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Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Fördela statsbidraget Extra skolmiljard uppgående till 5 273 433 kr till
Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att i sin tur fördela ut till samtliga huvudmän inom
Stockholms län som har inskrivna elever som är folkbokförda i Österåkers
kommun, i åk F-9 samt gymnasium, via peng.
2. Fördelning grundas på antal barn för respektive berörd nämn och enligt de
förutsättningar som råder för fördelning av skolpeng i Österåkers kommun.

Sammanfattning

För att möta den utmaning som covid-19-pandem.in medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med l
miljard kronor 2021. Bidraget fördelas proportionellt utifrån antalet barn och
unga som går i årskurs F- 9 samt gymnasium och är folkbokförda i kommunen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteutlåtande 2021-03-08.
Förslag till beslut

Michaela Fletcher (l\lI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag innebärande
l. Fördela statsbidraget Extra skol.miljard uppgående till 5 273 433 kr till
Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att i sin n1r fördela ut till samtliga huvudmän inom
Stockholms län som har inskrivna elever som är folkbokförda i Österåkers
kommun, i åk F-9 samt gymnasium, via peng.
2. Fördelning grundas på antal barn för respektive berörd nämn och enligt de
förutsättningar som råder för fördelning av skolpeng i Österåkers kommun.
Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (lvI)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
Förskole- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildn.ingsnämnden
Akt
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Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk
omsorg
Arbetsutskottets beslut
Arendet bereds vidare.

Sammanfattning
Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förv altning bereder ärendet.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (ivI) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt rviichaela Fletchers (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
Akt

