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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2021-02-22

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1

Roger Kardell
Handläggare
033 357040
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Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7,0 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden

6,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden

3,0 mnkr

Kommunstyrelsen

5,0 mnkr

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k.
skolmiljarden under 2021
Nämnd

Ökad intäkt

Grundskolenämnden

6,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut.
2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande, se bilaga.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för sitt yrkande.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade
kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till
tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan
coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans. För
Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat för åtgärder mot organiserad
brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och förbättrad myndighetssamverkan.
Individ- och familjeomsorgsnämnden skall inom sitt kommunbidrag planera för
en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att
lämna kriminella miljöer.
I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta
den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det
förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021.
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin
Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del
11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den
information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte
någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder
som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att
medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall
huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som
uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form.
Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen
bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda
möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021.
Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den
s.k. skolmiljarden.

Nämnd

Ökat K-bidrag

Intäkt ”Skolmiljarden”

Grundskolenämnden

-

6,8 mnkr

Gymnasie- och
7,0 mnkr
vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

6,0 mnkr

-

Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr

-

Kommunstyrelsen

-

5,0 mnkr
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SUMMA

21,0 mnkr

11,3 mnkr

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Stads nämnder

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Roger Cardell
Budgetchef
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Datum

Instans

2021-02-22

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1
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Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Tilläggsbudget 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7,0 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden

12,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden

3,0 mnkr

Kommunstyrelsen

5,0 mnkr

Arbetslivsnämnden

3,0 mnkr

Vård- och äldrenämnden

2,0 mnkr

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k.
skolmiljarden under 2021
Nämnd

Ökad intäkt

Grundskolenämnden

6,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut.
2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade
kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till
tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan
coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans. För
Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat för åtgärder mot organiserad
brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och förbättrad myndighetssamverkan.
Inom ramen för Kommunstyrelsens tillskott ska medel avsättas för vakter att
använda inom ett Paragraf-3-område i del av centrala Borås, i det fall
kommunens ansökan om ett sådant beviljas. Ansökan om Paragraf-3-område
ska skyndsamt beredas och skickas till Polismyndigheten.
Individ- och familjeomsorgsnämnden skall inom sitt kommunbidrag planera för
en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att
lämna kriminella miljöer. Det ytterligare tillskottet ska ses som ett sätt att
kvalitetssäkra de insatser som görs inom ramen för socialtjänstens arbete
genom fler socialsekreterare, mobila team, samt ytterligare externa insatser.
För att ytterligare stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, har ett samarbete med
Kvinnojouren inletts av Arbetslivsnämnden genom en IOP. Med ett
nivåhöjande budgettillskott om 1 mnkr kan ett långsiktigt samarbetsavtal säkras.
2 mnkr tillförs nämnden för att finansiera de trygghetsvärdar som kommer
arbeta i centrala Borås.
Vård- och äldrenämndens tillskott om 2 mnkr finansierar det intäktsbortfall
som skulle följa av att ta bort avgiften för trygghetslarm och ersätta densamma
med en depositionsavgift.
I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta
den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det
förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021.
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin
Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del
11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den
information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte
någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder
som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att
medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall
huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som
uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form.
Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen
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bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda
möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021.
Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den
s.k. skolmiljarden.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Intäkt ”Skolmiljarden”

Grundskolenämnden

-

6,8 mnkr

Gymnasie- och
7,0 mnkr
vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

-

12,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr

-

Kommunstyrelsen

5,0 mnkr

-

Arbetslivsnämnden

3,0 mnkr

Vård- och äldrenämnden

2,0 mnkr

SUMMA

32,0 mnkr

11,3 mnkr

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Stads nämnder
Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson
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Datum

Instans

2021-02-22

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1

ALTERNATIVT FÖRSLAG

1(3)

Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7,0 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden

9,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden

10,0 mnkr

Kommunstyrelsen

8,0 mnkr

Miljö- och konsumentnämnden

2,0 mnkr

Tekniska nämnden

1,0 mnkr

Förskolenämnden

3,0 mnkr

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k.
skolmiljarden under 2021
Nämnd

Ökad intäkt

Grundskolenämnden

6,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut.
2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade
kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till
tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan
coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans och

