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Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
Bakgrund

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår
att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor 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 ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Hämtning av statistik

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast
tillgängliga (november 2021). Länk:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/

Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen
multipliceras med anslaget för bidraget (1 400 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger
varje kommun en del av statsbidraget.
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Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns
tilldelning, detta för att få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 1 399 999 994 kronor, alltså 6 kronor under
anslaget. I det här fallet adderas 0,014 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning,
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 400 000 000 kronor efter
avrundning till heltal.

