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Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat under 

2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat under 2021. 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 

mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 

Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 

betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 

vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 

till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 

tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 
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någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 

måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 

föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 

 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till 

Barn och utbildning i 

vårpropositionen 

Förskolenämnden  1,0 mnkr 

Grundskolenämnden 21,0 mnkr 1,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 2,0 mnkr 

  - 

SUMMA 26,0 mnkr 4,0 mnkr 

 

 

Då de sammantagna anpassningarna på de enskilda grundskoleenheterna 

uppgår till 30.7 mnkr föreslår kommunstyrelsen att, utöver de 21 mnkr, att 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat för att 

bland annat möta de anpassningskrav som ställts mot nämnden. Detta i ett led 

att bearbeta den utbildningsskuld som ackumulerats, men även till följd av en 

ökad belastning på elevhälsan kommer att uppstå i och med att den ökade 

psykiska ohälsan bland barn och unga ökar.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat för att möta utbildningsskulden, den psykiska ohälsan 

samt att stärka arbetet kring elever som riskerar att gå ur gymnasieskolan med 

inkompletta betyg. 
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för Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