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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verksamhetsutveckling. För Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat
för åtgärder mot organiserad brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och
förbättrad myndighetssamverkan. Individ- och familjeomsorgsnämnden skall
inom sitt kommunbidrag planera för en kommunal avhopparverksamhet med
syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer, samt stärka
verksamheten som omfattar unga i missbruk.
Miljö- och konsumentnämnden föreslås få en stärkt budgetram för att
intensifiera arbetet med tillsyn, dels inom ramen för arbetet med rådande
pandemi, dels gällande kontroller kring tobaksförsäljning och krogmiljöer.
Tillskottet till Tekniska nämnden avser stärka arbetet mot otrygga miljöer.
Förskolenämndens tillskott avser kvalitetsstärkning och minskade barngrupper.
I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta
den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det
förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021.
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin
Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del
11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den
information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte
någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder
som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att
medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall
huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som
uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form.
Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen
bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda
möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan den senaste
skatteunderlagsprognosen presenterat en ny reviderad prognos, där Borås
prognostiseras stärka sina skatteintäkter med cirka 77 mnkr. Detta till följd av
att antal arbetade timmar utvecklats starkare i slutet på 2020 än vad som tidigare
befarats. Detta medför ett större ekonomiskt handlingsutrymme om 77 mnkr
mot Borås Stads budget 2021, varvid 40 mnkr föreslås fördelas till delar av
kommunens verksamhet.
Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den
s.k. skolmiljarden.
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Nämnd

Ökat K-bidrag

Intäkt ”Skolmiljarden”

Grundskolenämnden

-

6,8 mnkr

Gymnasie- och
7,0 mnkr
vuxenutbildningsnämnden

4,5 mnkr

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

-

9,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden 10,0 mnkr

-

Kommunstyrelsen

8,0 mnkr

-

Miljö- och
konsumentnämnden

2,0 mnkr

-

Tekniska nämnden

1,0 mnkr

-

Förskolenämnden

3,0 mnkr

-

SUMMA

40,0 mnkr

11,3 mnkr

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid
vuxenutbildningen
3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Stads nämnder

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Kommunalråd

Ledamot, kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2020-12-22
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 176

Dnr GVUN 2020-00257 1.1.3.1

Framställan till Kommunfullmäktige om
Vuxenutbildningens ekonomiska situation 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige om
tilläggsanslag på 3,5 mnkr för utökade behov inom vuxenutbildningen, samt om
tillåtelse att använda ackumulerat resultat på 3,5 mnkr för samma ändamål.
Totalt 7 mnkr.
Reservationer/Protokollsanteckning
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig
till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut.
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2021:1 beskrev nämnden flera behov i samtliga delar av
nämndens verksamheter utöver ram som summeras till 17 mnkr där volymökning
för egenfinansierad Vuxenutbildning bedömdes behöva en tilldelning på 8 mnkr. Vid
den tidpunkten visade prognos att vuxenutbildningen skulle öka med 10%, vilket
skulle motsvara 500 elever till 2021.
Kommunfullmäktige beslutade att av det totala behovet på 17 mnkr tilldela nämnden
6,5 mnkr av vilka nämnden fördelat 3,5 mnkr till vuxenutbildningen och övriga 3
mnkr används för att täcka nödvändiga omställningar i gymnasieskolan.
2020-11-01 trädde ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingen i kraft utan förvarning.
Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan och kommer att anvisa deltagare till
vuxenutbildningens ordinarie utbildningsutbud med bibehållen ersättning från
Arbetsförmedlingen. Denna lag förväntas leda till ytterligare 250 nya elever under
2021. Sammantaget prognosticeras en ökning av elever på vuxenutbildningen i Borås
med totalt ca 750 elever.
Nämnden bedömer att det är en extraordinär situation när ny lagstiftning med så
kort varsel ställer helt nya krav på verksamheten. Detta trots att Kommunfullmäktige
nyligen fastställt nämndernas ekonomiska ramar för 2021. Samtidigt torde behovet
av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i ett samhällsekonomiskt ansträngt
läge vara en strategisk angelägen fråga för Borås Stad för att säkra
kompetensförsörjning. Nämnden bedömer vidare att utrymmet för ytterligare
effektiviseringar inom nämndens verksamheter inte är möjliga att genomföra i
nuläget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-12-22
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Nämnden har ett ackumulerat resultat på ca 3,5 mnkr. Eftersom behovet är 7 mnkr
begär nämnden dels att få använda ackumulerat resultat och ett tilläggsanslag på
ytterligare 3,5 mnkr.
Yrkanden och propositionsordningar
Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lägger ett
alternativt förslag till beslut (bilaga1 till protokollet).
Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Niklas Hallberg
(SD) lägger ett alternativt förslag till beslut. (bilaga 2 till protokollet).
Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L),
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Anna-Karin Gunnarsson (MP) och Håkan
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till
beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Mitt-S-Samverkans förslag
med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs.
Ordföranden informerar om att Mitt-S-Samverkans förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Moderaternas och
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och dels till Sverigedemokraternas
alternativa förslag till beslut, och finner Moderaternas och Kristdemokraterna
alternativa förslag till beslut med övervägande ja besvarad.
Ordföranden finner att Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till
beslut är motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till
beslut och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till
beslut, och finner Mitt-S-Samverkans förslag till beslut med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans förslag.
NEJ innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till
beslut.
Omröstningsresultat:
JA röstas av Andreas Cerny (L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Håkan
Torstensson (C) och Anna-Karin Gunnarsson (MP).
NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och
Niklas Hallberg (SD).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i
enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-22
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig
till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut.
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut.
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Datum

