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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  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 
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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 

vuxenutbildningsnämnden 

7,0 mnkr 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 


