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Bidrag avseende skrivartävling för grundskola och gymnasiet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ge ett bidrag om 5 000 kr att användas som prispengar vid skrivartävling för grundskolan 
och gymnasiet på temat antirasism. 

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Sammanfattning 
I samband med de Antirasistiska filmdagarna för grundskolan och gymnasiet kommer en 
skrivartävling att utlysas. Priser i samband med detta om sammanlagt 5 000 kr föreslås utdelas. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Ge ett bidrag om 5 000 kr att användas som prispengar vid skrivartävling för grundskolan 
och gymnasiet på temat antirasism. 
2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 
Datum 2015-09-18 
Dnr KS 201 Slö^lia 

0 Österåker 

Till Kommunstyrelsen 

Bidrag avseende skrivartävling för grundskola och gymnasiet. 

Sammanfattning 
En skrivartävling för grundskolan och gymnasiet kommer att anordnas på temat antirasism och i 
samband med detta kommer pris utdelas om sammanlagt 5 000 kr. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge ett bidrag om 5 000 kr att användas som prispengar vid skrivartävling för 
grundskolan och gymnasiet på temat antirasism. 

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

I samband med de Antirasistiska filmdagarna för grundskolan och gymnasiet kommer en skrivartävling 
att utlysas. Priser i samband med detta om sammanlagt 5000 kr föreslås utdelas. 

Förvaltningens slutsatser 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ett bidrag på 5000 kr ges till den aktuella uppsatstävlingen. 

Bakgrund 

S- Olof Firman 
mmundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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