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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Fördelning av skolmiljarden 2022 

Sammanfattning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har 
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder 
kronor 2022. Syftet med den tillfälliga förstärkningen, den så kallade 
skolmiljarden, är att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Karlskoga kommun erhåller totalt 3 892 382 kr. 
Medlen ska användas under 2022 till insatser i kommunal och fristående 
regi.  
 
Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Fördelning av skolmiljarden 2022” 
den 3 juni 2022. 
 
Bakgrund 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har 
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder 
kronor 2022. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Statistiken för antalet barn är 
hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) och är den vid beslutstillfället 
senaste tillgängliga. Karlskoga kommun erhåller 3 892 382 kr att fördela 
mellan berörda verksamheter. 
 
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 
skolväsendet för att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till, 
trots coronapandemin. 
 
Ingen ansökan krävs då bidraget betalas ut till alla kommuner 
automatiskt. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal 
och enskild verksamhet. Varje kommun avgör själv vilka insatser som 
behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa 
elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen kan användas för insatser i 
följande skolformer: fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
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. Utöver detta finns ingen ytterligare 
reglering som anger hur bidraget ska fördelas. 
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Beskrivning av ärendet 
Skolförvaltningen har valt att fördela bidraget till elever inom grundskolan 
och gymnasiet på lika premisser i egen och fristående regi. Det avser 
samtliga elever i intern regi samt elever i fristående regi med Karlskoga 
kommun som hemkommun. Avstämningstidpunkt för antal elever är den 
15 april. Fördelningen avser tilldelning per elev enligt tabellen nedan. 
Ersättningen är satt utifrån elevernas perspektiv samt utifrån covid-19-
pandemins påverkan på verksamheterna.  
 

Skolform 
Antal 

elever 
Belopp 

per elev 
Totalt 

belopp 
Grundskola 3 399 750 2 549 250 
Grundskola extern 83 750 62 250 
Grundsär 46 1 500 69 000 
Grundsär extern 0 1 500 0 
Gymnasiet  792 1 100 871 200 
Gymnasiet extern 204 1 100 224 400 
Gymnasiesär 47 1 900 89 300 
Gymnasiesär extern 4 1 900 7 600 

 
 
Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Carina Hagström-Bergh 
Förvaltningschef 

Linda Åberg 
Ekonom 

 

Expedieras till 
Handläggare ekonomi 
Fristående verksamheter 


	Fördelning av skolmiljarden 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Bakgrund
	Beskrivning av ärendet
	Skolförvaltningens förslag till beslut


