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§ 305
Tilldelning av medel för statsbidrag 2016 – Ytterligare
utökad undervisningstid i matematik år 4-6. KS 2016-362

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå barn- och utbildningsnämndens framställan om att utöka budgetramen för 2016
till följd av det generella statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik.
2 Vid hanteringen av över- och underskott mellan 2016 och 2017 beakta underskottet till
följd av ändrad skollag gällande utökad undervisningstid i matematik.
3 Hänskjuta till budgetberedningen att tilldela barn- och utbildningsnämnden bidraget i
form av utökad budgetram från och med 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Barn- och utbildningsnämnden § 90, 2016-08-24
Sammanfattning av ärendet
En förändring i skollagen trädde i kraft 2016-07-01 vilken innebar utökad undervisningstid
i matematik i årskurs 4-6. Med lagändringen följer ett utökat generellt statsbidrag om 25
kronor per invånare 2016 (halvår) och 50 kr per invånare 2017 (helår). För Falkenberg
innebär detta utökat generellt statsbidrag på ca 1,1 mkr 2016 och 2,2 mkr 2017 och framåt.
Då detta generella statsbidrag inte fanns med i den prognos som ligger till grund för årets
budget, har barn- och utbildningsnämnden inte tilldelats bidraget i sin budgetram. Barnoch utbildningsnämnden har därför inkommit med en framställan om tilldelning av
statsbidraget.
Ekonomi
Statsbidraget är beräknat till ca 1,1 mkr 2016 och 2,1 mkr 2017 och framåt. Beslutet
påverkar barn- och utbildningsnämndens ekonomi, men inte kommunen som helhet.
Övervägande
Hanteringen av generella statsbidrag av denna typ är under utredning och förslag till
principer kommer att presenteras under höstens budgetberedning. Ekonomiavdelningen
föreslår att barn- och utbildningsnämndens budgetram inte justeras för 2016, men att det
underskott som uppkommer till följd av lagändringen ska beaktas i hanteringen av överoch underskott mellan 2016 och 2017. Bidraget bör dock tillskjutas nämnden från och med
2017, och ärendet bör därmed hänskjutas till budgetberedningen.
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Forts § 305
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-10-04 och anslaget 2016-10-05.
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