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Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum 2022-06-08, rev 2022-06-20 

Dnr KS 2022/0178 

  

Till Kommunstyrelsen 

 

 

 

Extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg  
 

 

 

Sammanfattning 
Alliansen i Österåker vill göra en extra resursförstärkning 2022 på läromedel och digitala verktyg i 

Österåker. Förstärkningen omfattar totalt 12 mnkr och syftar till att öka kvaliteten och 

likvärdigheten i skolan.  

 

 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1) Bevilja en resursförstärkning på grundskolan om 12 mnkr för läromedel och digitala verktyg 
 

2) Ge Förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att under 2022 fördela resursförstärkningen 
till skolorna 
 

3) Ge Förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att följa upp resursförstärkningens 
användning och effekter. Återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast 30 augusti 
2023 

 

Bakgrund 
God tillgång till kvalitativa och professionellt producerade läromedel både i tryckt och i digital form 

ger pedagoger bättre förutsättningar att bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. För att ge 

grundskolorna ännu bättre möjligheter att lyckas med sitt uppdrag görs en resursförstärkning under 

2022 på digitala och tryckta läromedel, samt på den digitala miljön på skolorna. Detta genom att:  

1. Förstärkning med fokus på digitala verktyg - För att kunna tillgodogöra sig digitala 

läromedel i skolan behövs en ständig uppgradering av digitala verktyg för att ligga i framkant 

när det gäller modern pedagogik och didaktik. Verktygen skolan har tillgång till ska inte vara 

en bromsande faktor för vare sig elever eller pedagoger. Från och med 2024 kommer delar 

av de nationella proven att genomföras digitalt och då behöver den digitala miljön på 

skolorna vara väl utbyggd. Denna insats riktar sig till årskurs 4-9 och omfattar 8 mnkr. 
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2. Förstärkning med fokus på läromedel - Kvalitativa läromedel både i tryckt och digital 

form ger elever och pedagoger i skolan goda förutsättningar att lyckas med sina uppdrag. 

Förstärkningen ska stärka upp skolbibliotek och klassuppsättningar med läromedel. Denna 

insats riktar sig till årskurs F-9 och omfattar 4 mnkr. 

  

Förvaltningens slutsatser 
Läromedel och digitala verktyg av god kvalitet förbättrar förutsättningarna för pedagogerna att 
bedriva en kvalitativ undervisning. Fördelningen av resursförstärkningen bör överlåtas till Förskole- 
och grundskolenämnden. Förvaltningen anser att det är viktigt att följa upp resursförstärkningen för 
att se hur de extra medlen har använts och vilka eventuella effekter det har lett till. Även detta anser 
förvaltningen att Förskole- och grundskolenämnden är bäst lämpad att utföra. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staffan Erlandsson  Magnus Bengtsson 
Kommundirektör  Ekonomidirektör 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Expedieras 
Förskole- och grundskolenämnden 
Akt 
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