Instans

2020-12-22

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2020-00257 1.1.3.1

Framställan till Kommunfullmäktige om
Vuxenutbildningens ekonomiska situation 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige
om tilläggsanslag på 3,5 mnkr för utökade behov inom vuxenutbildningen, samt
om tillåtelse att använda ackumulerat resultat på 3,5 mnkr för samma ändamål.
Totalt 7 mnkr.

Reservationer
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD)
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut.
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut.
Sammanfattning
I samband med budget 2021:1 beskrev nämnden flera behov i samtliga delar av
nämndens verksamheter utöver ram som summeras till 17 mnkr där
volymökning för egenfinansierad Vuxenutbildning bedömdes behöva en
tilldelning på 8 mnkr. Vid den tidpunkten visade prognos att vuxenutbildningen
skulle öka med 10%, vilket skulle motsvara 500 elever till 2021.
Kommunfullmäktige beslutade att av det totala behovet på 17 mnkr tilldela
nämnden 6,5 mnkr av vilka nämnden fördelat 3,5 mnkr till vuxenutbildningen
och övriga 3 mnkr används för att täcka nödvändiga omställningar i
gymnasieskolan.
2020-11-01 trädde ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingen i kraft utan
förvarning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan och kommer att anvisa
deltagare till vuxenutbildningens ordinarie utbildningsutbud med bibehållen
ersättning från Arbetsförmedlingen. Denna lag förväntas leda till ytterligare 250
nya elever under 2021. Sammantaget prognosticeras en ökning av elever på
vuxenutbildningen i Borås med totalt ca 750 elever.
Nämnden bedömer att det är en extraordinär situation när ny lagstiftning med
så kort varsel ställer helt nya krav på verksamheten. Detta trots att
Kommunfullmäktige nyligen fastställt nämndernas ekonomiska ramar för 2021.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovsholmsgatan 32

boras.se

utbildning@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Samtidigt torde behovet av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i ett
samhällsekonomiskt ansträngt läge vara en strategisk angelägen fråga för Borås
Stad för att säkra kompetensförsörjning. Nämnden bedömer vidare att
utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom nämndens verksamheter inte är
möjliga att genomföra i nuläget.
Nämnden har ett ackumulerat resultat på ca 3,5 mnkr. Eftersom behovet är 7
mnkr begär nämnden dels att få använda ackumulerat resultat och ett
tilläggsanslag på ytterligare 3,5 mnkr.
Ärendet i sin helhet
I samband med budget 2021:1 beskrev nämnden flera behov i samtliga delar av
nämndens verksamheter utöver ram som summeras till 17 mnkr där
volymökning för egenfinansierad Vuxenutbildning bedömdes behöva en
tilldelning på 8 mnkr. Vid den tidpunkten visade prognos att vuxenutbildningen
skulle öka med 10%, vilket skulle motsvara 500 elever till 2021.
Kommunfullmäktige beslutade att av det totala behovet på 17 mnkr tilldela
nämnden 6,5 mnkr av vilka nämnden fördelat 3,5 mnkr till vuxenutbildningen
och övriga 3 mnkr används för att täcka nödvändiga omställningar i
gymnasieskolan.
2020-11-01 trädde ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingen i kraft utan
förvarning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan och kommer att anvisa
deltagare till vuxenutbildningens ordinarie utbildningsutbud med bibehållen
ersättning från Arbetsförmedlingen. Denna lag förväntas leda till ytterligare 250
nya elever under 2021. Sammantaget prognosticeras en ökning av elever på
vuxenutbildningen i Borås med totalt ca 750 elever.
Den ökade efterfrågan på utbildningsplatser berör flera delar inom
vuxenutbildningen. Därav bör beräkningen av kostnaden byggas på den
befintliga budgetramen, som är dimensionerad till befintlig volym. För
närvarande är budgeterad ram ca 80 mnkr och den ökade efterfrågan ökar
behov av budgetram med 12 mnkr. Nämnden beslutade i budget 2020:2 att
tilldela 3,5 mnkr till vuxenutbildningen, vilket innebär att det återstår ett behov
av ökad budgetram på 8,5 mnkr.
En möjlig åtgärd som nämnden ser är att minska på lokalbeståndet för
vuxenutbildningen. Det handlar i första läget om uppsägning av del av de
lokaler på Textile Fashion Center som vuxenutbildningen finns i idag. Den del
av yrkeshögskolan som finns på Textile Fashion Center idag kommer att
fortsätta bedriva sin verksamhet i de lokaler som inte sägs upp. Detta skulle
innebära en besparing på 1,5 mnkr och minska behovet av utökad ram till 7
mnkr.
Vid en situation där Vuxenutbildningen inte får de ekonomiska resurser som
behövs för att kunna ta emot de ytterligare 750 eleverna som prognostiserats,
kommer prioriteringar behöva göras för hur medlen ska användas. Under
senare år har vuxenutbildningen genomgått ett flertal anpassningar med
minskning av personal, administration och anpassning av lokaler.

