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§ 96
Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden” (KS 
2021.133)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statliga stödet till 
skolväsendet ska utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor år 2021.

Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”. Syftet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin.

Vallentuna kommun får 4,155 miljoner kronor under 2021. Medlen inkommer till kommunen 
som ett generellt bidrag och det är kommunfullmäktige som tar beslut om medlen ska fördelas 
till nämnderna i form av utökad budgetram under år 2021.

Förslaget är att utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor under år 2021.

Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om fördelning av medlen till skolorna i såväl 
egen regi som fristående skolor inom Vallentuna kommun. Skolorna ska då redovisa hur 
medlen har använts för att säkerställa barn och elevers utbildning.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §77 KS AU Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-14, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget 

"skolmiljarden"
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§ 77
Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden” (KS 
2021.133)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statliga stödet till 
skolväsendet ska utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor år 2021.

Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”. Syftet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin.

Vallentuna kommun får 4,155 miljoner kronor under 2021. Medlen inkommer till kommunen 
som ett generellt bidrag och det är kommunfullmäktige som tar beslut om medlen ska fördelas 
till nämnderna i form av utökad budgetram under år 2021.

Förslaget är att utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor under år 2021.

Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om fördelning av medlen till skolorna i såväl 
egen regi som fristående skolor inom Vallentuna kommun. Skolorna ska då redovisa hur 
medlen har använts för att säkerställa barn och elevers utbildning.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-14, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget 

"skolmiljarden"
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Tjänsteskrivelse

Utökning av budgetram utifrån det 
statliga bidraget ”skolmiljarden”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statliga 
stödet till skolväsendet ska utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor 
samt barn- och ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor år 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”.  Syftet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa barn och elever den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin.

Vallentuna kommun får 4,155 miljoner kronor under 2021. Medlen inkommer till 
kommunen som ett generellt bidrag och det är kommunfullmäktige som tar beslut om 
medlen ska fördelas till nämnderna i form av utökad budgetram under år 2021. 

Förslaget är att utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- 
och ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor under år 2021. 

Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om fördelning av medlen till skolorna i 
såväl egen regi som fristående skolor inom Vallentuna kommun. Skolorna ska då 
redovisa hur medlen har använts för att säkerställa barn och elevers utbildning.   

Bakgrund
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021. 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.
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Ekonomiska konsekvenser
Bidraget kommer öka de generella statsbidragen med 4,155 miljoner kronor samtidigt 
som budgetramarna för socialnämnden höjs med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämnden höjs med 3,155 miljoner kronor. Kommunens totala budgeterade 
resultat 69,8 miljoner kronor blir opåverkad.

Konsekvenser för barn
Hela avsikten med beslutet är att dessa medel ska bidra till goda förutsättningar för 
barn och unga trots pandemin. 

Annika Hellberg Marie Wallin
Kommundirektör Budgetstrateg, tf. ekonomichef

Expedieras till:
Akten
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
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