
Interpellation 2016-03-22  
Riktade statsbidrag  
 
Av Linus Johansson(V) 
 
Till Kommunordförande Stefan Svensson (M) 
 
Kommuner och landsting har för 2016 fått följande riktade statsbidrag: 14,8 miljarder till skolan, 
6,9 miljarder till sjukvården, 2,4 miljarder till äldrevården, 2,8 miljarder stadsbyggande, 2,0 
miljarder övrigt i kommuner och 1,6 miljarder övrigt i landstingen. För att få ett riktat statsbidrag 
krävs det att en kommun ansöker om bidraget. Ofta följer ett medfinansieringskrav med bidraget.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunordförande Stefan Svensson följande:  
 
Vilka riktade statsbidrag har Partillekommun ansökt om 2016?  
Vilka riktade statsbidrag kommer kommunen att ta emot?  
Vilka riktade statsbidrag kommer kommunen medfinansiera? 
 
Nedan följer en lista på kända och sökbara riktade statsbidrag för kommuner 2016.* 
SKOLA        - Entreprenörskap skolan 
- Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år   SJUKVÅRD   
- Riktade statsbidrag för lärarlöner    - Barn- och ungas psykiska  hälsa 
- Förstärkt personaltäthet i fritidshem   ÄLDREVÅRD 
- Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek    - Utbildning av äldre och  
- Upprustning av utemiljön     funktionshindrad personal 
- Läxhjälp        - Investeringsstöd för särskilda boenden 
- Höjd schablonersättning till asylbarns skolgång    för äldre  
- Sfi till nyanlända i anläggningsboende    - Äldreomsorgen -stärk bemanning  
- Fler sfi-lärare och kompetensutveckling    - Omsorg på kvällar och nätter  
- Sänkta avgifter i kultur- och musikskolan    STADSBYGGANDE 
- Utemiljö, förskolor, skolor och fritidshem    - Kommunbonus ökats bostadsbyggande 
- Lågstadielyftet       - Stöd till solceller 
- Sommarskola åk 6-9 och gymnasieskola    - Lagring av egenproducerad el 
- Mindre barngrupper i förskolan    - Nytt stöd till klimatinvesteringar 
- Lärarlyft II för sfi       ÖVRIGT I KOMMUNERNA  
- Samverkan för bästa skola     - §37-medel för insatser som skapar  
- Upprustning av lokaler/energieffektivisering    beredskap och kapacitet 
- Nationellt skolutvecklingsprogram     - Stabilisera och stärka barn och 
- Kompetensutveckling för lärare och förskolepersonal  ungdomsvården 
- Fortbildning av rektorer och förskolechefer   - Elbuss premie 
- Fler platser komvux och yrkesvux     - Kultur och verksamhet i 
- Förstärkning elevhälsan      miljonprogramsområden 
- Skapande skolsatsning inkl förskola    - Kvinnojouren 
- Ersättning för den frivilliga maxtaxan    - Extratjänster 
- Skolgång för barn som vistas i landet utan papper.  - Kultursamverkansmodellen förstärks 
- Yrkesintroduktion i gymnasieskolan   - Traineejobb utbildning 
- Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan inkl studiestöd  - Utbildningskontrakt 
- Lärlingsutbildning gymnasiet     - Yrkescollege   
- Matematik-, natur- och tekniksatsning      
- Ökad kvalité på arbetsförlagda lärandet    
- Karriärutvecklingsreform 
- Lärutbildning komvux     *Källa DAGENS SAMHÄLLE nr 3 2016  


