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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Riktade statsbidrag bildning 

Ärendebeskrivning 

 

Inom bildningsverksamhet föreligger ett antal riktade statsbidrag som kan eftersökas av 

kommunala huvudmän. För Ljusnarsberg kan de sökas inom de skolformer där vi har egen 

verksamhet vilket exkluderar bidrag riktade mot gymnasieskolan. I de flesta fall gäller det 

bidrag från Skolverket men det kan även var från andra myndigheter eller organisationer 

som Kulturrådet eller Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att formulera 

beslutsunderlag som vägleder huvudmannen i vilka bidrag som ska sökas föreslås att det 

tas ställning till fyra parametrar som påverkar hanteringen av statsbidraget. För 

bedömningen av dessa ansvarar skolchef i samråd med rektorerna inom ramen för 

bildningsverksamhetens ledningsgrupp. 

 

Behov i verksamheten: Om det föreligger ett behov i verksamheten inom det område som 

bidraget avser. Gäller för de bidrag som omfattar områden där ansökan av bidraget är ett 

val. Om det inte är ett val och det avser ett område som inte finns i verksamheterna anges 

texten ”Inget” 

 

Förutsättningar i verksamheten: Finns utrymme att arbeta med det bidraget avser i 

jämförelse eller parallellt med annan pågående verksamhet i förhållande med tidigare 

verksamhetsplanering.  

 

Personal att hantera bidraget: Finns personalresurs att arbeta med bidraget i relation till 

bidragets omfattning. Gäller både för administration och genomförande av det bidraget 

avser. Om det inte krävs personalresurs markeras det med streck (-) 

 

Medfinansiering av verksamheten: Kräver bidraget någon form av medfinansiering av 

verksamheten. 

  



 

Följande bidrag är aktuella att söka eller begära ut under februari och mars. 

 

Bidrag Behov Förutsättningar Personal Med-

finansiering 

Förslag att 

söka/begära 

Kvalitetssäkrande åtgärder, 

förskola och fritidshem 2021 

Stort Goda Ja Nej Ja 

Bättre språkutveckling i 

förskolan 2021 

Stort Goda Ja Nej Ja 

 

Omsorg på kvällar, nätter och 

helger, förskola och fritidshem 

2021 

Litet Medel Nej Nej Nej 

Papperslösa barn, grundskola 

2021 

Inget - - - Nej 

Läxhjälp till huvudmän 2021 Stort Goda Ja Nej Ja 

Högskolestudier i Sva och Sfi, 

bildning 2021 

Stort Goda Ja Ja Ja 

Högskolestudier i 

specialpedagogik, bildning 2021 

Stort Goda Ja Ja Ja 

 

Personalförstärkning inom 

elevhälsan och specialpedagogik 

2021 

Stort Goda Ja Ja Ja 

Entreprenörskap till huvudmän 

2021 

Medel Dåliga Nej Nej Nej 

Specialpedagogik för lärande, 

grundskolan 2021/2022 

Medel Dåliga Ja Nej Nej 

Likvärdig skola 2021 grundskola Stort Goda Ja Nej Ja 

Utlandssvenska elever 2021, 

grundskola 

Inget - - - Nej 

Digitalisering av nationella prov 

2021, grundskola 

Stort Goda Ja Nej Ja 

Skapande skola Stort Goda Ja Nej Ja 

 

Yrkesvux/Yrkesvux + SFI, Lärlings Vux/Lärlings Vux + SFI samt Yrkesförare söks inom 

ramen för tidigare beslutat samverkansavtal för vuxenutbildningarna i Örebro län. Med 

anledning av detta tas inte enskilda beslut om kommunen ska ansöka om bidragen. 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet beslutar att söka och begära ut de bidrag som föreslås 

på givna grunder. 

 

 

 


