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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
(2021 KS0167)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden
samt 278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.
Beskrivning av ärendet

Enligt skolverkets regleringsbrev 2021 punkt 7 under villkor i anslagspost 1:5.3 framgår att
skolverket ska betala ut högst 1 miljard 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 fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern
6–19 år i kommunen.
Hylte kommun har tilldelats 1 148 552 kronor för år 2021.
Förslaget från kommunledningskontoret är att Hylte kommun fördelar medel till nämnderna
enligt samma princip som ovan.
Antalet barn och unga i åldern 6-19 år uppgick till 1948 st i november 2020. Det innebär en
fördelning om 589,60 kr per individ. Förslaget är att individer som är 16 år delas mellan barnoch ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.
Fördelningen av ovanstående principer blir således att tilldela barn- och ungdomsnämnden
869 668 kronor och kultur och fritidsnämnden 278 884 kronor.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 1
Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden samt
278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.
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