Sida

Borås Stad

3(4)

Verksamheten bedömer att ytterligare anpassningar generellt kommer att ha
minimala effekter ekonomiskt.
Från given ram måste de skolformer och kurser som vi är skyldiga att ge
sökande elever enligt lag genomföras, de rättighetslagstiftade delarna. På senare
år har det mesta inom vuxenutbildningen blivit rättighetslagstiftat. Det handlar
om;
•

särskild utbildning för vuxna på grundskolenivå och träningsskolenivå.

•

svenska för invandrare

•

grundläggande vuxenutbildning

•

teoretiskt gymnasiala kurser för de som studerar för att de behöver det i
sitt arbete eller för att bli behörig till en högre utbildning (det vill säga i
princip alla som söker till vuxenutbildningen)

Här har nämnden inga eller mycket begränsade möjligheter att genomföra
besparingar. Ytterligare anpassningar behöver kompenseras i de delar av
Vuxenutbildningen som ännu inte omfattas av rättighetslagstiftning vilka är;
•

Yrkesvux inklusive Vårdvux. Dessa utbildningar finansieras idag till stor
del av statliga Yrkesvuxmedel, men det finns inför 2021 ett
medfinansieringskrav från kommunerna på 30 %. För Borås del är
Vårdvux den del som står för nämndens medfinansieringskrav.

•

Yrkeshögskola. Yrkeshögskolan finansieras huvudsakligen med medel från
myndigheten för yrkeshögskolan för att genomföra specifika utbildningar.
För att klara att bedriva verksamheten behövs det en basorganisation,
finansierad av kommunal ram. Det handlar om rektor, administration, vissa
lokaler och utrustning och det ständiga arbetet med att ta fram underlag för
och skriva fram nya Yrkeshögskoleansökningar.

•

Gymnasiala kurser inom Särskild utbildning för Vuxna

Under senare år har anpassningar gjorts som innebär att medlen från den
kommunala ramen till yrkeshögskolan har halverats. Nu bedrivs verksamheten
på sådana nivåer att ytterligare anpassningar utan ingrepp i utbudet inte är
möjliga.
Nämnden bedömer att det är en extraordinär situation när ny lagstiftning med
så kort varsel ställer helt nya krav på verksamheten. Detta trots att
Kommunfullmäktige nyligen fastställt nämndernas ekonomiska ramar för 2021.
Samtidigt torde behovet av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i ett
samhällsekonomiskt ansträngt läge vara en strategisk angelägen fråga för Borås
Stad för att säkra kompetensförsörjning. Nämnden bedömer vidare att
utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom nämndens verksamheter inte är
möjliga att genomföra i nuläget.
Nämnden har ett ackumulerat resultat på ca 3,5 mnkr. Eftersom behovet är 7
mnkr begär nämnden dels att få använda ackumulerat resultat och ett
tilläggsanslag på ytterligare 3,5 mnkr.
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Datum

Instans

2020-12-22

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2020-00257 1.1.3.1

Framställan till Kommunfullmäktige om
Vuxenutbildningens ekonomiska situation 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige
om tilläggsanslag på 3,5 mnkr för utökade behov inom vuxenutbildningen, samt
om tillåtelse att använda ackumulerat resultat på 3,5 mnkr för samma ändamål.
Totalt 7 mnkr.

Reservationer
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD)
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut.
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut.
Sammanfattning
I samband med budget 2021:1 beskrev nämnden flera behov i samtliga delar av
nämndens verksamheter utöver ram som summeras till 17 mnkr där
volymökning för egenfinansierad Vuxenutbildning bedömdes behöva en
tilldelning på 8 mnkr. Vid den tidpunkten visade prognos att vuxenutbildningen
skulle öka med 10%, vilket skulle motsvara 500 elever till 2021.
Kommunfullmäktige beslutade att av det totala behovet på 17 mnkr tilldela
nämnden 6,5 mnkr av vilka nämnden fördelat 3,5 mnkr till vuxenutbildningen
och övriga 3 mnkr används för att täcka nödvändiga omställningar i
gymnasieskolan.
2020-11-01 trädde ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingen i kraft utan
förvarning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan och kommer att anvisa
deltagare till vuxenutbildningens ordinarie utbildningsutbud med bibehållen
ersättning från Arbetsförmedlingen. Denna lag förväntas leda till ytterligare 250
nya elever under 2021. Sammantaget prognosticeras en ökning av elever på
vuxenutbildningen i Borås med totalt ca 750 elever.
Nämnden bedömer att det är en extraordinär situation när ny lagstiftning med
så kort varsel ställer helt nya krav på verksamheten. Detta trots att
Kommunfullmäktige nyligen fastställt nämndernas ekonomiska ramar för 2021.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovsholmsgatan 32

