Bilaga 1 Sammanställning över nämndernas riktade statsbidrag
Bildningsnämnden
Statsbidrag

Belopp 2017

Belopp mnkr

statsbidrag

Datum då statsbidraget upphör
Belopp 2018
Belopp 2019
egen
egen
egen
finansiering statsbidrag
finansiering statsbidrag
finansiering eller om det är tillsvidare

Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

0

0

1,2

0

Statsbidrag för nationella minoritetsspråk

0

0

0

0

Samordnare nyanlända

0,2

0,2

Entreprenörskap i skolan

0

0

Finns inte kvar i plan från 2020

Karriärtjänster
Skolgång för elever som vistas i landet utan
papperstillstånd

4,6

0

4,6

0,2

0

0,2

Förstärkning elevhälsan

1,2

1,2

1,9

1,5

Lärarlyft

0,2

2

0,2

2

0,2

2 Finns inte kvar i plan från 2020

Riktat statsbidrag för lärarlöner
Insatsbidrag nyanländas lärande

7,1
0,4

0,4

7,1

0,4
0

7,1

0,4 Finns inte kvar i plan från 2020

Lovskola
Fjärde tekniskt år
IBO-avgifter
Utlandssvenskar
Nordiska elever

0,4
1,6
0,2
0,2
0,1

0,5
0
0
0
0

0,4
1,4
0,2
0,2
0,1

0,5
0
0
0
0

Gymnasial lärling

1,2

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Behörighetsgivande utb yrkeslärare

1,2

0,4

Fortbildning SVA

0,3

0,3

4,6

0 Finns inte kvar i plan från 2020
Finns inte kvar i plan från 2020

Finns inte kvar i plan från 2020

1,4
0,2
0,2
0,1

0 Tillsvidare
0 Tillsvidare
0
0

1,7

3

0,06

Lärlingsvux

1,7

4,6

Används för kompetensutveckling för lärare i nationella minoritetsspråk.
Används till samordnartjänst för nyanlända för att utveckla utbildningen för nyanlända
elever.

Inget stort bidrag, bildning har sökt tidigare men inte beviljats. Statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
Har erbjudit vissa förstelärare utvecklingsuppdrag där
kommunal medfinansiering finns, det är dock inte tvingande för Används till höjda lärarlöner för de lärare som erbjudits karriärtjänster. Syftet är att göra
statsbidraget (ca 3,2 mnkr per år).
läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.
Används som medfinansiering till de kostnader vi har för elever som vistas i landet utan
papperstillstånd.
Har sökt för 2018 osäkert hur mycket som beviljas. Kräver
medfinansiering förutsatt att personaltäthet ska hållas för
kommande år. Har bara angett det som vi sökt för 2018 och
det vi beviljades 2017.
Används till personalförstärkningar inom elevhälsan.
Linköping erbjuder 80 % lön för studier och skjuter då till
Behörighetsgivande kompetensutveckling. Används som bidrag till att medfinansiera
medel utöver statsbidraget.
nedsättning i tid för lärare som deltar.
Används till höjda lärarlöner. Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom
Egenfinansieringen avser extra PO
förbättra resultaten i skolan
Finns ej 2018
Används för att erbjuda lovskola till de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för
Har sökts tillsammans med BoU
betyg E.
Statsbidrag för att anordna ett fjärde tekniskt år
Bidrag för elever som läser på IB-program, avser avgift till IBO
Har räknats av mot ersättning för demografi
Avser kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Har räknats av mot ersättning för demografi
Avser kostnader för nordiska elevers studier i Sverige
Bidraget kan användas till utvecklingskostnader, ersättning till arbetsgivare och bidrag till
Uppskattning för kommande år
utbildade handledare

3
Rektorerna hade inga nya lärare att söka för, utan vi sökte för
de lärare som har en eller två terminer kvar på sin utbildning

Yrkeslärare som kombinerar studier och arbete för att få en yrkeslärarexamen. Bidraget
ersätter huvudmannen för lärarens minskade arbetstid.
Bidraget ska användas som ersättning för lärares lön under den tid de deltar i utbildning

Finns inte kvar i plan från 2019

0,1

Används till utveckling kopplat till hälsofrämjande insatser för att öka elevernas
måluppfyllelse.

Statsbidrag för att stärka utbildningen på introduktionsprogrammet, ex vis fortbildning och
kompetensutveckling, konferenser, etablering på arbetsmarknaden, kvalitetsutveckling,
personalkostnader, läromedel och övriga kostnader

Upprustning av skollokaler

Läslyft

Har sökts tillsammans med BoU. Deltar läsåret 2017/2018.

Har sökts tillsammans med BoU

0

0,2

1,2

Redovisning av vad statsbidraget används till

Söker om det finns några som läser.
0,2

0

Kommentar

3

Yrkesvux inkl yrkesvux sfi/sva

11,7

6

15

7,5

10

5

Trainee hälsa/sjukvård
Summa bildningsnämnden

32,6

10,1

0,2
42,66

11,9

31,7

7,4

Har ej sökts, måste göras i samarbete med fastighetsägaren.

Uppskattning för kommande år
Kommunen ska producera lika många poäng som kommunen
får bidrag för. "Medfinansiering 50 %"

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som
bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och
skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.
Statsbidrag för utbildningsdelen, handledarutbildning och ersättning till företaget som tar
emot eleven.
Utbildningskostnader
Timanställda som studerar på halvtid och arbetar halvtid inom hälso- och sjukvård.
Statsbidraget är för utbildningsdelen.

