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Barn- och utbildningsnämnden

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan 2022
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta:
Statsbidraget ”Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022” ska fördelas enligt följande:
1. per barn inskrivet i verksamhetsformen förskola,
2. jämt fördelad oberoende av ålder och vistelsetid,
3. utifrån verkligt barnantal i kommunens egna verksamheter samt för antal barn
folkbokförda i Höörs kommun i fristående förskolor,
4. vid avstämning den 15 maj 2022,
samt
5. utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid ett tillfälle under
vårterminen 2022 respektive höstterminen 2022 när kommunen erhållit
bidragsmedel från Skolverket.

Ärendebeskrivning
Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda
bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående
förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.
För bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor. Varje kommun
tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan begära ut. Anslaget för
statsbidraget kommer preliminärt att utökas med ytterligare 400 miljoner kronor för år
2022.
Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda
förskolor.
Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är
kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.
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Statsbidraget får användas till
-

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

-

att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

-

kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i
barngrupper i förskolan.

Vid en statistikjämförelse av barngruppernas storlek och personaltäthet i kommunal
respektive fristående förskolor i Höörs kommun finns ingen differens. Andelen
förskollärare har minskat successivt under ett antal år varför behov av
kompetensutveckling ökar i förskolans personalgrupper. Tillgänglig statistik från 2020
(www.kolada.se) för ”personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan” avseende
Höörs kommun gällande kommunal regi samt enskild regi visar att personaltätheten är
likvärdig. Dock kan konstateras att riksgenomsnittet och genomsnittet för liknande
kommuner visar en högre personaltäthet.
Statsbidraget kan därför bidra till högre personaltäthet och mindre barngrupper men
också användas för kompetensutveckling i förskolans personalgrupper.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
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lisbeth.bonthron@hoor.se
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