boras.se

utbildning@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Samtidigt torde behovet av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i ett
samhällsekonomiskt ansträngt läge vara en strategisk angelägen fråga för Borås
Stad för att säkra kompetensförsörjning. Nämnden bedömer vidare att
utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom nämndens verksamheter inte är
möjliga att genomföra i nuläget.
Nämnden har ett ackumulerat resultat på ca 3,5 mnkr. Eftersom behovet är 7
mnkr begär nämnden dels att få använda ackumulerat resultat och ett
tilläggsanslag på ytterligare 3,5 mnkr.
Ärendet i sin helhet
I samband med budget 2021:1 beskrev nämnden flera behov i samtliga delar av
nämndens verksamheter utöver ram som summeras till 17 mnkr där
volymökning för egenfinansierad Vuxenutbildning bedömdes behöva en
tilldelning på 8 mnkr. Vid den tidpunkten visade prognos att vuxenutbildningen
skulle öka med 10%, vilket skulle motsvara 500 elever till 2021.
Kommunfullmäktige beslutade att av det totala behovet på 17 mnkr tilldela
nämnden 6,5 mnkr av vilka nämnden fördelat 3,5 mnkr till vuxenutbildningen
och övriga 3 mnkr används för att täcka nödvändiga omställningar i
gymnasieskolan.
2020-11-01 trädde ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingen i kraft utan
förvarning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan och kommer att anvisa
deltagare till vuxenutbildningens ordinarie utbildningsutbud med bibehållen
ersättning från Arbetsförmedlingen. Denna lag förväntas leda till ytterligare 250
nya elever under 2021. Sammantaget prognosticeras en ökning av elever på
vuxenutbildningen i Borås med totalt ca 750 elever.
Den ökade efterfrågan på utbildningsplatser berör flera delar inom
vuxenutbildningen. Därav bör beräkningen av kostnaden byggas på den
befintliga budgetramen, som är dimensionerad till befintlig volym. För
närvarande är budgeterad ram ca 80 mnkr och den ökade efterfrågan ökar
behov av budgetram med 12 mnkr. Nämnden beslutade i budget 2020:2 att
tilldela 3,5 mnkr till vuxenutbildningen, vilket innebär att det återstår ett behov
av ökad budgetram på 8,5 mnkr.
En möjlig åtgärd som nämnden ser är att minska på lokalbeståndet för
vuxenutbildningen. Det handlar i första läget om uppsägning av del av de
lokaler på Textile Fashion Center som vuxenutbildningen finns i idag. Den del
av yrkeshögskolan som finns på Textile Fashion Center idag kommer att
fortsätta bedriva sin verksamhet i de lokaler som inte sägs upp. Detta skulle
innebära en besparing på 1,5 mnkr och minska behovet av utökad ram till 7
mnkr.
Vid en situation där Vuxenutbildningen inte får de ekonomiska resurser som
behövs för att kunna ta emot de ytterligare 750 eleverna som prognostiserats,
kommer prioriteringar behöva göras för hur medlen ska användas. Under
senare år har vuxenutbildningen genomgått ett flertal anpassningar med
minskning av personal, administration och anpassning av lokaler.
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Verksamheten bedömer att ytterligare anpassningar generellt kommer att ha
minimala effekter ekonomiskt.
Från given ram måste de skolformer och kurser som vi är skyldiga att ge
sökande elever enligt lag genomföras, de rättighetslagstiftade delarna. På senare
år har det mesta inom vuxenutbildningen blivit rättighetslagstiftat. Det handlar
om;
•

särskild utbildning för vuxna på grundskolenivå och träningsskolenivå.

•

svenska för invandrare

•

grundläggande vuxenutbildning

•

teoretiskt gymnasiala kurser för de som studerar för att de behöver det i
sitt arbete eller för att bli behörig till en högre utbildning (det vill säga i
princip alla som söker till vuxenutbildningen)

Här har nämnden inga eller mycket begränsade möjligheter att genomföra
besparingar. Ytterligare anpassningar behöver kompenseras i de delar av
Vuxenutbildningen som ännu inte omfattas av rättighetslagstiftning vilka är;
•

Yrkesvux inklusive Vårdvux. Dessa utbildningar finansieras idag till stor
del av statliga Yrkesvuxmedel, men det finns inför 2021 ett
medfinansieringskrav från kommunerna på 30 %. För Borås del är
Vårdvux den del som står för nämndens medfinansieringskrav.

