
Ärende 11 Förstärkning av statligt stöd 2022 - skolmiljarden

“Skolmiljarden” kallas det extra bidrag som staten betalar ut till kommunerna för att minska de
negativa effekterna av elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Staten fördelar bidraget proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Syftet med pengarna är att de ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
kommunal vuxenutbildning under 2022. Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov
hur medlen ska fördelas.

Här ser vi att det lätt kan dras felaktiga slutsatser. Staten fördelar pengarna mellan kommuner
utifrån antalet elever i åldern 6–19 år, men inom varje kommun ska pengarna kunna fördelas
mellan eleverna från förskoleklass till vuxenutbildningen. Pengar ska följaktligen kunna gå till de
elever som är äldre än 19 år på vuxenutbildningen, trots att dessa vuxna elever inte räknas med i
statens fördelning mellan kommuner. Det här leder till ett feltänk i flera kommuner.

Staten menar inte heller att statsbidraget ska delas lika mellan samtliga elever i en kommun,
oavsett ålder. Staten är mycket tydlig, det statliga stödet:

“ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.”

Och för ovanlighetens skull, eller är det för säkerhets skull, ger Skolverket konkreta exempel till
kommunerna. Skolverket skriver att det statliga stödet kan användas till:

“insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat till distansundervisning eller
arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller
psykisk ohälsa.”

De elever som har haft mest distansundervisning och minst arbetsplatsförlagt lärande på grund av
pandemin återfinns på gymnasieskolan och i vuxenundervisningen. Det råder ingen tvekan om det.
Det finns dock en inte obetydligt grupp av elever på högstadiet där den psykiska ohälsan har ökat
och skolnärvaron minskat under pandemin.

Den logiska slutsatsen blir, anser undertecknad, att statsbidraget bör fördelas med en tredjedel
vardera mellan grundskolans högstadium, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Jag yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
med 1.801 tkr och kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 3.602 tkr. Tillskotten gäller
endast innevarande år och sker mot bakgrund av beslut om utökat statligt stöd till
skolväsendet 2022. Kommunstyrelsens del betalas ut till Kunskapsförbundet Väst som ett
extra förbundsbidrag efter Kommunfullmäktiges beslut. Finansiering sker genom att
budgeten för generella statsbidragsintäkter justeras upp med 5.404 tkr.
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