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Användning av tillfälligt förstärkt statsbidrag skolmiljarden 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Statsbidraget skolmiljarden betalades ut år 2021 första gången. Härryda 
kommun tilldelades då totalt ca 6 mnkr.  
 
I samband med budgetarbetet inför 2022-2024 i Härryda kommun 
fastställdes att sektorn för utbildning, kultur och fritid skulle tilldelas ett 
budgettillskott om 5 mnkr för år 2022 som en slags ”kommunal 
coronasatsning”.  
 
Regeringen har fattat beslut om en ny statlig skolmiljard för år 2022, där 
Härryda kommun har tilldelats 6,7 mnkr. Utbetalning sker med halva 
beloppet under februari 2022 och andra halvan under augusti 2022. Medlen 
ska i likhet med tidigare stöd användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet. Syftet med det nya statliga stödet är, liksom tidigare, att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Sektorn bedömer att man för år 2022 behöver ta i 
anspråk det statliga stödet om 6,7 mnkr såväl som de i budget beslutade 5 
mnkr, det vill säga totalt 11,7 mnkr i tillfällig förstärkning för år 2022.  
 
Det statliga stödet för år 2022 kommer att fördelas enligt nedan:  
 

 Förskola: 2,5 mnkr, varav ca 11 procent av platserna motsvarande ca 
0,275 mnkr utgör förskoleplatser i enskild regi.  

 Grundskola: 3,2 mnkr, varav ca 10 procent av elevplatserna 
motsvarande ca 0.32 mnkr utgör grundskoleplatser i enskild regi.  

Gymnasium: 1 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna motsvarande ca 
0,14 mnkr utgör gymnasieplatser i enskild regi. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 mars 2022 
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 Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 
 
Ärendet 
 
Statsbidraget Skolmiljarden betalades ut år 2021 första gången. Regeringen 
har fattat beslut om en ny skolmiljard för år 2022.  

Skolmiljarden år 2021, statligt stöd 
I slutet av år 2020 fattade regeringen beslut om en förstärkning av det 
statliga stödet till skolväsendet om totalt en miljard kronor och gav 
Skolverket i uppdrag att fördela och betala ut medlen till alla kommuner 
under år 2021. Härryda kommun tilldelades då ca 4,8 mnkr.  
 
Under hösten 2021 fattade regeringen beslut om att utöka det statliga stödet 
till skolväsendet med ytterligare 250 miljoner kronor. Härryda kommun 
tilldelades då ytterligare ca 1,2 mnkr. Medlen fördelades lika mellan 
grundskoleverksamhetens åk 6-9 och gymnasieverksamheten.  
Av det totala stödet till Härryda kommun om ca 6 mnkr har ca 1 mnkr 
betalats ut till fristående huvudmän.  
 
Syftet med det statliga stödet var att öka förutsättningen för alla barn och 
elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Den 17 november 
§ 291 fick välfärdsnämnden information om hur bidraget för 2021 använts i 
verksamheterna. 
 
Engångssatsningar år 2022 
I samband med budgetarbetet inför 2022-2024 i Härryda kommun 
fastställdes att sektorn för utbildning, kultur och fritid skulle tilldelas ett 
budgettillskott om 5 mnkr för år 2022 som en slags ”kommunal 
coronasatsning”. Bakgrunden var att det inte fanns någon kunskap om 
eventuellt statligt stöd för 2022. Medlen fördelades på samma sätt som det 
statliga stödet 2021, det vill säga hälften till grundskoleverksamheten och 
hälften till gymnasieverksamheten. Beslut om detta fattades på 
välfärdsnämndens sammanträde den 17 november 2021 § 286.  
 
I slutet av år 2021 fattade regeringen beslut om en ny förstärkning av det 
statliga stödet om totalt 1,4 miljarder kronor för år 2022, varav Härryda 
kommun har tilldelats 6,7 mnkr. Utbetalning sker med halva beloppet under 
februari 2022 och andra halvan under augusti 2022. Medlen ska i likhet med 
tidigare stöd användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.  
 
Syftet med det nya statliga stödet är, liksom tidigare, att minska de negativa 
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin.  
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Sektorn bedömer att man för år 2022 behöver ta i anspråk det statliga stödet 
om 6,7 mnkr såväl som de i budget beslutade 5 mnkr för år 2022, det vill 
säga totalt 11,7 mnkr i tillfällig förstärkning för år 2022.   
 
Fördelning av statligt stöd år 2022 
Det statliga stödet för år 2022 kommer att fördelas enligt nedan:  
 

 Förskola: 2,5 mnkr, varav ca 11 procent av platserna motsvarande ca 
0,275 mnkr utgör förskoleplatser i enskild regi.  

 Grundskola: 3,2 mnkr, varav ca 10 procent av elevplatserna 
motsvarande ca 0.32 mnkr utgör grundskoleplatser i enskild regi.  

 Gymnasium: 1 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna 
motsvarande ca 0,14 mnkr utgör gymnasieplatser i enskild regi.  

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att fördelningen kommer att komma de 
verksamheter och åldersgrupper som har störst behov av insatser till godo.  
 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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