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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Fördelning av ytterligare skolmiljard 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens 
förslag till fördelning. 

Beskrivning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat 
att ytterligare förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljard kronor 
under 2022. 

Skolverket ska betala bidraget till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling 
och hälsa till följd av covid-19-pandemin.  

Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
kommunen. Medel ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i 
kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. Kommunen bestämmer själv hur medlen ska fördelas. 

Enköping kommuns totala andel av bidraget uppgår till 6 591 753 kronor. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att bidraget fördelas till förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasiet, gymnasiesärskola, grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning, lärvux och svenska för invandrare (SFI). 

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 

Bidraget har fördelats mellan skolformerna i förhållande till andel av total 
budgetram och sedan beräknats per antal budgeterade elever. 
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Huvudmän med elever inskrivna i sin verksamhet som är folkbokförda i Enköpings 
kommun kan under 2022 fakturera Enköpings kommun månadsvis per antal 
inskrivna elever den 15:e i varje månad.  

Huvudmän som får sitt grundbelopp utbetalt av Enköpings kommun får även 
bidraget utbetalt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Anna Marin och Birgitta Karlsson 
Controllers 
Enköpings kommun 

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för vidare spridning till berörda.  

Budgeterad Volym
Skolform Budget 2022 Bidrag per månad Egen regi Annan regi

Förskoleklass 36 520 4% 294 326 40 568 49
Grundskola och grundsärskola 555 400 68% 4 476 143 70 4196 1155
Gymnasiet och  gymnasiesärskola 199 365 24% 1 606 745 75 1394 403
Grundläggande vux 2 960 0% 23 856 100%
Gymnasial vux 12 460 2% 100 419 100%
Lärvux 1 120 0% 9 026 100%
SFI 10 080 1% 81 238 100%

817 905 6 591 753
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