Sammanträdesprotokoll
2021-08-31
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Debatten kl. 18:00-18:50

Beslutande ledamöter

Maria Mikkonen (M) (distans)
Camilla Wallhed (M) (distans)
Ingegerd Ekström (M) (distans)
Emma Solnestam Lövenstad (C) (vice ordförande) (distans)
Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) (distans)
Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) (distans)
Anette de Ron (S) (distans)
Stefan Björn (Ö) (distans)
Iren Bakkerud (MP) (distans)
Beatrice Rugland Timgren (SD) (distans)
Mats Ahlbom (M) (distans) ersätter Lilia Kouzmina (M)
Jenny Hamann (S) (distans) ersätter Sten Svensson (S)
Per Lidman (MP) (distans) ersätter Eva Sydhoff Henriksen (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Gustaf Axelsson (M) (distans)
Fredrik Forsman (C) (distans)
Sherrie Andersson (KD) (distans)
Desirée Björk (Ö) (distans)
Ulrika Sandin (MP) (distans)
Johanna Strömstedt (SD) (distans)

Övriga närvarande

Johannes Pålsson (distans)
Elin Elfqvist (distans)
Anna Maria Svensson (distans)
Helene Nordmark (distans)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-09-03

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….
Mathilda Lenegård

Ordförande

…………………………………………………….
Sivert Åkerljung (KD)

…………………………………………………

Justerande

…………………………………………………….
Johan Hammarström (S)

…………………………………………………
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Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, den s.k. Skolmiljarden
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§ 44

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, den s.k. Skolmiljarden (BUN21/40)
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ekerös del av stödet gällande utökad satsning
av tillfällig förstärkning (den s.k. Skolmiljarden), används för insatser i åk 7-9.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beräkningsgrunden ska fördelas på antalet
elever i åk 7-9 som är folkbokförda i Ekerö kommun och som går i Ekerös kommunala 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 2021 med 943 tkr som finansieras med det nya
generella statsbidraget som Ekerö kommun har mottagit.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-16 (Dnr 21/40) och Kommunfullmäktige
beslutade 2021-04-20 § 32 (Dnr KS21/64) om tilläggsbudget 2021 med 3 744 tkr till barnoch utbildningsnämnden och med motsvarande tilläggsbudget ökade intäkter för
kommunens budgetpost skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiering med det nya
tillfälliga generella statsbidraget för att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, den så
kallade Skolmiljarden. Skolverket har 2021-06-30 meddelat om en utökad satsning med
ytterligare 250 mnkr. Förutsättningarna för fördelningen av bidraget till landets kommuner
är detsamma som vid föregående tillfälle och så även avsikten hur de ska användas samt att
medlen ska fördelas under 2021. Ekerös del av den utökade satsningen utgör 943 tkr.
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.
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 det utökade stödet om 943
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tkr används för insatser i åk 7-9. I dessa årskurser sätts betyg, och eleverna i åk 7-9 har
dessutom haft distansundervisning under perioder vilket kan ha påverkat deras möjlighet att
tillgodogöra sig undervisningen.
När det gäller de högstadieskolorna med Ekerö kommun som huvudman föreslås pengarna
användas för insatser som t ex lovskola, läxstöd, enskilt stöd m.m. för att kompensera för
frånvaro och distansundervisning samt säkerställa att alla elever får den utbildning de har
rätt till.
Beräkningsgrunden för fördelning mellan kommunala och fristående enheter föreslås bli att
stödet om 943 tkr slås ut på antalet elever i åk 7-9 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.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, ”skolmiljarden”

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Paragrafen är justerad.
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Barn- och utbildningsnämnden
Anna Maria Svensson
Stabschef

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, den s.k. Skolmiljarden
Dnr BUN21/40

Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ekerös del av stödet gällande utökad satsning
av tillfällig förstärkning (den s.k. Skolmiljarden), används för insatser i åk 7-9.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beräkningsgrunden ska fördelas på antalet
elever i åk 7-9 som är folkbokförda i Ekerö kommun och som går i Ekerös kommunala 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 2021 med 943 tkr som finansieras med det nya
generella statsbidraget som Ekerö kommun har mottagit.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-16 (Dnr 21/40) och Kommunfullmäktige
beslutade 2021-04-20 § 32 (Dnr KS21/64) om tilläggsbudget 2021 med 3 744 tkr till barnoch utbildningsnämnden och med motsvarande tilläggsbudget ökade intäkter för
kommunens budgetpost skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiering med det nya
tillfälliga generella statsbidraget för att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, den så
kallade Skolmiljarden. Skolverket har 2021-06-30 meddelat om en utökad satsning med
ytterligare 250 mnkr. Förutsättningarna för fördelningen av bidraget till landets kommuner
är detsamma som vid föregående tillfälle och så även avsikten hur de ska användas samt att
medlen ska fördelas under 2021. Ekerös del av den utökade satsningen utgör 943 tkr.
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.

Sida 6 av 7

Tjänsteutlåtande
2021-08-23
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 det utökade stödet om 943
tkr används för insatser i åk 7-9. I dessa årskurser sätts betyg, och eleverna i åk 7-9 har
dessutom haft distansundervisning under perioder vilket kan ha påverkat deras möjlighet att
tillgodogöra sig undervisningen.
När det gäller de högstadieskolorna med Ekerö kommun som huvudman föreslås pengarna
användas för insatser som t ex lovskola, läxstöd, enskilt stöd m.m. för att kompensera för
frånvaro och distansundervisning samt säkerställa att alla elever får den utbildning de har
rätt till.
Beräkningsgrunden för fördelning mellan kommunala och fristående enheter föreslås bli att
stödet om 943 tkr slås ut på antalet elever i åk 7-9 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, den s.k. Skolmiljarden, 2021-08-23

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Sida 7 av 7

