkr 

Av det totala bidraget påverkar 17 904 tkr resultatet i 2015 års bokslut. Undertecknade 
föreslår att dessa pengar används till redan inplanerade investeringar för att kunna genomföra 
dessa tidigare än planerat. Ljusnarshallen är ett exempel. Det finns även behov av att snabbt 
kunna iordningsställa lokaler, exempelvis för utökat behov inom förskolan eller av 
stödboende. 

Likviditetsförstärkning redan planerade investeringar 
Strukturbuffert fastigheter inkl. hörslingor 
Amortering lån 74944 medförfall 2016-04-28 
Aktivitetsanslag 500 kr per anställd (till något roligt som enheten 
5jälva kommer överens om) 
Totalt 

Totalt beslutade medel 

Kommunchef 

17 904 tkr 
6 025 tkr 
5 000 tkr 

250 tkr 
29179 tkr 

35 807 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Förslag om utnyttjande av extra statsbidrag till skolverksamheten. 

Bakgrund 

Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till kommuner med många nyanlända elever. 
. 46 kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala 

elevantal får dela på 200 miljoner kronor. Detta är kommuner som under 2015 tagit emot 
asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst 10 procent av 
antalet barn och ungdomar i kommunen. Medlen har inte kunnat sökas, utan fördelas av 
Skolverket till de kommuner som uppfyller dessa kriterier. Pengarna ska stötta 
utbildningsverksamheten i kommunen, och betalas ut av Skolverket utan ansökan. 

Ljusnarsbergs kommun, som är en av de kommuner som fått mest bidrag/capita, 
tilldelades 3 803 462 kr. Pengarna betalades ut 31 december 2015 och ska stödja 
utbildningsverksamheter med stora behov. De ska enligt direktiven användas under 
verksamhetsåret 2016. 

Den ökade t illströmningen av nyanlända inom förskola och skola har medfört en hög 
arbetsbelastning på verksamheterna och har även medfört ett ökat resursbehov - både av 
lokaler, personal samt av läromedel och övrigt material/utrustning. Det tillskott som 
statsbidraget innebär är således välkommet. Under det senaste året har verksamheterna fått 
prioritera för att kunna möta de nya behoven. Det finns även behov av att uppdatera mycket 
av den utrustning som finns ute i verksamheterna och verksamheterna har ombetts att lämna 
förslag på områden där man ser behov av en resursförstärkning eller av att byta ut sliten 
utrustning. 

Förslag om fördelning av statsbidraget 
Det finns inga andra riktlinjer för bidraget än att det ska användas i utbildningsverksamheten. 
Utifrån de förslag som inkommit förslår undertecknad i första läget följande fördelning av 
bidraget: 

1. Inventarier och utrustning Klockargården 250 000 kr 
Den upprustning av Klockargården som har genomförts 
under vintern för att ge utrymme för Kyrkbacksskolans 
förberedelseklasser är nu i det närmaste genomförd. För att 
verksamheten ska komma igång behöver lokalerna utrustas 
med möbler och övrig utrustning. 

2. Vikvägg och utrustning för att tillskapa ett grupprum 60 000 kr 
på Kyrkbacksskolan. 
För närvarande finns en grupp av yngre elever vid 
Kyrkbacksskolan som på grund av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har svårt att fungera i 
klassrumssituationen under hela dagen. Idag avsätts 
assistentresurser i de olika klasserna för att stödja eleverna 
och skapa arbetsro i klassrummen. Skolan vill därför 
effektivisera utnyttjandet av assistenterna och samordna 
resurserna genom att skapa en oas dit eleverna kan gå när 
verksamheten i den ordinarie klassen inte fungerar för dem. 
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3. Skolassistent inom grundskolan 
Skolledningen har sedan tidigare aviserat en ansträngd 
arbetssituation och tillströmningen av nyanlända elever har 
bidragit till att arbetsmängden ökat ytterligare. Önskemålet 
är därför att använda en del av bidraget till att anställa en 
skolassistent på 50 % för att minska arbetsbelastningen. 

4. Mellavägg Garhyttans förskola. 
Det ökade antalet barn har medfört ett behov av att dela av 
det allmänna utrymmet mellan avdelningarna för att minska 
ljudvolymen och underlätta verksamheten. 

5. Datorer/lärplattor till förberedelseklasserna samt 
basutrustning i klassrum. 
Kommunfullmäktige har i årets budget avsatt resurser till 
klassuppsättningar av datorer som kan användas för 
undervisning i helklass med IT-stöd. 
Härutöver ser man ett behov av att det i alla hemklassrum 
( åk 1-6) finns en basutrustning av datorer och lärplattor 
som kan användas av enskilda elever för informations-
sökning och för individuellt lärande i det dagliga arbetet. I 
förberedelseklasserna har användandet av lärplattor visat 
sig vara ett mycket effektivt verktyg för översättning och 
inlärning av nya begrepp .. 
Till förberedelseklasserna ser vi ett behov av 10 
lårplattor/klass samt 3 datorer/klass; 87 000 kr. 
En basuppsättning till klassrummen för åk 1-6 skulle bestå 
av 6 enheter - i de flesta fall 3 datorer och 3 lärplattor; 
270 000 kr+ div kringutrustning 8 000 kr. 

