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Extern finansering (riktade statsbidrag, eu-bidrag och
övriga bidrag)
I samband med kommunfullmäktiges behandling av budget år 2016 (Kf§1502015) togs beslut att påtala för samtliga nämnder vikten av att vara aktiva i att
söka extern finansiering, inkl. riktade statsbidrag och EU-bidrag. En rapport
avseende arbetssätt och aktuellt läge ska lämnas till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2016 samordnat insamling av
förvaltningarnas redovisning av extern finansiering och sammanställt en
redovisning till kommunstyrelsen, bilaga 1. Det inlämnade underlaget är till stor
del en förteckning över det som sökts och inte så mycket om arbetssätt och
förmåga att söka bidrag/extern finansiering.
Totalt under år 2016 har Värnamo kommun erhållit bidrag på ca 193 mkr, jämfört
med år 2015 då kommunen erhöll 128 mkr. Ersättningen/fordran från
Migrationsverket år 2016 är nästan hälften av det kommunen erhållit totalt i bidrag.
Fördelningen mellan olika typ av bidrag och förvaltningar framgår i bilaga 2.
Statsbidrag
Riktade statsbidrag söks framförallt av barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen. Övriga statsbidrag söks av de
flesta förvaltningar i större eller mindre omfattning.
Vissa statsbidrag är problematiska, då de kräver stora egeninsatser i form av
pengar och arbetsinsatser. I vissa fall kan kommunen inte söka bidraget pga att
kommunen redan genomfört insatsen.
Eu-bidrag
Eu-bidrag har ansökts i mindre omfattning, förvaltningar som erhållit bidrag under
år 2016 är Barn- och utbildningsförvaltningen och Medborgarförvaltningen.
Medborgarförvaltningen har tillsammans med Regionen och Kommunal
Utveckling sökt medel för kompetensutveckling gällande integrationsfrågor,
projektet blev beviljat för en treårsperiod. Campus bevakar rutinmässigt
möjligheten att använda Eu-bidrag för utvecklingsprojekt. I kommunen finns ett
EU-nätverk, där varje förvaltning erbjuds att deltaga.

Övriga bidrag
Det söks även övriga bidrag, ex i samverkan med länet, från olika stiftelser. Det
finns även samverkan med föreningslivet, studieförbund mm.
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Sammanfattning
Förvaltningarna söker i stor utsträckning de bidrag som finns att söka och ofta väl
uppdaterade på vad som kan sökas, dock kan det vara svårare för de mindre
förvaltningar att vara uppdaterade på vad som kan sökas. Det är viktigt att
påminna i olika sammanhang om vikten av att avsätta resurser och upprätthålla
kompetens för att söka extern finansiering ex. i ekonomgruppen och
ledningsgruppen. Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning får i
uppdrag att biträda i att efterforska och ge förslag på extern finansiering som kan
sökas av förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningens föreslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att påtala för nämnderna vikten av att avsätta resurser och upprätthålla kompetens
för att söka extern finansiering,
att Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning får i uppdrag att biträda i
att efterforska och ge förslag på extern finansiering som kan sökas av
förvaltningarna, samt
att i övrigt godkänna informationen

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

Bilaga
Bilaga 1: Sammanställning av förvaltningarnas inlämnades redovisning gällande
extern finansiering
Bilaga 2: Erhållna bidrag/ersättningar under år 2015 och preliminära under år 2016

Sammanställning av Redovisning extern finansiering, riktade statsbidrag och eu-bidrag
Bilaga 1, Sida 1 av 11
Statsbidrag

