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§ 41
Fördelning statliga bidraget skolmiljarden (BUN 2021.119)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar nedanstående fördelning till kommunala såväl som 
fristående grund- och grundsärskolor inom Vallentuna kommun:

Kommunala grund- och grundsärskolor: 2 630 916 kr
Vallentuna internationella montessoriskola: 47 580 kr
Vallentuna friskola: 163 733 kr
Vittra Vallentuna: 272 888 kr
Aktiviaskolan: 36 385 kr
Ikasus: 3 499 kr

Totalt: 3 155 000 kr
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Skolmiljarden är ett generellt bidrag vilket betyder att Vallentuna kommuns fullmäktige har 
fattat beslut om fördelning, KS 2021.133 I beslutet fördelas 3,155 mnkr till barn- och 
ungdomsnämnden och specifikt grund- och grundsärskola inom kommunen. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår att pengarna fördelas utifrån elever folkbokförda elever per juni 
2021 till kommunala såväl som fristående verksamheter. Pengarna ska användas till att 
kompensera verksamheter som haft höga kostnader kopplat till vikarier och övriga negativa 
effekter kopplat till pandemin.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Skolmiljard
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Tjänsteskrivelse

Fördelning statliga bidraget 
skolmiljarden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar nedanstående fördelning till kommunala såväl 
som fristående grund- och grundsärskolor inom Vallentuna kommun:

Kommunala grund- och grundsärskolor: 2 630 916 kr
Vallentuna internationella montessoriskola: 47 580 kr
Vallentuna friskola: 163 733 kr
Vittra Vallentuna: 272 888 kr
Aktiviaskolan: 36 385 kr
Ikasus: 3 499 kr

Totalt: 3 155 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Skolmiljarden är ett generellt bidrag vilket betyder att Vallentuna kommuns 
fullmäktige har fattat beslut om fördelning, KS 2021.133 I beslutet fördelas 3,155 
mnkr till barn- och ungdomsnämnden och specifikt grund- och grundsärskola inom 
kommunen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att pengarna fördelas utifrån elever 
folkbokförda elever per juni 2021 till kommunala såväl som fristående verksamheter. 
Pengarna ska användas till att kompensera verksamheter som haft höga kostnader 
kopplat till vikarier och övriga negativa effekter kopplat till pandemin.

Bakgrund
Regeringen med samarbetspartierna har fattat beslut om att förstärka skolan och sköt 
till en miljard kronor för budgetåret 2021. Syftet med pengarna var att stärka upp 
verksamheter med hänsyn till den Coronapandemi som drabbat Sverige under 2020-
2021. Skolverket som har uppdraget att fördela medlen lämnar det fritt till kommuner 
att fördela inom olika skolformer samt på vilket sätt pengarna kan nyttjas. Pengarna 
gäller för 2021 och insatser som görs inom amen för pengarna ska rapporteras 
tillbaka till skolverket.

Konsekvenser för barn
Beslutet berör elever i skolverksamheter då de är underlag för fördelning samt varit 
en del av coronapandemin under 2020-2021. Med detta statliga bidrag förstärks 
skolverksamheter inom kommunen och kommer komma eleverna till gagn.
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