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Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ekerös del av stödet gällande förstärkning
(den så kallade Skolmiljarden), används för insatser i årskurserna F-6.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beräkningsgrunderna ska fördelas på antalet
elever i årskurserna F-6 som är folkbokförda i Ekerö kommun och som går i Ekerö kommuns
skolor samt fristående skolor, i och utanför kommunen.
3. Beslut 1 och 2 gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att utöka barnoch utbildningsnämndens nettobudget år 2022 med 5 200 tkr som finansieras med det nya
generella statsbidraget som Ekerö kommun har mottagit.

Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor 2022. Bidraget är en
ytterligare förstärkning av det bidrag som regeringen beslutade om under 2021. Syftet med
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på
elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.
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.
Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående verksamheter inom
skolväsendet. Kommunernas bidrag till fristående verksamheter ska beräknas efter samma
grunder som kommunen använder vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten
av motsvarande slag.
Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor till skolväsendet i Sverige under 2022. Pengarna fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen. Uppgifterna om
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antalet individer är hämtad från Statistiska centralbyrån och är den vid beslutstillfället senast
tillgängliga. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022, hälften i februari och andra
hälften i augusti.
Det finns ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur medlen ska
användas. Skolverket kommer därför inte ge några vidare instruktioner om hur fördelningen
ska ske mellan kommunala och fristående verksamheter.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att Ekerös del av stödet om 5 200 tkr används
för insatser i åk F-6. Ekerö har använt bidraget för 2021 till insatser i åk 7-9 och ser nu behov
av att göra insatser även i de lägre årskurserna. Det har förekommit hög frånvaro även i
dessa årskurser, både bland elever och personal, som har påverkat undervisningen och
elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.
Beräkningsgrunden för fördelning mellan kommunala och fristående enheter föreslås bli att
stödet om 5 200 tkr slås ut på antalet elever i åk F-6 som är folkbokförda i Ekerö kommun, så
att varje elev får en ”pott”, och sedan betalas pengar ut till kommunala skolor på Ekerö,
samt fristående skolor på och utanför Ekerö, där dessa elever går.
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Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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