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Energimyndigheten: (Energi-och klimatrådgivning)
2016: 315 000 kr
2017: (ansökt om) : 297 000 kr
Naturvårdsverket:
2016: Klimatklivet, bidrag för installation av laddstolpar: 112 500SEK (56 000 utbetalt i år, resten efter slutredovisning).
2017: Klimatklivet, bidrag för laddstation för elbussar: 1 250 000SEK
Naturvårdsverket:
Storån, LoNa-projekt:
Tillgängliggöra natur och friluftsliv i och kring Storån genom en kanotled ur ett hållbart miljöperspektiv. Engagera och
etablera kontakter med aktörer kring Storån för att utveckla kanotleden. Utveckla ett samarbete med berörda
kommuner och aktörer i Storåns närområde. Förankring i organisationer för en långsiktig strategi att utveckla sträckan
längs Storån enligt långsiktigt hållbara miljömål.
2015: 112 500 kr
2016: 112 500 kr
2017: 112 500 kr
2017: 112 500 kr efter godkänd slutrapport
Naturvårdsverket:
Naturens pärlor, naturvårdsprojekt.
2016: 67 500 kr
2017: 100 000 kr
2018: 100 000 efter godkänd slutrapport

Statsbidrag
ÖVERFÖRMYNDARE
Ansökan om ersättning för kostnader för god man till ensamkommande asylsökande barn skickas månadsvis till
Migrationsverket

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

-

-
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Statsbidrag
CAMPUS
Ansvaret för att söka riktade statsbidrag ligger hos Kompetensakademiansvarig och Utvecklingsstrategen hos Campus
Värnamo.

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

Rutinmässigt bevakas
utlysningar för att se
om det är möjligt att
använda EU-bidrag
för
utvecklingsprojekt.
Just nu har vi inga
egna EU-projekt men
deltar i EUfinansierat projekt
som drivs av Business
Gnosjöregion AB.

Rutinmässigt bevakas och inventeras
möjligheter att använda exempelvis
stiftelser och region Jönköpings län för
utvecklingsprojekt. Senast under 2016
har Campus Värnamo sökt medel hos
syskonen Inger och Sixten Norheds
stiftelse för utveckling av teknikcenter
och Campus Värnamos
näringslivssamverkan. Detta är ett
tvåårigt projekt och besked väntas
under hösten 2016.

Ansvaret för att söka
EU-bidrag ligger hos
Kompetensakademiansvarig och
Utvecklingsstrategen
hos Campus
Värnamo.

Statsbidrag

EU-bidrag

Ansvaret för att söka extern
finansiering ligger hos
Kompetensakademiansvarig och
Utvecklingsstrategen hos Campus
Värnamo.

Övrig extern finansiering

UPPHANDLINGSFÖRVALTNINGEN
-

Statsbidrag
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Vi söker statsbidrag till våra cykelvägar, trafiklösningar och kollektivtrafikåtgärder.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

-

EU-bidrag
-

-

Övrig extern finansiering
-

Sammanställning av Redovisning extern finansiering, riktade statsbidrag och eu-bidrag
Bilaga 1, Sida 3 av 11
Statsbidrag

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Prostsjön projekt från Boverket 360 000 kr som vi fick 2013.
Vi har 259 844 kr kvar i år. Projektet är inte färdigt och ska redovisas innan årsskiftet.

Räddningstjänsten förvaltar den statlig ersättning Värnamo kommun erhåller för de uppgifter kommunerna har enligt
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Direktiv för användning och uppföljning framgår i SKL/MSB överenskommelse (SKL 12/6159 MSB
2012-5541). 2016 uppgår denna ersättning till 838 000 kr för Värnamo kommun. Ersättningen skapar förutsättningar
för räddningstjänsten att upprätthålla kompetens, resurser samt genomföra samverkan och samordning enligt
överenskommelsen. Detaljer enligt bifogat underlag.
Räddningstjänsten sände årligen 2 - 3 elever (deltidsbrandmän) för utbildning i räddningsinsats i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap(MSB) regi. För denna utbildning ersätts kommunen med 13 000 kr/elev som är en
delfinansiering av utbildningskostnaden för en deltidsbrandman fastställd av MSB. Detaljer enligt bifogat underlag.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

-

Inga bidrag eller
ersättningar sökta.

