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Användning av statsbidraget för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan 2022
Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget för
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan används i enlighet med
tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 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 maj 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 bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor, varav
Täby kommuns bidragsram uppgår till 11 142 664 kronor.
Täby avser att använda bidragsramen inom tre olika delar. 35 procent av bidraget
är redan inkluderat i 2022 års grundbelopp för förskolan, åtta procent ska
användas till att förstärka kompetensen centralt inom avdelningen Stab
utbildnings tillsynsenhet och resterande 57 procent ska delas ut som ett tillfälligt
pengpåslag under 2022 till alla Täby-barn som är inskrivna i förskolor i Täby
kommun per den 1 maj 2022. Förslaget är att pengpåslaget fördelas på heltidsrespektive deltidspengen utifrån andelen av den totala heltidspengens
grundbelopp för 2022.
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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. Bidraget ska användas
till en eller flera av följande insatser:
•

Möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

•

Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.

•

Kompetensutveckla förskollärare och annan personal som arbetar i
barngrupper i förskolan.

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.
För bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor. Varje
kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan
rekvirera. Anslaget för statsbidraget kommer eventuellt att utökas med ytterligare
400 miljoner kronor för år 2022.
Täby kommun har rekvirerat hela bidragsramen, vilken uppgår till 11 142 664
kronor. Beslut om utbetalning meddelas under april 2022. Utbetalning av
bidraget från Skolverket görs med 50 procent i april respektive 50 procent i
september.
Täby avser att använda bidragsramen inom tre olika delar. 35 procent av bidraget
är redan inkluderat i 2022 års grundbelopp för förskolan (motsvarar det tidigare
statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder), åtta procent ska användas till att
förstärka kompetensen centralt inom avdelningen Stab utbildnings tillsynsenhet i
syfte att stödja, kompetensutveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom
ramen för kommunens tillsynsansvar hos de fristående aktörerna och resterande
57 procent ska delas ut som ett tillfälligt pengpåslag under 2022 till alla Täbybarn som är inskrivna i förskolor i Täby kommun per den 1 maj 2022. Förslaget
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är att pengpåslaget fördelas på heltids- respektive deltidspengen utifrån andelen
av den totala heltidspengens grundbelopp för 2022. Utbetalning av det tillfälliga
pengpåslaget görs i maj i enlighet med Regler för placering, peng och avgift
Täby kommun 2022.

Användning av bidragsram i kronor
Ingår i 2022 års grundbelopp

3 870 946

Förstärkning av central funktion

900 000

Utbetalas som påslag på ordinarie grundbelopp

6 371 718

Total bidragsram (kr)

11 142 664
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