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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-04-21 

Dnr FGN 2021/0039 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Fördelning av Skolmiljarden 2021 
 

 

Sammanfattning 
För att möta utmaningarna som covid-19-pandemin medfört har det statliga stödet till skolväsendet 
förstärkts med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att ge kommunerna förutsättningar att säkerställa att 
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Österåkers ram uppgår till 
cirka 5,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har givit Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och Förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att fördela kommunens ram per elev folkbokförd i 
Österåkers kommun som är inskriven i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola inom länet.  
 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
  
Fördelning av kommunens andel av den så kallade skolmiljarden, totalt 5 273 433 kronor, som avser 
elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fördelas proportionerligt per folkbokförd elev 
som per den 15 april 2021 var inskriven i en kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola inom länet. 

 

Bakgrund 
 
Inför 2021 tillfördes ett extra statsbidrag på totalt en miljard kronor till skolväsendet med anledning 
av coronapandemin. För Österåkers kommun uppgår bidraget till 5 273 433 kr. Kommunens ram 
har beräknats utifrån antal barn och unga i åldern 6 – 19 år i kommunen (SCB 2020). Kommunerna 
beslutar själva hur bidraget ska vidarefördelas till verksamheterna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021 04 26 (KF §3:11) att ge Förskole- och grundskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att fördela kommunens andel av det extra 
statsbidraget per elev folkbokförd i Österåkers kommun i åk F-9 och gymnasieskola inom länet. 
 
 

Förvaltningens slutsatser   

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas för att säkerställa att barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Det kan till exempel handla om att 
ersätta kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska smittspridning, kostnader 
för att organisera och anpassa undervisningen, vikariekostnader eller kostnader för extra städning. 
För att säkerställa att bidraget ger en effekt för verksamheterna bör bidraget inte vara försumbart. 
Förvaltningen anser därför att en avgränsning till den obligatoriska verksamheten årskurs F-9, samt 
gymnasieskola är motiverad. 
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Utbetalning av bidrag 
Det extra bidraget för årskurs F – 9 uppgår till cirka 637 kronor per elev (per 15 april 2021). 
Utbetalning av bidraget ingår i resursfördelningen i oktober till fristående och externa huvudmän 
med elever folkbokförda i Österåkers kommun i årskurs F -9.  Till egen regi i Österåkers kommun 
utgår bidraget som ett samlat belopp i juni. 
 
 

 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-22 § 3:26 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 4:8 
Kommunfullmäktige 201-04-26 § 3:11 
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