-

Räddningstjänsten har ett nära
samarbete med
Brandskyddsföreningen Jkp Län. Här
har räddningstjänster möjlighet att
söka delfinansiering vid utbildningar i
syfte att öka trygghet och kunskap hos
allmänheten t.ex. säker by
Ersättningen är riktad kopplat till olika
målgrupper och uppdrag. 2016 har
räddningstjänsten sökt ersättning för
utbildning av bl.a. scoutföreningar.
Ersättningen uppgår till ca 2500 kr per
utbildningstillfälle. Detaljer enligt
bifogat underlag.
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Statsbidrag

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Jordbruksverket – skolmjölkstöd Ansöks per halvår genom en sammanställning av inköp av mjölk- & mjölkprodukter till
elever. Belopp för 2016: Halvår 1: 168 408 kr
Halvår 2: 206 365 kr

Statsbidrag
KULTURFÖRVALTNINGEN
Kulturrådet Mediainköp, beviljat 110 000 kr.
Kulturrådet Läsfrämjande insatser ”Vems lilla mössa flyger”, sökt 55 000 kr, vi har ännu inte fått besked.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

-

Regionbiblioteket Jönköpings län,
beviljat 150 000 kr för ”Bibliotekets roll
och betydelse i kommunerna för
asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd”
Kulturförvaltningen har ansökt om
bidrag för kulturarv i Gummifabriken
från Inger och Sixten Norheds stiftelse.
Det ansökta beloppet är 250 000
kronor. Vi har ännu inte fått besked.
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Riktade Statsbidrag
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kvalitetssäkrande åtgärder
Beviljat statsbidrag: 1 573 466 kr
Kommuner som har maxtaxa kan ansöka om statsbidrag
till kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget får användas
till att öka antalet anställda i verksamheterna, åtgärder
som höjer kompetensen hos förskollärare,
fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i
verksamheten.
Omsorg på obekväm tid
Beviljat statsbidrag: 461 016 kr
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Omfattar barn från och med ett års ålder till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år. Bidraget ska gå till
kostnader för omsorg som erbjuds under obekväm tid
(Nattis) och som erbjuds i minst 30 timmar per barn och
månad. Kostnader överstiger dock bidraget.
Karriärtjänster
Beviljat statsbidrag: 4 793 500 kr
Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för
förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra
läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för
elever. Minst 50 procent av karriärlärarnas arbetstid
måste dock ägnas åt undervisning och uppgifter som hör
till undervisning.
Läxhjälp
Beviljat statsbidrag: 438 000 kr
Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till
elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete
utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas
av lärare, som får bedriva undervisning enligt de
bestämmelser som gäller för undervisning i skolväsendet.
Bidraget täcker endast en ökad kostnad.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

Statsbidrag

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

Migrationsverket - Ersättning för asylsökande barn i
förskola och skola
Beräknat belopp: 5 221 870 kr (vt 2016)
En kommun som har asylsökande barn i åldern 3-5 år
inskrivna vid en förskola, kan få ersättning för detta från
och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar
skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan
även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier
före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier
på gymnasieskolan. Ersättningen består av ett visst
fastställt schablonbelopp per utbildningsform och
kalenderår. Ansökan görs terminsvis i efterhand.

Atlas projektet
Beviljat bidrag:
105 000 kr
Syftet med Atlas
partnerskap är att
främja utvecklingen
av internationella
kontakter inom det
offentliga
skolväsendet. Med
hjälp av
internationella
kontakter
förverkligas de mål
som anges i skolans
läroplaner. Avser
Gröndalsskolan.

Folke Bernadottes minnesfond
Beviljat bidrag: 28 800 kr
Uppgift att främja ungdomars
internationella förståelse genom
utbyte med ungdomar i andra länder.
Avser Forsheda skola.

