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Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens förvaltning
_ Till Kommunstyrelsen

Datum 202 I -04-26

Dnr KS 2021/0084

Tillägg till ärende Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard 202I

Sammanfattning
Ärendet avser ett tillägg till tidigare hanterat ärende i Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 3:26,

innebärande att uppdra åt Kommunstyrelsen att dels efter samråd mellan berörda förvaltningar, och
dels under förutsättning av att staten tilldelat kommunerna ytterligare statsbidrag, fördela

kommunens andel av statsbidraget

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Uppdra åt Kommunstyrelsen att, efter samråd mellan berörda förvaltningar, samt under
förutsättning av att staten tilldelat kommunerna ytterligare statsbidrag, fördela kommunens andel av
statsbidraget till Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
att i sin tur fördela till samtliga huvudmän i Stockholms län som har inskrivna elever folkbokförda i

Österåkers kommun i årskurs F-9 samt gymnasieskolan, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26.

Bakgrund
Statsbidraget omfattar en miljard i helhet för hela riket, Vilket för Österåkers kommun innebär efter

fördelning från Skolverket 5 273 433 kr. Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska

användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till,

trots coronapandernin. Det kan till exempel handla om att ersätta kostnader för att anpassa eller hyra
ytterligare lokaler för att minska smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa apl eller

kostnader för extra städning. Det är upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska

användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Bidraget omfattas inte av någon förordning eller liknande som anger mer detaljer

om hur bidraget ska användas.

Förvaltningens slutsatser

I Vårändringsbudgeten 2021 (Prop. 2020/21:99) föreslår regeringen att ytterligare 350 miljoner

kronor tillförs skolväsendet för stödinsatser med anledning av coronapandemin. AV dessa ska 250
miljoner kronor fördelas till kommunerna på samma sätt som den så kallade Skolmiljarden.

(Utbildningsdepartementet 14 april 2021).
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Bilagor

1. Protokøllsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2021 -03«22, § 3:26.

'2. Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08.

Staffan Erlandsson Peter Freme

Kommundirektör Kanslichef

Fredrik Zethracus

Kommunsekreterare

Expedieras

Förskole- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Akt
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Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Staffan Erlandsson, Kommundirektör
Datum: 2021-04-26 10:04 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Peter Freme, Kanslichef
Datum: 2021-04-26 10:05 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Fredrik Zethraeus, Kommunsekreterare
Datum: 2021-04-26 10:06 +02200


