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Fördelning av statsbidraget aviserat i 
regeringens budgetproposition våren 2021  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1.  att statsbidraget som aviserats i regeringens vårproposition ska utbetalas till 

respektive huvudman utifrån antalet inskrivna och i Uppsala folkbokförda elever i 

gymnasieskola per den 15 november 2021, samt 

2. att inom den kommunala huvudmannens verksamhet ska fördelningen ske till 

respektive skola enligt samma princip som ovan, samt 

3. att beslutet gäller under förutsättning att riksdagen i denna del beslutar i 

enlighet med propositionen.     

Ärendet 

För att ge huvudmännen ökade möjligheter att erbjuda barn och elever den utbildning 

de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin och genomföra andra stödinsatser 

tillför regeringen i vårpropositionen skolväsendet ytterligare 250 miljoner kronor. 

Medlen kommer att fördelas på samma sätt som den så kallade skolmiljarden och får 

exempelvis användas för att skapa förutsättningar för ökad undervisningstid för att så 

långt som möjligt undvika att barn och elevers kunskapsutveckling påverkas negativt, 

för att skapa en bättre arbetsmiljö för elever och lärare och för att smittsäkra 

verksamheterna. 

 

Liksom vid skolmiljarden kommer således pengar att tillföras kommunen som ska 

fördelas både till kommunens egen verksamhet och fristående huvudmän. Det är ännu 

inte helt klarlagt vilket belopp som kommer att tilldelas Uppsala kommun, men ett 

tidigt beslut om premisserna för fördelningen underlättar en snabb hantering när 

statsbidraget utbetalas.  
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Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen i samråd med ekonomistaben. 

Förslaget har inga konsekvenser sett ur jämställhets- eller näringslivsperspektivet. 

Konsekvenser för barn/elever 

Förslaget innebär stärkta förutsättningar att kompensera elever i gymnasiet som i hög 

utsträckning har haft fjärr- eller distansundervisning under pandemin.  

Föredragning 

Vid fördelning av skolmiljarden beslutade utbildningsnämnden att fördelning skulle 

ske enligt samma principer som vid den statliga fördelningen, det vill säga utifrån 

antalet inskrivna och i Uppsala folkbokförda elever 6-19 år.  

Utbildningen i gymnasieskola har haft stor påverkan av pandemin då verksamheten 

under lång tid har bedrivits helt eller delvis genom fjärr- eller distansundervisning. Det 

tillskott som ges i vårpropositionen föreslås därför fördelas utifrån antalet inskrivna 

och i Uppsala folkbokförda elever i gymnasieskola per den 15 november 2021.  

Inom den kommunala huvudmannens verksamhet föreslås att pengarna fördelas ut 

direkt till respektive gymnasieskola att disponeras av rektor. Pengarna kommer att 

tillföras verksamheten sent under året och det är angeläget med en snabb hantering.  

 Ekonomiska konsekvenser 

Beloppet som fördelas till fristående och kommunal huvudman motsvarar det 

statsbidrag kommunen ger därmed inte några ekonomiska konsekvenser för 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021 

Utbildningsförvaltningen 

Susana Olsson Casas 

Utbildningsdirektör 