•

Yrkeshögskola. Yrkeshögskolan finansieras huvudsakligen med medel från
myndigheten för yrkeshögskolan för att genomföra specifika utbildningar.
För att klara att bedriva verksamheten behövs det en basorganisation,
finansierad av kommunal ram. Det handlar om rektor, administration, vissa
lokaler och utrustning och det ständiga arbetet med att ta fram underlag för
och skriva fram nya Yrkeshögskoleansökningar.

•

Gymnasiala kurser inom Särskild utbildning för Vuxna

Under senare år har anpassningar gjorts som innebär att medlen från den
kommunala ramen till yrkeshögskolan har halverats. Nu bedrivs verksamheten
på sådana nivåer att ytterligare anpassningar utan ingrepp i utbudet inte är
möjliga.
Nämnden bedömer att det är en extraordinär situation när ny lagstiftning med
så kort varsel ställer helt nya krav på verksamheten. Detta trots att
Kommunfullmäktige nyligen fastställt nämndernas ekonomiska ramar för 2021.
Samtidigt torde behovet av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i ett
samhällsekonomiskt ansträngt läge vara en strategisk angelägen fråga för Borås
Stad för att säkra kompetensförsörjning. Nämnden bedömer vidare att
utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom nämndens verksamheter inte är
möjliga att genomföra i nuläget.
Nämnden har ett ackumulerat resultat på ca 3,5 mnkr. Eftersom behovet är 7
mnkr begär nämnden dels att få använda ackumulerat resultat och ett
tilläggsanslag på ytterligare 3,5 mnkr.
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Beslut
2021-01-28
Dnr 2021:283

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i skolväsendet.

Fördelning av medel
1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2
skolmiljarden”.

På Skolverkets vägnar
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Skolverket

Beslut
Dnr 2021:283

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen
av ärendet.
Bilagor

1.

Beräkning

2.

Fördelat belopp per kommun
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Bilaga 1
21-01-28

Dnr: 2021:283

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Bakgrund

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår
att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till
goda förut-sättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och
unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Hämtning av statistik

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast
tillgängliga (november 2020). Länk:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/

Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen
multipliceras med anslaget för bidraget (1 000 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger
varje kommun en del av statsbidraget.

Bilaga 1
21-01-28

Dnr: 2021:283

Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 999 999 997 kronor, alltså 3 kronor under
anslaget. I det här fallet adderas 0,006 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning,
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 000 000 000 kronor efter
avrundning till heltal.

Beslutsbilaga2
sid. 1 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn
ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS KOMMUN
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DANDERYDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN

Organisationsnummer
2120001439
2120001553
2120000639
2120000498
2120002122
2120002668
2120002650
2120001892
2120001983
2120002262
2120001470
2120002502
2120002833
2120001041
2120002767
2120002973
2120002361
2120000795
2120002239
2120001561
2120002882
2120000407
2120000894
2120002460
2120001025
2120000944
2120001413
2120000126
2120001934
2120002809
2120001769
2120000050
2120000589
2120000738
2120000282
2120000357
2120001173
2120002916
2120002106
2120001231
2120001744
2120002221
2120001876

Statsbidrag
3 494 592 kr
4 225 703 kr
2 177 414 kr
637 953 kr
1 258 808 kr
208 720 kr
501 165 kr
2 276 467 kr
974 618 kr
2 050 059 kr
818 373 kr
620 265 kr
205 772 kr
1 729 903 kr
2 390 851 kr
1 057 163 kr
2 452 170 kr
788 892 kr
5 412 579 kr
11 286 231 kr
10 507 362 kr
478 170 kr
1 300 080 kr
511 188 kr
2 032 960 kr
1 275 907 kr
427 464 kr
4 279 358 kr
846 084 kr
207 541 kr
748 799 kr
3 743 996 kr
1 686 862 kr
876 744 kr
4 626 635 kr
11 043 313 kr
3 626 664 kr
533 003 kr
1 308 924 kr
4 317 092 kr
3 406 152 kr
5 808 205 kr
945 138 kr

Beslutsbilaga2
sid. 2 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS KOMMUN
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HELSINGBORGS KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN

Organisationsnummer
2120000423
2120000332
2120001819
2120001421
2120002155
2120000514
2120002965
2120000506
2120001827
2120001595
2120001637
2120002726
2120002338
2120001355
2120001652
2120001611
2120001884
2120001926
2120002064
2120001215
2120001793
2120000084
2120002775
2120002049
2120002254
2120001157
2120001520
2120001728
2120002296
2120000068
2120002379
2120000712
2120001207
2120000241
2120001942
2120002510
2120002403
2120001264
2120000985
2120001165
2120000688
2120001108
2120001116
2120002676
2120000043
2120000530
2120002692
2120000746
2120001629