Migrationsverket - Ersättning för personer med
uppehållstillstånd (schablonersättning)
Beviljad ersättning: 1 884 773 kr (utbetalt januariseptember)
Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Barn- och
utbildningsförvaltningen erhåller under 2016 36 % av
kommunens ersättning.
Migrationsverket - Ersättning för extraordinära
utbildningskostnader för asylsökande barn
Ersättningen kan täcka kostnader för extra, särskilt
anordnade skollokaler. Ersättningen kommer att sökas
innan årsskiftet.
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Lovskola
Beviljat statsbidrag: 828 180 kr varav hittills rekvirerat 289
581 kr
Huvudmän för grundskola och gymnasieskola kan söka
statsbidrag för lovskola för elev som inte nått eller
riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller
flera ämnen. Bidraget lämnas för kostnader för
undervisning under skollov och kan högst uppgå till de
kostnader huvudmannen haft för lovskolan.
Lärarlyftet
Beviljat statsbidrag: 66 250 kr (vt 2016)
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger. Förvaltningen har sökt bidrag för
höstterminen för fyra lärare, totalt 52 500 kr.
Mindre barngrupper i förskolan
Beviljat statsbidrag: 342 000 kr
Bidraget ska användas till att antingen minskar
barngruppernas storlek eller motverka en ökning av
barngruppernas storlek. Värnamo kommun har beviljats
bidrag för Trälleborgs förskola, Mosslelunds förskola,
Västhorja stora förskola, Mossle förskola och Borgens
förskola.
Extra undervisningstid för nyanlända
Beviljat statsbidrag: 91 000 kr (vt 2016)
Statsbidraget ska användas till ökad undervisningstid för
nyanlända elever på Rydaholms skola.
Lågstadiesatsningen
Beviljat statsbidrag: 5 705 548 kr (vt 2016) och 3 481 594
kr (ht 2016)
Statsbidraget går till ökade insatser i förskoleklass samt
årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan. Syftet
med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge
lärarna mer tid för varje elev.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

Skapande skola
Beviljat bidrag: 450 000 kr
Bidraget går till att anlita kulturarbetare, t ex
författarbesök, konstnärer mm. Bidraget skapar
förutsättningar för en förstärkt kultursatsning. Bidraget är
tidsbegränsat till tre år och sedan är det tänkt att täckas
av ordinarie budget.

Kultur för integration
Beviljat bidrag: 200 000 kr
Statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter. Bidraget är sökt
och beviljat 2016 men kommer att flyttas till 2017 på
grund av att Kulturskolan inte hinner göra verksamhet för
bidraget i år.
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Fritidshemssatsningen
Statsbidraget ska gå till kostnader för att utöka
personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet
elever. Statsbidraget är inte sökt.
Lärarlönelyftet
Bidragsram: 10 600 000 kr (läsåret 2016/2017) varav ca
5 300 000 kr söks för höstterminen.
Bidraget är till för att ge en löneökning till lärare,
förskollärare och fritidspedagoger som är särskilt
kvalificerade för den undervisning som de bedriver. Den
anställdes arbetsuppgifter ska till största del bestå av
undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller
andra uppgifter av pedagogisk natur.
Personalförstärkning inom elevhälsan och
specialpedagogiska insatser
Sökt statsbidrag: 390 225 kr
Statsbidraget ska gå till att täcka personalkostnader för
utökning av skolkuratorer och skolsköterskor,
specialpedagoger och speciallärare.
Samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet
för nyanlända elever
Beviljat statsbidrag: 103 635 kr
Ersättning för samordnare inom ramen för Skolverkets
regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra insatser för att
stärka utbildnings kvalitet för nyanlända elever och vid
behov för elever med annat modersmål än svenska.
Beviljade 30 % av en heltidstjänst.
Statsbidrag för Yrkesvux
Beviljat statsbidrag: 911 500 kr
Statsbidrag för yrkesinriktade kurser inom gymnasial
vuxenutbildning. Syftet med Yrkesvux är att ge fler vuxna
en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Används till köp av
Yrkesvuxplatser och egen VO-utbildning.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110
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Statsbidrag för Komvux
Beviljat statsbidrag: 856 305 kr.
Syftet är att möjliggöra att fler elever ska kunna studera
vid kommunal vuxenutbildning. Används till extraplatser
för gymnasiekurser.
Statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb
Beviljat statsbidrag: 475 000 kr
Hela beloppet återbetalat/ej rekvirerat då åtgärden inte
har kommit igång på AF.
Statsbidrag för lärlingsutbildning vuxna
Beviljat statsbidrag: 383 350 kr
Används till lärlingsplatser. 336 600 kr återbetalat då
ingen har sökt platserna, återstår 46 750 kr, prognos är att
ingen elev kommer att söka platsen.
Statsbidrag för att utveckla SFI
Statsbidraget är sökt men ansökan avslogs.
Statsbidrag för yrkesförarutbildning inom gymnasial
vuxenutbildning
Statsbidraget är inte sökt.
Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och
svenska som andra språk
Statsbidraget är inte sökt.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning vt 2016
Beviljat statsbidrag: 1 867 500 kr
Bidraget fördelas enligt följande utvecklingsprojekt
390 000 kr, ersättning till arbetsgivare som tar emot
lärlingselever 1 462 500 kr, utbildning av handledare
15 000 kr. Avser 78 elever.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110
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Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning ht 2016
Statsbidraget kommer att sökas 1 november och avse 62
elever.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i
yrkesämnen
Beviljat statsbidrag: 393 602 kr
Avser 3 lärare, 25 % nedsättning och reskostnader i
samband med lärarutbildning. Osäkert om hela beloppet
kommer att utnyttjas.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110
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Riktade Statsbidrag
OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Information kommer via socialstyrelsen och SKL.
Användningsområden diskuteras och fördelas i
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Ekonom
ansöker och redovisar användning. För 2016 har
7 507 255 kr erhållits i stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen samt 714 684 kr i
statsbidrag för kunskapssatsning i äldre- och
funktionshinderområdet.
Sedan 2012 har staten och SKL gjort årliga
överenskommelser om stöd för att förbättra
omsorgen och vården av barn och unga med
psykisk ohälsa samt personer med omfattande
eller komplicerad psykiatrisk problematik. För år
2015 tilldelades Värnamo 542 595 kr. För år 2016
har regeringen avsatt 200 miljoner som ska
fördelas till kommunerna via länet/Regionen.
Socialcheferna i länet har tillsammans med
chefsnätverket beslutat att alla medel ska gå till
FoUrum social välfärd, som gör
kommunövergripande satsningar.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

