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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till fördelning av skolmiljarden 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslu-

tade regeringen den 21 januari 2021 att förstärka det statliga stödet till 

skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Vid ändring av regleringsbrev 

den 23 juni 2021 beslutade regeringen att utöka stödet med ytterligare 

250 000 000 kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsätt-

ningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får 

den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna behöver inte an-

söka utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 

varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att 

trygga barnens rätt till utbildning. 

 

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 

fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempel-

vis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

 

Totalt fördelas 1,25 miljard kronor. Pengarna fördelas proportionellt 

utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna 

om antal barn per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) 

siffror för 2020 för den första beslutade miljarden och för april 2021 för 

det utökade stödet. Karlskoga kommun kommer totalt erhålla 3 485 977 

kr. 

  

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021  

 

Beskrivning av förslag  
Skolförvaltningens ledningsgrupp lämnar ett gemensamt förslag till för-

delning av ersättningen. Förslaget är framtaget utifrån barnens och ele-

vernas perspektiv. Den grupp som blivit mest påverkad av pandemin är 

elever på gymnasiet, där eleverna haft långa perioder av distansundervis-

ning. Även elever inom grundskolans högstadium har haft distansunder-

visning, men i betydligt mindre omfattning. Skolförvaltningens lednings-

grupp föreslår därför att dessa två grupper ska omfattas av ersättningen. 

Detta gäller elever med både kommunal och fristående huvudman. 
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Med anledning av upplösningen av den gemensamma gymnasienämnden 

i Karlskoga och Degerfors kommuner kommer avstämningstidpunkt för 

ersättningen vara 15 oktober. Utbetalning kommer ske så snart som 

möjligt efter detta datum. Exakt belopp per elev kan också komma att 

justeras utifrån antal elever vid detta tillfälle. Med en beräkning av nu 

känt antal elever (15 september) föreslås ersättning per elev enligt nedan. 

 

 Antal ht 2021   Per elev 

Högstadiet 1100 25 % 871 494 792 

Gymnasiet 1133 75 % 2 614 483 2 308 

 

 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

 

1. Fördelning sker med 75% till gymnasiet och 25% till högstadiet. 

2. Beloppen justeras då exakt elevantal fastställts 15 oktober.  

3. Utbetalning sker till både kommunala och fristående huvudmän 

på lika premisser.  

 

 

Carina Hagström Bergh 

Förvaltningschef 
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