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Effekter och konsekvenser av riktade statsbidrag inom 
utbildningsområdet 

Tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever är en rättighet som är reglerad i 
skollagen. Genom förstärkta ekonomiska resurser ska de riktade bidragen hjälpa till att skapa 
bättre förutsättningar för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat, men dagens 
system med det allt mer ökande antalet riktade bidrag innebär att en stor del av kommunernas 
resurser behöver läggas på själva bidragsprocessen istället. Följden av detta blir att en alltför stor 
del av de ekonomiska medlen inte kommer barnen/eleverna till godo utan går åt till ren 
administration. 

Vi, förvaltningschefer eller motsvarande inom utbildningsområdet, i 73 av landets 290 kommuner 
vill uppmärksamma problemet samt ge förslag till förbättringar. 

Tids- och resurskrävande 
Det nuvarande systemet avseende ansökan, redovisning och rekvirering är alltför tids- och 
resurskrävande. För flera av bidragen krävs detaljerade uppgifter och många olika 
befattningar/funktioner inom en kommun är involverade i hanteringen av statsbidragen. Det finns 
aspekter med dagens statsbidragssystem som gör att inte alla kommuner väljer att söka vilket får 
konsekvenser för kommunernas möjligheter och förutsättningar att upprätthålla en likvärdig 
skola. 

Brist på långsiktighet 
Det finns också en stor brist på långsiktighet vilket försvårar verksamhetsplaneringen. 
Ansökningsperioderna och beslut varierar under året för olika bidrag vilket gör det svårt att 
budgetera. Krav på medfinansiering kan också påverka kommunernas möjligheter att söka. 
Ytterligare försvårande omständighet är att villkoren för redan införda statsbidrag kan ändras 
vilket påverkar kommunernas ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar. En utökning av 
de generella statsbidragen i kombination med att de destineras till utbildningsområdet skulle 
möjliggöra en större långsiktighet i kommunernas lokala utvecklingsarbete. 

Otydliga ansökningsvillkor och otillräckligt administrativt stöd 
Vidare är villkor för ansökan, rekvirering och redovisning av de olika bidragen i många fall otydliga 
och väldigt olika. Portalen i sig ger inte heller det stöd som behövs i ansökningsprocessen. 

I skrivelsen redogörs för synpunkter från storstadsregionernas utbildningschefer. Till skrivelsen 
biläggs en konsekvensbeskrivning från Göteborgsregionens Utbildningschefsnätverk gällande 
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. 

Avsändare: Förvaltningschefer eller motsvarande inom utbildningsområdet från 73 kommuner i 
storstadsregionerna Storstockholm, Kommunförbundet Skåne och Västra Blekinge (gy) samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 