6. Datorer och lärplattor till förskolan. 
Förskolan har under mars i år infört schema- och 
närvarosystemet Tempus. För att detta skall fungera 
optimalt ska föräldrarna på en pekskärm registrera när 
barnen lämnas och hämtas; totalt 10 st. pekskärmar. På 
varje avdelning behövs därutöver en dator för att hålla koll 
på barnens schema och vistelsetider - totalt 8 st. I de 
barngrupper där det finns många barn med annat 
modersmål finns behov av fler lärplattor; 10 st. 

7. Inventarier till Garhyttans förskola 
Vid starten av Garhyttans förskola 2011 fanns begränsade 
resurser till inventarier - det mesta togs över från de 
nedlagda förskolorna Linåkern och Bergsgården. Mycket 
av denna utrustning är sliten och det finns ett behov av att 
förnya stora delar. Det ökade barnantalet medför också att 
det finns ett behov av att dämpa ljudvolymen för att 
förbättra arbetsmiljön för barn och personal - exempelvis 
fler ljudabsorbenter/skärmväggar och bord med 
ljuddämpande yta. Man vill också byta ut plastleksaker som 
inte svarar mot dagens miljökrav. Behovet av ljuddämpning 
och utbyte av leksaker finns även vid förskolan Åstugan. I 
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250 000 kr 

25 000 kr 

365 000 kr 

80 000 kr 

216 400 kr 
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övrigt anser vi det lämpligt att vänta med inköp av 
inventarier till Åstugan till dess att den nya förskolan finns 
på plats. 
Förslag på inköp av nya möbler och utrustning: 
15 st. ljuddämpande bord å 6 000 kr: 90 000 kr 
30 st. höga stolar å 780 kr: 23 400 kr 
20 st. små barnstolar a 350 kr: 7 000 kr 
1 st. soffa: 10 000 kr 
10 st. ljudabsorbenter/10 skärmväggar: 58 500 kr 
2 st. Mattor: 10 000 kr 
Nya leksaker: 17 500 kr 

8. Utbyte av inventarier Garhytteskolans gymnastiksal 
Vid en inspektion som genomfördes efter årsskiftet 
påtalades brister i utrustningen. 

9. Komplettering skalkläder personal förskolan/fritids 
15 set a 2 000 kr 

10. Licenser till journalsystemet PMO, kurator och 
specialpedagoger. 
För att tillgodose kravet på sekretess vid kommunikation 
mellan de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan. Skol-
sköterska och skolpsykolog har redan tillgång till systemet. 

11. Ökade kostnader för gymnasieresor. 
Kostnaden för gymnasieresor har ökat på grund av ett ökat 
antal nyanlända elever vilket inte har reglerats i budget. 

12. Inventarier och utrustning till förberedande 
gymnasieklassen för nyanlända vid Abrahamsgård. 
Skrivbordsstolar och skåp: 30 000 kr 
Klassuppsättning datorer (20 st.) i datorvagn; 105 000 kr 

13. Inköp av läromedel med bildstöd till förskolan, 
grundskolan och förberedande gymnasieklassen. 

14. Mötesrum Klockarhagsskolan 
På grund av det ökande elevantaler och tillskapandet av en 
särskolegrupp har det rum som tidigare användes för möten 
tagits i anspråk för undervisning. Lokaler för ett nytt 
mötesrum kan iordningsställas i källarplanet. 
Ommålning, belysning ock möbler. 

Summa 

Resterande statsbidrag 
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10 000 kr 

30 000 kr 

20 000 kr 

85 000 kr 

135 000 kr 

15 350 kr 

25 000 kr 

1256 750 kr 

2 546 712 kr 

Utöver de investeringar som presenterats ovan anser undertecknad att kommunen bör avvakta 
med beslut om de resterande medlen. Om antalet nyanlända barn inte minskar drastiskt inom 
de närmaste månaderna finns sannolikt ett behov av fler lokaler för att rymma de barn och 
elever som ännu inte fått plats inom barnomsorgen och grundskolan. 

Inom förskolan ser man ett behov av att staiia en ny förskola med 2 avdelningar för att rymma 
de barn som inte får plats i höst. En sådan förskola skulle med ganska små förändringar kunna 
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irnymmas i f.d. Samhalls lokaler på Fasegatan. Detta skulle dock troligen innebära att den 
verksamhet som grundskolan bedriver skulle behöva ytterligare lokaler - de ytor som frigörs i 
och med restaureringen av Klockargården kommer troligen inte att vara tillfyllest utan någon 
form av modullösning torde bli nödvändig. Vid båda dessa förändringar kommer statsbidraget 
att behöva tas i anspråk för att täcka tillkommande kostnader och vi utreder för närvarande de 
olika alternativen. 

I övrigt finns ett önskemål om ett uppvärmt bamvagnsförråd vid Garhyttans förskola - något 
som vi ännu inte har någon kostnadskalkyl över samt önskemål om förbättringsåtgärder vad 
beträffar utemiljön vid grundskolorna och förskolorna. Till detta kommer kostnader för 
inventarier i samband med nybyggnationen av förskolan Åstugan. 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 