Statsbidrag
Årligen ansöks om flyktingbidrag för omsorgskostnader från
Migrationsverket. Omsorgsförvaltningen kan söka ersättning om
behovet hos personen funnits vid mottagandet i kommunen.
Biståndshandläggare, via sektion myndighets chef, lämnar
personnummer på personer som är flyktingar till
förvaltningsekonom som sedan gör en kostnadsberäkning per
person. Kostnadsberäkningen samt brukarens biståndsbeslut
skickas sedan till Migrationsverket.
Ansökan är ännu inte klar, men för år 2016 finns det budgeterat
100 000 kr i bidrag. Under år 2017 blir det troligen en större
summa då det är alltfler flyktingar i vår verksamhet än under år
2016.
Efter överenskommelse från 2012-2014 mellan staten och SKL
utfärdades ett prestationsbaserat resursfördelningssystem.
Omsorgsförvaltningen tilldelades medel efter de mål som
uppnåddes och registrerades i olika kvalitetsregister, totalt ca 6
mkr. Kvarvarande medel kommer att användas under 2016 och
2017.

EU-bidrag

Övrig extern finansiering
Ansökan har skickats till familjen
Kamprads stiftelse för
hjälpverksamhet bland behövande
äldre men är ännu inte beviljad.

Sammanställning av Redovisning extern finansiering, riktade statsbidrag och eu-bidrag
Bilaga 1, Sida 11 av 11
Statsbidrag
MEDBORGARFÖRVALTNINGEN

