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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-06-29   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN269 047 

 

 

 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn 
för utbildning, kultur och fritid 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt välfärdsnämndens årsplan för 2022 ska en sammanställning av 
riktade statsbidrag redovisas för nämnden. Redovisningen omfattar de 
bidrag som förvaltningen ansökt om och beviljats under 2022.  
 
Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Generella 
statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter 
och bidrag. De riktade statsbidragen utbetalas separat och är öronmärkta för 
ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte ut med automatik utan 
måste sökas. Av de riktade statsbidragen till kommunerna är en stor del av 
bidragen avsedda för skolan. 
 
För verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium, skolbibliotek, 
fritidshem samt elevhälsa är Skolverket ansvarig myndighet och hanterar 
därmed de riktade statsbidragen. Kommunens kulturverksamhet söker vissa 
bidrag från Kultur i Väst och Kulturrådet.  
 
När det gäller somliga bidrag lämnas en bidragsram för varje huvudman 
medan den utbetalade summan för andra bidrag bestäms i relation till hur 
många som sökt. Under 2021 beviljades sektorn för utbildning, kultur och 
fritid statsbidrag till ett belopp av ca 55,8 mnkr. Totalt uppgår den 
prognostiserade summan av riktade statsbidrag för 2022 till ca 69,5 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
 Sammanställning av riktade statsbidrag och projektmedel inom 

sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022, 29 juni 2022 
 
 

Page 5 of 327



  2(2) 

           
       

 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
 
 

Page 6 of 327



  

                         Sektorn för utbildning, kultur och fritid  

 

2022-06-29

1 (3)  
  
 

   
 

Sammanställning av riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022, 
20 juni 2022 

Statsbidrag och projektmedel 2022 Syfte Myndighet Belopp 

Kvalitetssäkrande åtgärder 2022 
Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg Skolverket 8 233 650 kr 

Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 
2022 

Ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en 
yrkeslärarexamen Skolverket 67 763 kr 

Bättre språkutveckling i förskola 2022 
Stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett 
annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska Skolverket 1 265 709 kr 

Högskolestudier specialpedagogik 2022 
Göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta 
speciallärar- eller specialpedagogexamen Skolverket 1 238 000 kr 

Elevhälsa 2022 
Anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för 
specialpedagogiska insatser Skolverket 364 000 kr 

Likvärdig skola 2022 
Utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och 
kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Skolverket 15 608 000 kr 

Karriärtjänster Löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer Skolverket 6 476 000 kr 
Lärarlönelyft Höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare Skolverket 11 980 000 kr 

Lovskola 2022 

Undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå 
kunskapskraven för betyget E. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad 
lovskola.  Skolverket 200 000 kr 

Lärarassistenter 2022 
Anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att 
fokusera på undervisning Skolverket 2 235 000 kr 

Maxtaxa förskola och fritids 
Statsbidraget går till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Skolverket 9 316 000 kr 
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Gymnasial lärlingsutbildning 2022 

Underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera 
arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera 
utbildning av handledare på arbetsplatserna. Skolverket 175 656 kr 

Skapande skola Konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt Kulturrådet 1 052 800 kr 
Stärkta bibliotek Öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet Kulturrådet 400 000 kr 
Läsprojekt Främja läsningen inom grundskolan Kulturrådet 30 000 kr 

Barnlitteratur 
Bidrag från Statens kulturråd för att främja barn och ungas läsning genom 
att öka tillgången till litteratur och medier. 

Kulturrådet / 
Statens kulturråd 170 000 kr 

Kulturskolan 
Utveckla kulturskolan tex genom att prova nya metoder, arbeta mer med 
riktade insatser och att nå nya målgrupper Kulturrådet 766 600 kr 

Arrangörsstöd från VGR Stärka arbetet med kultur för barn och unga Kultur i Väst 240 890 kr 
Bidrag för asylsökande elever Ersättning för asylsökande barn och elevers förskola och skolundervisning Migrationsverket Gym 20 000kr 

Särskild begåvning 2E 

Syftar till att förbättra skolsituationen, främja närvaro, måluppfyllelse och 
psykisk hälsa för särskilt begåvade elever med och utan 
funktionsnedsättningar. Utifrån bästa tillgängliga kunskap prövar och 
utvärderar projektet arbetssätt och metoder för att skolan ska lyckas bättre 
med att möta dessa elever. I arbetet ingår pilotverksamhet; handledning 
och stöd i arbetet med enskilda elever; utveckling av metodstöd för 
systematik i upptäckt, planering, genomförande av insatser och utvärdering 
samt implementering av framgångsrika arbetssätt i kommunen. 

SPSM, 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 660 000 kr 

Lovaktiviteter 

Kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter för unga mellan 6-15 förlagda på 
loven. Socialstyrelsens lovmedel har använts för att skapa aktiviteter för 
barn och unga under sommaren och det planeras även för aktiviteter för Socialstyrelsen 

Inga pengar 
under 2022 
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höst och jullov. Det har både handlat om digitala aktiviteter i form av 
workshops och i andra former av prova på aktiviteter som skett utomhus. 
Syftet med lovmedlen är att skapa en mer aktiv sommar och skapa 
värdefulla dagar för målgruppen. En bred satsning som ska passa så många 
som möjligt hemma i kommunen.  
 

EU-projekt 

DI64 Bf Erasmus 2019-2021 (500 000 kr); DI65 Es Erasmus 2019-2021 (170 
000 kr); DI66 Petter Sifversköld (400 000 kr); DC70 Utveckla Wendelsbergs 
friluftsområde (600 000 kr); DY13 Natur och Kultur/Besöksmål: Rävlanda 
(180 000 kr); Verks 26321 Rävlanda Trädgård 2.0 (430 000 kr) EU-projekt 2 280 000 kr 

Skolmiljarden 

Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Skolverket 6 748 427 

SUMMA   69 528 495 kr 
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