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Uppföljning av skolmiljarden 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Regeringen har förstärkt det statliga stödet till skolväsendet under år 2022 
med totalt 1,4 md kronor. Härryda kommun har tilldelats totalt 6,7 mnkr. 
Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till. Därutöver har välfärdsnämnden fattat beslut om en 
anslagsfinansierad engångssatsning på 5 mnkr under 2022.  
 
Fördelning av statsbidraget samt av den anslagsfinansierade 
engångssatsningen inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Grundskoleverksamheten har blivit tilldelad 3,2 mnkr av den statliga 
skolmiljarden och avser använda detta främst till tillfälligt utökade 
lärartjänster samt kompetensutveckling av personal. Samtliga kommunala 
och fristående skolor får medel tilldelade efter socioekonomi och antalet 
elever i åk 1-9.  
 
Grundskoleverksamheten avser använda sin del på 2,5 mnkr av 
anslagsfinansierade engångssatsningen främst till inköp av digitala verktyg 
med syftet att säkerställa likvärdigheterna mellan skolorna.  

Gymnasieverksamheten har blivit tilldelad 1 mnkr och avser använda sin del 
av den statliga skolmiljarden till resurstid i lärartjänster (0,4 mnkr), 
specialpedagog (0,4) mnkr och utbetalning till fristående skolor (0,2 mnkr). 
 
Gymnasieverksamheten avser använda sin del på 2,5 mnkr av 
engångssatsningen till utökad undervisning i form av lärartjänster (0,6 
mnkr), två heltidstjänster inom IM (1,5 mnkr) och specialpedagog till 
naturvetenskapsprogrammet (0,4 mnkr). 

Inom ramen för engångssatsningen har förskoleverksamheten blivit tilldelad 
2,5 mnkr och avser använda sin del till att säkerställa att medlen mildrar 
effekterna av pandemin och hamnar där de ger bäst effekt. Fördelningen 
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inom förskolan har genomförts utifrån socioekonomi och till de fem enheter 
som har störst utmaningar utifrån det perspektivet. Dessa fem enheter är alla 
kommunala förskolor och har fått medel för att förstärka med en tjänst var 
under höstterminen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 juli 2022 
 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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