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Barn- och ungdomsnämnden

Fördelning statsbidrag skolmiljarden
Ärendebeskrivning
För att möta den utmaning som pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det
statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Under budgetåret 2021 beslutade
regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Pengarna fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.
Syftet med detta tillskott är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna
behöver inte ansöka om pengarna, utan de 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.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag.
Beredning
För Alingsås kommun är beloppet 4 225 703 kr där elever i åldern 6-16 år tilldelas 74% av
beloppet. Inom barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden har vårens
statsbidrag skolmiljarden fördelats utifrån elevantal i åldern 6-19 år. 293 kr per elev har
betalats till kommunal och fristående verksamhet under våren.
Inför hösten tillskjuts ytterligare 1 061 065 kr vilket ger kommunen totalt 5 286 768 kr.
Förvaltningens förslag är att göra fördelning utifrån elevunderlag, det vill säga att samtliga
skolor tar del av statsbidraget och att rektor fördelar och gör insatser utifrån elevernas behov
för att få den utbildning de har rätt till, trots pandemi. 436 kr per elev betalas till kommunal
och fristående verksamhet under hösten.
Ekonomisk bedömning
Statsbidrag fördelas utifrån elevunderlag i åldern 6-19 år.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av statsbidrag
skolmiljarden.

Beslutet ska skickas till
Fristående huvudmän med elever i skolålder 6-16 år.
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