EU-bidrag

Övrig extern finansiering

Vi har stött BUN och Kulturskolan att få § 37 medel för att utöka integrationen via dans, musik och teater. BUN fick
beviljat 200 000 kronor för 2016-2017
Vi kommer att söka § 37A medel för projektet IT-guider. Ansökan görs av Värnamo kommun men tre andra kommuner
samt en förening är samarbetspartners. Sista ansökningsdag 7 oktober.
Vi planerar även söka §37 medel . Sista ansökningsdag 28 oktober.
JCU (JobbCenter unga) har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna i Gislaved och Gnosjö en samverkansstrateg
anställd på 50% med statsbidrag från DUA (delegationen för unga till arbete) under perioden 2016-06 till 2017-06.
396 000:JCU har en ungdomspedagog 100% (lärare) anställd på JCU med medel från FINSAM tom 2016-08. 478 000:JCU har en SE coach 50% anställd med medel från Finsam tom 2016-12. 157 000:JCU och VAC har fått medel för en SE/IPS coach 40% tjänst. 198 400:- .
Vi har sökt och blivit beviljade medel på 50 000 kronor för kompetensutveckling inom sociala barn- och
ungdomsvården 2016. Går till utbildning för handläggare inom barn och ungdomssektionen.
Vi har sökt och blivit beviljade medel på 154 968 kronor för utvecklingsmedel 2016 för att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn mm.
Vi har fått medel av MUCF på 681 304 kr för utveckling av arbetet med sommarlovsaktiviteter under sommaren 2016
för barn i åldrarna 6-15 år.

Vi har varit aktiva i
arbetet att
tillsammans med
Regionen och
kommunal utveckling
söka medel för
kompetensutveckling
gällande
integrationsfrågor.
Projektet blev
beviljat 14 547 140 kr
för en treårs period.

Tillsammans med JCU har vi försökt få
medel för projekt med nyanlända
ungdomar som går på
språkintroduktion. Ansökan har gjorts
till Finsam och DUA. Ansökan har inte
haft framgång. Kommer eventuellt
göras en ny ansökan hos MUCF
(myndigheten för ungdoms och
civilsamhällsfrågor) i vår.

Ersättning från Migrationsverket:
På uppdrag av staten erhåller Medborgarförvaltningen ersättning för mottagandet av flyktingar.
Avtal har tecknats gällande mottagandet av ensamkommande barn under år 2016.
Externt placerade barn, där ansöker Medborgarförvaltningen om ersättning från Migrationsverket.
Schablonbidrag för kvotflyktingar mm.

Ekonomiavdelningen, Monica Karlsson
161110

Se länk:
http://www.esf.se/sv
/Resultat/Projektban
ken-2014-2020/AllaProjekt/CHANGE/
Projektet gäller hela
den kommunala
förvaltningen.

ERHÅLLNA BIDRAG/ERSÄTTNINGAR
ÅR 2015 OCH ÅR 2016

Bilaga 2

VÄRNAMO KOMMUN, ERHÅLLNA BIDRAG ÅR 2015 och 2016,
uppdelat på typ av bidrag

TYP AV BIDRAG

Utfall 2015

Prel. utfall
2016

23 087
3 833
93
52 691
16 217
4 254
16 688
8 687
558
1 610
127 718

32 699
8 075
178
89 140
20 421
10 097
13 813
10 136
94
8 064
192 717

Utfall 2015

Prel. utfall
2016

2 236
917
946
181
160
34 140
26 535
62 603

6 073
1 388
1 531
593
457
46 514
29 313
106 848

127 718

192 717

STATSBIDRAG FRÅN SKOLVERKET(konto 35110)
STATSBIDRAG FR SOCIALSTYRELSEN(konto 35140)
DRIFTBIDR FR KOMMUN/LANDS/REG(konto 35150)
STATSBIDR FR MIGRATIONSVERKET(konto 35170)
DRIFTBIDRAG ARBETSFÖRMEDLINGEN(konto 35180)
ÖVR STATSBIDR STAT & STATL MYN(konto 35190)
ERS FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER(kpnto 35400)
MOMSBIDR KÖP EJ SKATTTEPL VHT (konto 35600)
EU-BIDRAG(konto 35800)
ÖVRIGA BIDRAG(konto 35900)
ERHÅLLNA BIDRAG
VÄRNAMO KOMMUN, ERHÅLLNA BIDRAG ÅR 2015 och 2016,
uppdelat per förvaltning

FÖRVALTNING/NÄMND
1 KOMMUNLEDNING
2 TEKNISKT UTSKOTT
3 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
4 SERVICENÄMND
5 KULTURNÄMND
6 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND
7 OMSORGSNÄMND
8 MEDBORGARNÄMND

Totalsumma

