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Dnr KS 0020/2016 

Nyttjande av extra statsbidrag till utbildningsverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade 2015 om extra statsbidrag till kommuner som tagit emot 
många nyanlända bam 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. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 hur 
1 256 750 kronor av dessa extra statsbidrag skulle nyttjas samt att avvakta med 
beslut om hur resterande 2 546 712 kronor skulle nyttjas. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag daterat den 
3 november 2016 om hur resterande 2 546 712 kronor skall nyttjas. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att resterande delen av statsbidraget 
för utbildningsverksamheten, 2 546 712 kronor disponeras enligt följande: 

Datorer/lärplattor till föreberedelseklaser 
Datorer till personal 
Inköp av begagnad buss 
Anpassning av skötrum, Garhyttans förskola 
Avsättning till ny ventilation, elinstallationer, ytskikt med mera, 

Kronor 
36 000 
45 000 

100 000 
29 200 

ny förskola vid Fasegatan 2 336 512 
Summa 2 546 712 

Vidare föreslås beslutas att i de fall kostnaderna för byggnationen av ny förskola på 
Fasegatan inte uppgår till summan 2 336 512 kronor, de resterande medlen används 
för inköp av inventarier till den nya förskolan i Ställdalen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

16 ( 40) 
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Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta att den resterande delen av statsbidragen till utbildningsverksamheten, 
2 543 712 kronor, nyttjas enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. KoITigering skall göras i det att 
inköp av buss kostar 85 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av nyttjandet 
av resterande delen av extra statsbidragen inom bildningsverksarnheten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

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 konununer 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. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-14 (Kf § 13) att 1 256 750 kr 
av de extra statsbidragen avsattes för nyttjande inom utbildningsverksamheten enligt 
förslag från bildningschefen. 

Kommunfullmäktige beslutade även att avvakta med beslut om resterande 2 546 712 
kronor av det extra statsbidraget och att bildningschefen skulle återkomma med förslag på 
hur de resterande medlen skulle utnyttjas. 

Förslag om fördelning av statsbidraget 
Det finns inga andra riktlinjer för bidraget än att det ska användas i utbildningsverksamheten. 

1. Datorer/lärplattor till förberedelseklasserna. 
I det tidigare beslutet avsattes medel för inköp av datorer 

36 000 kr 

och läsplattor till förberedelseklasserna. I förberedelse-
klasserna har användandet av datorer lärplattor visat sig 
vara ett mycket effektivt verktyg för översättning och 
inlärning av nya begrepp. 
På grund av att antalet elever i föreberedelseklasserna har 
ökat under hösten ser vi nu ett behov av att köpa in fler 
datorer till verksamheten. Vi har även staitat en ny 
mottagningsenhet där det finns behov av datorer. 
Totalt 8 datorer; 35 000 kr. 

2. Datorer till personal 45 000 kr 
Ett tiotal av de datorer som personalen vid 
Kyrkbacksskolan disponerar är c:a sju år gamla och 
behöver bytas ut. 

3. Inköp av begagnad buss 100 000 kr 
Flera av våra nyanlända elever har någon fonn av fvsiskt 
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funktionshinder vilket gör att behovet av specialskolskjuts 
ökat. Vi har även elever i vår ordinarie verksamhet som har 
behov av skolskjuts på grund av funktionshinder eller andra 
skäl. Den buss som verksamheten för närvarande leasar för 
skolskjuts till särskolan i Lindesberg ersätts av en ny leasad 
buss vid årsskiftet. Bussen, som är utrustad med 
rullstolslift, har fungerat bra under den period vi har 
disponerat den och är ett bra alternativ för transporter inom 
kommunen av våra funktionshindrade elever. 

4. Anpassning av skötmm - Garhyttans förskola 
Skötnmunet på en av avdelningarna är inte funktionellt och 
behöver byggas om och kompletteras med ett tvättställ. 
Summa 

Ej tidigare disponerat av statsbidraget 

Avsättning av resterande medel till ny ventilation, 
elinstallationer och ytskikt m.m. - ny förskola vid 
Fasegatan. 
Antalet barn i förskoleåldern har ökat kraftigt och vi har för 
närvarande en lång kö av barn till verksamheten. Inom 
förskoleverksamheten ser man därför ett behov av att starta 
en ny förskola med 2 avdelningar för att rymma de barn 
som inte fått plats i höst. En sådan förskola kan med ganska 
små förändringar imymmas i f.cl. Samhalls lokaler på 
Fasegatan. Uppstarten av en ny förskola i lokalerna 
kommer dock att kräva investeringar, bl.a. en ny 
ventilationsanläggning samt upprustning av el och 
belysning. Fastighetsavdelningen bedömer kostnaden för de 
nödvändiga förändringar som måste göras i byggnaden till 
drygt 2 miljoner kronor. Detta är dock en uppskattad 
kostnad och en upphandling av arbetena måste först göras 
innan vi har en mer exakt kostnad för projektet. 