Statsbidrag
1 996 405 kr
1 571 889 kr
1 150 321 kr
627 930 kr
1 040 064 kr
3 130 806 kr
1 172 726 kr
988 179 kr
787 123 kr
522 391 kr
420 389 kr
1 372 012 kr
9 852 899 kr
50 459 627 kr
1 272 959 kr
1 580 143 kr
880 281 kr
1 567 761 kr
1 576 605 kr
9 893 582 kr
1 933 906 kr
9 785 684 kr
885 588 kr
1 295 953 kr
1 392 648 kr
14 457 129 kr
874 975 kr
844 315 kr
818 373 kr
12 984 884 kr
3 527 021 kr
1 297 722 kr
1 148 552 kr
2 518 206 kr
596 681 kr
776 511 kr
2 353 706 kr
4 797 031 kr
4 912 004 kr
2 752 279 kr
555 408 kr
1 455 736 kr
1 742 874 kr
354 943 kr
8 479 118 kr
13 777 904 kr
1 288 288 kr
6 583 536 kr
574 865 kr

Beslutsbilaga2
sid. 3 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN
KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDINGÖ KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALMÖ KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN

Organisationsnummer
2120000845
2120001991
2120000829
2120001850
2120000340
2120001751
2120000399
2120002783
2120000928
2120003013
2120002429
2120000951
2120001868
2120002478
2120001975
2120001256
2120002056
2120001371
2120001058
2120002114
2120001223
2120001140
2120001918
2120002981
2120002163
2120001447
2120000613
2120000191
2120001694
2120001496
2120002015
2120000449
2120000670
2120002320
2120001959
2120001066
2120002270
2120002742
2120001132
2120002635
2120001389
2120001124
2120002148
2120002866
2120001686
2120000654
2120001504
2120001488
2120000480

Statsbidrag
2 989 890 kr
2 788 835 kr
6 555 825 kr
8 345 867 kr
3 445 655 kr
1 192 772 kr
923 322 kr
2 022 347 kr
1 682 145 kr
2 504 055 kr
1 532 975 kr
8 506 830 kr
2 134 962 kr
1 734 030 kr
2 409 129 kr
9 915 397 kr
883 229 kr
4 766 372 kr
3 847 766 kr
2 524 691 kr
2 449 222 kr
4 538 194 kr
480 529 kr
899 738 kr
1 382 625 kr
5 255 744 kr
940 421 kr
5 538 165 kr
3 817 107 kr
1 340 174 kr
2 223 992 kr
15 696 480 kr
2 643 792 kr
1 718 700 kr
356 122 kr
3 265 825 kr
2 473 985 kr
6 977 982 kr
11 996 116 kr
1 147 962 kr
1 198 079 kr
31 446 025 kr
840 778 kr
285 369 kr
2 179 182 kr
992 896 kr
3 507 564 kr
831 344 kr
2 729 284 kr

Beslutsbilaga2
sid. 4 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS KOMMUN
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN
NACKA KOMMUN
NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN

Organisationsnummer
2120002213
2120002817
2120001603
2120001330
2120001801
2120001363
2120000720
2120000704
2120000167
2120002007
2120002072
2120002312
2120002536
2120000456
2120000217
2120002858
2120000753
2120002999
2120002940
2120000233
2120000548
2120002288
2120000811
2120002189
2120001314
2120000902
2120000761
2120002304
2120000324
2120002718
2120001272
2120000910
2120002759
2120002452
2120000803
2120002551
2120000837
2120002171
2120002098
2120002874
2120002346
2120000225
2120000969
2120001090
2120001702
2120002643
2120002023
2120001082
2120001710

Statsbidrag
1 839 569 kr
4 176 766 kr
772 973 kr
1 000 561 kr
311 312 kr
7 146 610 kr
1 215 177 kr
1 498 777 kr
12 332 780 kr
1 023 555 kr
518 263 kr
890 894 kr
649 745 kr
14 130 488 kr
5 386 047 kr
366 145 kr
1 876 125 kr
1 362 579 kr
5 627 196 kr
2 725 747 kr
3 218 657 kr
484 656 kr
1 170 367 kr
584 299 kr
1 275 317 kr
1 293 005 kr
2 573 628 kr
1 026 503 kr
1 057 163 kr
489 373 kr
4 430 886 kr
788 303 kr
3 886 680 kr
449 869 kr
5 285 814 kr
619 675 kr
2 926 802 kr
881 460 kr
2 154 419 kr
2 113 147 kr
3 758 736 kr
5 351 260 kr
1 461 632 kr
1 800 656 kr
1 797 118 kr
6 778 696 kr
362 018 kr
1 624 363 kr
5 124 262 kr

