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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 – fördelning av bidrag 

höstterminen  

Förslag till beslut: 
- Fördela tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 enligt upprättat

förslag.

Ärendebeskrivning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har på uppdrag av regeringen 
fördelat medlen proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 – 19 år i kommunen med 
utgångspunkt i Statistiska centralbyråns siffror för 2020. Medlen ska användas till insatser under 
2021 i kommunal och enskild verksamhet. 

Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna hur medlen ska fördelas än att de 
ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. Kommunerna äger rätten att besluta 
vilka skolformer som ska omfattas av stödet. Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket.  

Lomma kommun har erhållit 3 265 825 kronor enligt Skolverkets första beslut. I juni beslutade 
Skolverket om ytterligare statsbidrag i samma syfte, och Lomma kommun tilldelades ytterligare 
815 574 tkr. Totalt har 4 081 399 kr tilldelats Lomma kommun. 

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden fördelades del av bidraget till verksamheterna under 
juni månad. Totalt finns 1 241 899 kr kvar att fördela under höstterminen. 

Förslag till fördelning av erhållna medel 
Förslaget är att fördelning sker till förskoleklass och grundskola till kommunal och fristående 
verksamhet i Lomma kommun. Fördelningen är beräknad enligt antal placeringar i skola och 
fritidshem/fritidsklubb med utgångspunkt i volymer under augusti. Fördelningen av aktuella 
resurser sker utanför ordinarie resursfördelningssystem. 

Respektive rektor avgör hur enhetens bidrag nyttjas. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR- OCH FRITID 2021-10-12 
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Ovanstående innebär följande fördelning per enhet (kr): 

 

   

 

 

 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse 2021-10-08 från förvaltningschef och ekonom 
 
 
 

Roberto Citterio 
Förvaltningschef UKF 

 
Beslutet expedieras till:  
 