2016-11-03 

29 200 kr 

210 200 kr 

2 546 712 kr 

2 336 512 IU' 

I det fall kostnaderna för upprustningen av Fasegatan inte uppgår till elen resterande sununan 
2 336 512 kr föreslår jag att de resterande medlen används för inventarier till den nya 
förskolan i Ställdalen. 

Förslag till beslut 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
den resterande delen av statsbidraget till skol verksamheten disponeras enligt ovan 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 
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Kommunstyrelsen 

Förslag om utnyttjande av extra statsbidrag t ill skolverksamheten. 

Bal<gnmd 
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 ko1mnunen. Medlen har inte kunnat sökas, utan fördelas av 
Skolverket till de ko1mnuner 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 tillströnmingen av nyanlända inom förskola och skola har medfö11 en hög 
arbetsbelastning på verksamheterna och har även medfö11 ett ökat resursbehov - både av 
lokaler och personal samt av läromedel och övrigt material/utmstning. Det tillskott som 
statsbidraget innebär är således välko1m11et. 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 so1n finns ute i verksamheterna och verksamheterna har ombetts att lämna 
förslag på onu·åden där man ser behov av en resursförstärkning eller av att byta ut sliten 
utmstning. 

Förslag om fördelning av statsbidraget 
Det finns inga andra riktlinjer för bidraget än att det ska användas i utbildningsverksamheten. 
Utifrån de förslag som inkonunit 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 konuna igång behöver lokalerna utrnstas 
med möbler och övrig utrustning. 

2. Vikvägg och utrustning för att tillskapa ett grnpprum 60 000 kr 
på Kyrkbacksskolan. 
För närvarande finns en grupp av yngre elever vid 
Kyrkbacksskolan som på gnmd av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har svårt att fungera i 
klassrnmssituationen 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 utrynunet mellan avdelningarna för att minska 
ljudvolymen och underlätta verksamheten. 

5. Datorer/lärplattor till förberedelseklasserna samt 
basutrustning i ldassrum. 
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 
lärplattor/klass samt 3 datorer/klass; 87 000 kr. 
En basuppsättning till klassnmunen för åk 1-6 skulle bestå 
av 6 enJ1eter - 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 pekskänn registrera när 
barnen lämnas och hämtas; totalt 10 st. pekskärmar. På 
va1je 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 anriat 
modersmål finns behov av fler lärplattor; 10 st. 

7. Inventarier till Garhyttans föt·skola 
Vid starten av Garhyttans förskola 2011 fanns begränsade 
resurser till inventarier - det mesta togs över från de 
nedlagda förskolorna Linåkem 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 Astugan. I 

2016-1 1-03 

250 000 kr 

25 000 lU' 

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 borda 6 000 kr: 90 000 kr 
30 st. höga stolar å 780 kr: 23 400 kr 
20 st. små barnstolar å 350 kr: 7 000 kr 
1 st. soffa: 10 000 kr 
10 st. ljudabsorbenter/I O 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 å 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 vicl Abrahamsgårcl. 
Skrivbordsstolar och skåp: 30 000 kr 
Klassuppsättning datorer (20 st.) i datorvagn; 105 000 kr 

13. Inköp av läromedel med bilclstöd 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 och möbler. 

Summa 

Resterande statsbidrag 

2016-11-03 

10 000 lo-

30 000 kr 

20 000 kr 

85 000 kr 

135 000 kr 

15 350 kr 

25 000 kr 

1256 750 lu· 

2 546 712 lu-

Utöver de investeringar som presenterats ovan anser unde1iecknad att kommunen bör avvakta 
med beslut om de resterande medlen. Om antalet nyanlända barn inte minskar drastiskt inom 
de näimaste 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 starta en ny förskola med 2 avdelningar för att rynuna 
de barn som inte far plats i höst. En sådan förskola skulle med ganska små förändringar kunna 
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imymmas 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 barnvagnsförråd vid Garhyttans förskola - något 
som vi ännu inte har någon kostnaclskalkyl 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 
Bilclningschef 


