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Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 
 
Sammanfattning 
I skollagen regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, grundskolor 
och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att kommunerna ska fatta beslut om bidragsbelopp 
för nytt budgetår och att huvudmannen får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av 
budget till den egna verksamheten.  
Regeringen har beslutat att under 2021 betala ut 1 miljard kronor till landets kommuner i 
syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever 
för den utbildning de har rätt till, trots Covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt 
utifrån antal barn och unga i åldern 6-19 år och ska användas till insatser i kommunala och 
enskilda huvudmän i skolväsendet. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, 
från förskola till vuxenutbildningen. Bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. 
Förvaltningens bedömning och förslag är att erhållet statsbidrag skall riktas till 
grundskolans och gymnasieskolans elevgrupper. Dessa verksamheter har på olika sätt 
drabbats mest av pågående pandemi med distansundervisning och växelvis undervisning  
under vissa perioder. Medlen skall då kunna användas till att ge elever extra stöd och 
möjligheten att nå kunskapsmålen och behörigheter. 
Kommunen har erhållit 874 975 kr för ändamålet. Bidragsbeloppet fördelas utifrån antal 
elever inskrivna inom respektive verksamhet. Beloppet blir då 642 kronor per elev och år 
inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 
Inom Boråsregionen finns en samsyn att inte omfördela statsbidraget mellan kommunerna. 
Fristående verksamheter kan ansöka hos huvudman om att få ta del av bidraget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-27 
 
Förslag till beslut 
Statsbidraget Skolmiljarden fördelas utifrån antal elever inskrivna i respektive verksamhet 
och utgår då med 642 kronor per elev. Fristående verksamheter ansöker om att få ta del av 
bidraget.  
 
 
Birgitta Fredriksson 
Handläggare 
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