Beslutsbilaga2
sid. 5 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA KOMMUN
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STOCKHOLMS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN
STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS KOMMUN
SUNDSVALLS KOMMUN
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS KOMMUN
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÄBY KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN

Organisationsnummer
2120002205
2120002437
2120000134
2120000183
2120002585
2120001322
2120001017
2120001298
2120000142
2120001785
2120002577
2120000365
2120001405
2120002486
2120000175
2120002411
2120001843
2120002031
2120000993
2120001074
2120001512
2120001900
2120002247
2120000563
2120002353
2120000464
2120000159
2120000852
2120001348
2120001660
2120001736
2120000266
2120002395
2120000621
2120001306
2120000886
2120001777
2120000696
2120001462
2120000597
2120001199
2120001546
2120002957
2120000092
2120000118
2120001678
2120001397
2120001579
2120002627

Statsbidrag
943 959 kr
1 649 716 kr
8 813 425 kr
5 611 866 kr
189 263 kr
617 317 kr
3 129 627 kr
2 932 109 kr
83 781 778 kr
348 457 kr
470 505 kr
3 874 298 kr
1 229 917 kr
951 034 kr
4 243 981 kr
9 589 935 kr
1 134 991 kr
974 618 kr
1 500 546 kr
2 710 417 kr
1 014 122 kr
1 387 932 kr
1 008 226 kr
1 242 299 kr
2 270 571 kr
1 474 604 kr
10 166 569 kr
1 588 398 kr
1 087 822 kr
1 057 163 kr
1 181 570 kr
1 952 774 kr
1 732 851 kr
1 110 227 kr
1 434 510 kr
1 295 364 kr
888 536 kr
643 260 kr
1 147 373 kr
1 874 356 kr
4 446 805 kr
6 003 364 kr
1 440 407 kr
5 672 006 kr
8 495 038 kr
827 806 kr
5 574 721 kr
2 353 116 kr
11 869 940 kr

Beslutsbilaga2
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2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS KOMMUN
VELLINGE KOMMUN
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERÅS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTAD KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTERSUNDS KOMMUN
ÖSTERÅKERS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Organisationsnummer
2120000019
2120000100
2120003005
2120000605
2120002825
2120000522
2120000431
2120000027
2120002130
2120002924
2120001249
2120002908
2120001033
2120000571
2120002601
2120000787
2120002544
2120000308
2120001454
2120001538
2120002841
2120000035
2120000555
2120000779
2120002080
2120000662
2120000381
2120001181
2120001587
2120002387
2120002494
2120001835
2120002791
2120000936
2120000415
2120000647
2120002197
2120000258
2120002734
2120000977
2120001280
2120000373
2120001967
2120000878
2120002445
2120002528
2120002890
2120000290
2120000860

Statsbidrag
4 865 425 kr
3 364 879 kr
21 694 538 kr
941 011 kr
587 837 kr
1 536 512 kr
614 959 kr
4 154 951 kr
607 883 kr
1 529 437 kr
6 300 526 kr
1 438 638 kr
4 182 073 kr
2 721 619 kr
601 987 kr
1 439 817 kr
511 778 kr
917 426 kr
1 211 050 kr
3 959 791 kr
938 063 kr
5 217 420 kr
3 474 546 kr
3 153 800 kr
15 191 188 kr
9 463 760 kr
316 029 kr
2 686 243 kr
1 189 824 kr
767 077 kr
1 144 424 kr
900 917 kr
234 663 kr
1 870 229 kr
1 040 654 kr
1 929 779 kr
624 392 kr
922 733 kr
719 319 kr
4 065 920 kr
1 328 381 kr
465 199 kr
15 264 300 kr
1 011 174 kr
5 353 619 kr
6 020 463 kr
5 273 433 kr
1 936 265 kr
1 623 774 kr

Beslutsbilaga2
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Huvudmannens namn

Organisationsnummer

ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN

2120002684
2120002700

Totalt
Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av

Statsbidrag
221 692 kr
314 260 kr

1 000 000 000 kr

Nils-Henrik Jansson

Från:
Skickat:
Ämne:
Bifogade filer:

Skolmiljarden <Skolmiljarden@skolverket.se>
den 1 februari 2021 09:36
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021.pdf; Bilaga 1.pdf; Bilaga 2.pdf

Hej,
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka
det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra
hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.
Bifogat finns beslut, fördelning till respektive kommun, samt beskrivning av beräkning avseende
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsende 2021.
För mer information, se https://www.skolverket.se/4.2a6bcc30176f24c3889bc6.html

