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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Controller 

Marie Ängelid 

BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 

2022-09-21 

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan 2022, bidragsram 2 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget för 

kvalitetshöjande åtgärder i  förskolan, bidragsram 2,  utbetalas enligt 

förslaget i tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef 

att underteckna enskilda beslut till huvudmän om det tillfälliga 

pengpåslag som kommer betalas ut i samband med ordinarie utbetalning 

av grundbelopp i oktober 2022. 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om att föra samman statsbidraget för kvalitetssäkrande 

åtgärder med statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som ett riktat 

bidrag mot förskolan. Den nya bidraget benämns statsbidraget för 

kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.  

För bidragsår 2022 är det totala anslaget 2,1 miljarder kronor, efter en utökning 

med ytterligare 0,4 miljarder kronor. Varje kommun tilldelas två bidragsramar 

som anger det belopp som kommunen kan begära ut. Täby kommun har beviljats 

11 142 664 kronor i bidragsram 1 respektive 2 565 745 kronor i bidragsram 2.  

Beslut om fördelning av bidragsram 1 fattades av barn- och grundskolenämnden 

den 27 april 2022, § 32. Täby avser att dela ut bidragsram 2 som ett tillfälligt 

pengpåslag under 2022 till alla Täby-barn som är inskrivna i förskolor i Täby 

kommun per den 3 oktober 2022. Förslaget är att pengpåslaget fördelas på 

heltids- respektive deltidspengen utifrån andelen av den totala heltidspengens 

grundbelopp för 2022.  

Tjänsteutlåtande 

2022-08-25 

Dnr BGN 2022/52-04 
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Ärendet 

Regeringen har beslutat om att föra samman statsbidraget för kvalitetssäkrande 

åtgärder med statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som ett riktat 

bidrag mot förskolan. Åtgärden sker som en del av regeringens arbete med att 

minska antalet statsbidrag.  

Det nya bidraget, som heter statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskolan fördelas till kommunerna, och kommunerna kan använda bidraget för 

insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående 

förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.  

För bidragsår 2022 är det totala anslaget 2,1 miljarder kronor, efter en utökning 

med ytterligare 0,4 miljarder kronor. Varje kommun tilldelas två bidragsramar 

som anger det belopp som kommunen kan begära ut. Täby kommun har beviljats 

11 142 664 kronor i bidragsram 1 respektive 2 565 745 kronor i bidragsram 2.  

Bidragsram 1 får användas till  

 att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer 

med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. 1 

 att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.   

 att kompetensutveckla förskollärare och annan personal som arbetar i 

barngrupper i förskolan. 

Beslut om fördelning av bidragsram 1 fattades av barn- och grundskolenämnden 

den 27 april 2022, § 32. 

Bidragsram 2 får användas till  

 att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer 

med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.  

Täby avser att fördela bidragsram 2 som ett tillfälligt pengpåslag under 2022 till 

alla Täby-barn som är inskrivna i förskolor i Täby kommun per den 3 oktober 

2022. Förslaget är att pengpåslaget fördelas på heltids- respektive deltidspengen 

utifrån andelen av den totala heltidspengens grundbelopp för 2022. Utbetalning 

av det tillfälliga pengpåslaget görs i oktober i enlighet med Regler för placering, 

peng och avgift Täby kommun 2022. 

                                                        
1 Tidigare formulering möjliggöra, nu ersatt av sträva efter 
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Redovisning av hur statsbidraget har använts ska göras i efterhand i mars 2023 

och återbetalningsskyldighet kan bli aktuellt om bidraget inte har använts för rätt 

ändamål.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Expedieras 

Controller Marie Ängelid 

Processledare Martin Olsson 

Redovisningsassistent Maria Svedman 

Redovisningsassistent Tanja Kerkez 

Systemadministratör Tobias Alvo  
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