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§ 306
Tilldelning av statsbidrag 2017 för nya gymnasiesärskolan
och utökad undervisning i matematik år 4-6. KS 2016-363

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Hänskjuta till budgetberedningen att tilldela barn- och utbildningsnämnden de delar av
det generella satsbidraget som är hänförligt till barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Barn- och utbildningsnämnden § 91, 2016-08-24
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en framställan om att 2017 och framåt ta
del av de delar av det generella statsbidraget som är avsedda för nämndens verksamheter.
Generella statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och budgeteras
för, i motsats till riktade statsbidrag, som nämnderna själva ansöker om och hanterar
utanför budget. Delar av det generella statsbidraget är ibland destinerat ett visst område
eller ändamål, men kommunen behöver inte ansöka om det och det finns heller inga krav
på återredovisning till staten.
Tidigare har ansvarig nämnd kunnat äska om att ta del av denna typ av generella
statsbidrag. Då man från och med 2016 har frångått äskandeförfarandet finns det ett behov
av principer för hur man hanterar den här typen av bidrag.
Ekonomiavdelningen arbetar med att ta fram förslag till dessa principer, dessa kommer att
presenteras under höstens budgetberedning. Ekonomiavdelningen föreslår av den
anledningen att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.
Ekonomi
Förslaget i sig innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
Hanteringen av generella statsbidrag av denna typ är under utredningen och förslag till
principer kommer att presenteras under höstens budgetberedning.
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Forts § 306
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-10-04 och anslaget 2016-10-05.
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