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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Jenny Wissmark

2018-09-10

Dnr BIN 2018-41

Bildningsnämnden

Reviderad plan för balanserade statsbidrag inom
bildningsnämndens ansvarsområde 2018-2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner reviderad plan för användning av
balanserade statsbidrag 2018-2019.
Ärende
Medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation RKR 18.1. Detta innebär att de ska bokföras
enligt kontantmetoden dvs. de ska intäktföras i samband med utbetalning.
Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen och tidigare
balanserat medel över årsskiftet. Föregående år påbörjades en successiv
anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018. Det innebär
att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte förbrukats under
2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat.
På grund av ovan anpassning behöver den plan som bildningsnämnden fattade
beslut om i februari 2018, 2018-02-15 § 7, revideras.

__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Missiv reviderad plan för balanserade statsbidrag inom bildningsnämndens ansvarsområde
2018-2019 (sep -18).docx
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Åtgärdsförslag
Bildningsnämnden tar till sig de nya redovisningsprinciperna för statsbidrag för
flyktingmottagande och använder medel avsatta för 2019 innevarande år. Den
fastställda planen för balanserade statsbidrag gymnasial vuxenutbildning
kvarstår.
Gymnasial vuxenutbildning
Ingående balans för 2018 för statsbidragen för yrkesvux och vuxlärling är
16 700 500 kr. Dessa medel föreslås användas under 2018-2019 enligt nedan:
Plan för balanserade statsbidrag kr

2018

2019

Summa

Gymnasial vuxenutbildning

5 000 500

11 700 000

16 700 500

Statsbidragen kommer att användas för insatser till alla kategorier av
studerande:


personer med bristande kunskaper från gymnasieskolan



arbetslösa som förbättrar sin kompetens för att få arbete



personer som läser kurser för att få behörighet för högskolestudier



personer som vill ändra yrkesbana



kompetensutveckling av anställda



personer som är eller planerar att bli egna företagare (företagarskolan)



m.fl.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
Ingående balans för 2018 för statsbidragen för flyktingmottagande (andelen för
sfi) är 21 657 000 kr. Dessa medel föreslås användas enligt nedan.
Plan för balanserade statsbidrag kr

2018

2019 2018

Summa
2019

Utbildning i svenska för invandrare
och grundläggande vuxenutbildning

7 557 000

14 100 000

0

Statsbidraget kommer att användas till sfi och grundläggande vuxenutbildning.
Nyanlända flyktingar studerar ofta sfi längre tid än de två år som kommunen
får statsbidrag (schablonbidrag). Efter sfi fortsätter dessutom många att studera
grundläggande vuxenutbildning. Från den 1 januari 2018 gäller
utbildningsplikt för nyanlända inom etableringsprogrammet, vilket kommer att
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innebära en successiv ökning av antalet elever inom grundläggande
vuxenutbildning i år och kommande år.

Samhällsorientering för nyanlända
Ingående balans för 2018 är för statsbidragen för flyktingmottagande (andelen
för samhällsorientering) är 1 405 000 kr.
Plan för balanserade statsbidrag kr

2018

2019 2018

Summa
2019

Samhällsorientering och fördjupad
samhällsorientering (SO 2)

700 250

700 250

0

Statsbidraget kommer att användas till samhällsorientering och fördjupad
samhällsorientering (SO 2) för nyanlända. Statsbidraget kommer även
användas till hälsokommunikatörer.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret ska redovisa förbrukningen av medlen under 2018 till
bildningsnämnden i februari 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 18 september 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans

Helena Paulsson

