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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Dnr BUN 2021/45

§ 59 Statsbidrag tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden” till följd av covid-19
pandemin
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta:
Fördela den utökade skolmiljaden enligt följande:
1. per elev i grundskolan årskurserna 1 till 6 samt 7 till 9,
2. med 50 procent av tilldelat statsbidrag till årskurserna 1 till 6 och 50 procent till
årskurserna 7 till 9,
3. utifrån verkligt elevantal i kommunens egna verksamheter samt för antal elever
folkbokförda i Höörs kommun i fristående skolor,
4. vid avstämning den 15 september 2021
samt att
5. utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid ett tillfälle under höstterminen
2021 efter avstämningsdatum.
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Skolverket har tidigare beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 med 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.
När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de
också att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.
Enligt beslut från Skolverket har Höörs kommun tilldelats ytterligare 441 123 kronor som
utökad tillfällig förstärkning under 2021 till följd av Covid-19-pandemin.
Grundskolan är obligatorisk och den övervägande andelen av kommunens elever finns i
grundskolans årskurser 1 - 9. Utmaningen under pandemin är att säkerställa utbildningen,
att över tid ändra organisationen för att kontinuerligt möta förändringar, krav
från myndigheter och rekommendationer från till exempel Folkhälsomyndigheten samt
Smittskyddsenheten och samtidigt ge eleverna undervisning med god kvalitet. Den
utökade tillfälliga förstärkningen har tilldelats barn- och utbildningssektorn efter
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-06

2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

överväganden och beslut i kommunens centrala ledningsgrupp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Skolmiljarden preliminär beräkning.pdf
_____
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