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Fördelning av statsbidraget Extra skolmiljard
Sammanfattning
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 2021. Statsbidraget
Extra skolmiljard fördelas per kommun proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern
6-19 år som är folkbokförda i kommunen. Syftet med tillskottet 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. Täby kommun erhåller 8 495 038 kr.
Statsbidraget föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun
den 1 juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. En proportionell fördelning på lika villkor möjliggör för varje huvudman,
fristående såväl som kommunal, att kompensera för pandemins effekter för sina elever.
Motsvarande ärende behandlas också av gymnasie- och näringslivsnämnden den 10 juni 2021.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget Extra skolmiljard fördelas
proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 1 juni 2021 i
förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
under förutsättning att samma beslut fattas av gymnasie- och näringslivsnämnden den
10 juni 2021.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att
underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av statsbidraget Extra
skolmiljard.

Ärendet
Bakgrund
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet
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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.
Pengarna betalas ut till alla kommuner utan att skolor eller huvudmän ansöker. Det är upp till
varje kommun att 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.
Totalt fördelas 1 miljard kronor. Pengarna fördelas per kommun 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. Täby kommun erhåller 8 495 038 kr.
Pengarna ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Syftet
med det extra statsbidraget 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.
Kommunen bestämmer, utifrån sina aktuella behov, hur medlen ska fördelas. Medlen kan
användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 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.
Bidraget omfattas inte av någon förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur
bidraget ska användas.
Förslag på fördelning
Hur kommunerna fördelar statsbidraget skiljer sig åt. Vissa kommuner låter pengen fördelas
lika mellan eleverna och följa rådande fördelningen av skolpeng inklusive extra strukturbidrag
om kommunerna har konstaterat att det finns socioekonomiska skillnader mellan skolorna i
kommunen. Några kommuner viktar fördelningen olika mellan olika stadier och skolformer då
man sett att visa elevgrupper har drabbads mer av pandemin.
I en rapport från Uppsala universitet och Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 1 belyses möjliga konsekvenser av den rådande covid19-pandemin för barn och unga idag och på lite längre sikt. I rapporten beskrivs att barn och
unga i familjer med lägre socioekonomisk status och i redan utsatta miljöer löper större risk än
andra att drabbas negativt av pandemin. Rapporten konstaterar också att kunskapstappet som
beror på ökad frånvaro i genomsnitt är litet på individnivå, men att konsekvenserna för
samhällsekonomin kan bli betydande på lång sikt. För elever i grundskolans högre åldrar samt
gymnasieskolan dras slutsatsen att distansundervisning missgynnar särskilt dem som har det
svårt i skolan men att distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls.

Barn och unga under coronapandemin: Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång,
utbildning, och arbetsmarknadsinträde, IFAU rapport 2021:2
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I Täby kommun görs idag ingen extra resurstilldelning baserat på strukturella
socioekonomiska skillnader. Barn- och grundskolenämnden har tidigare utrett behovet av att
införa resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska skillnader. Utredningen
konstaterade att det inte finns betydande strukturella skillnader mellan grundskolorna i Täby
kommun varför en sådan resursfördelningsmodell inte har införts.
För att bidra till goda förutsättningar för skolorna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin, föreslår verksamhetsområde utbildning att
statsbidraget Extra skolmiljard fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby
kommun den 1 juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. En proportionell fördelning på lika villkor möjliggör för varje huvudman,
fristående såväl som kommunal, att kompensera för pandemins effekter för sina elever.

Ekonomiska aspekter
Täby tilldelas 8 495 038 kr av statsbidraget Extra skolmiljard. Beloppet föreslås fördelas
proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 1 juni 2021 i
förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vid en
preliminär beräkning motsvarar detta cirka 600 kr per elev. Momskompensation om 6 procent
tillkommer för fristående utförare.
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