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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2022-06-28 

Dnr FGN 2022/0290 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg i 

grundskolan 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att fördela 12 miljoner kronor som en extra satsning på 
läromedel och digitala verktyg inom budget 2022. Syftet är att öka kvaliteten och likvärdigheten i 
skolan. Återrapport ska ske till Kommunstyrelsen senast 30 augusti 2023. 
 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 

1. Extra satsning på digitala verktyg, totalt 8 miljoner kronor, fördelas per elev i årskurs 4-9, 
folkbokförd i Österåkers kommun, i grundskola och grundsärskola inom Stockholms län.  

2. Extra satsning på läromedel i tryckt och digital form, totalt 4 miljoner kronor, fördelas per 
elev i årskurs F-9, folkbokförd i Österåkers kommun, i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola inom Stockholms län. 

3. Utbildningsdirektören uppdras att följa upp hur resursfördelningen har använts och vilka 
eventuella effekter det har lett till.  
 

Bakgrund 
 
För att ge grundskolorna bättre möjligheter att lyckas med sitt uppdrag och öka kvaliteten och 
likvärdigheten i skolan, görs en resursförstärkning på digitala och tryckta läromedel, samt på den 
digitala miljön på skolorna. Den extra satsningen omfattar totalt 12 mnkr och ska enligt 
Kommunfullmäktiges beslut fördelas enligt följande:  

 8 mnkr för digitala verktyg i årskurs 4-9. 

 4 mnkr för tryckta och digitala läromedel i årskurs F-9. 
 
Förskole- och grundskolenämnden uppdras att senast den 30 augusti 2023, återrapportera till 
Kommunstyrelsen hur resursförstärkningen har använts och eventuella effekter av satsningen.  

 

Förvaltningens slutsatser 
 
Den extra resursförstärkningen fördelas på motsvarande sätt som skolmiljarden, vilket innebär 
fördelning per elev folkbokförd i Österåkers kommun i kommunala och fristående enheter inom 
Stockholms län. För att säkerställa så rättvisande volymer som möjligt inför nytt läsår görs 
avstämning per enhet den 15 oktober med utbetalning i november. Preliminärt belopp utifrån 
avstämning per juni 2022 är 2000 kronor per elev i åk 4-9 och 600 kronor per elev i årskurs F-9. För 
att huvudmännen ska ha möjlighet att planera insatser i anslutning till resursförstärkningen, går 
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förvaltningen ut med information om satsningen så snart protokollet från Förskole- och 
grundskolenämnden är justerat. 
 
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande KS 2022/0178 rev. 2022-06-20 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 KS § 8:3 
Kommunfullmäktige 2022-06-20 KF § 4:7 
 
 

Louise Furness  Kerstin Johansen 

utbildningsdirektör  sakkunnig 

 

 

___________ 

Expedieras 



Digitala Signaturer
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