
 

1 
 

                             
Till Utbildningsdepartementet                       2017-04-03                     
För kännedom till: Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket 

 
 
 
 
 
 

Riktade statsbidrag inom utbildningsområdet                             
- Synpunkter från storstadsregionernas utbildningschefer gällande 
effekter och konsekvenser  

                                                                                

Inledning   

Förvaltningschefer eller motsvarande inom utbildningsområdet, (fortsättningsvis benämnda 
förvaltningschefer i detta dokument) från 73 kommuner i storstadsregionerna Storstockholm, 
Kommunförbundet Skåne och Västra Blekinge (gy) samt Göteborgsregionens kommunalförbund har 
lyft frågan kring de riktade statsbidrag som kan sökas av Skolverket och effekter och 
konsekvenser som uppstår i samband med hantering av dessa. På förvaltningschefernas uppdrag har 
föreliggande gemensamma skrivelse utarbetats. Synpunkterna som uttrycks är en spegling av det 
som framkommer i Riksrevisionens granskning Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot 
en mer likvärdig skola? (RiR 2014:25) och av Skolverkets rapport Bidrag till skolans utveckling – Fokus 
på: Hur kommuner tar del av statsbidrag 2011-2014.  Det kan även konstateras att 
Skolkommissionen i sitt delbetänkande Samling för skolan – Nationella målsättningar och 
utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet, SOU 2016:38 framför vikten av färre 
specialdestinerade statsbidrag och behovet av en förändrad resursfördelningsmodell. 
  

Metod  

Denna skrivelse grundar sig på en enkät utskickad i november/december 2016 
till förvaltningscheferna i berörda kommuner.  
  
Följande frågor ställdes i enkäten:  

1. Anser ni att ni känner till alla statsbidrag möjliga att söka?  
2. Vilka resurser tas i anspråk? Beskriv utifrån tidsåtgång och även vilken kompetens i form av   
 befattning i organisationen som krävs/tas i anspråk för att hantera alla aspekter av arbetet.  
3. Har ni möjlighet att ansöka om alla utlysta statsbidrag? (givet att ni är berättigade utifrån 

huvudmanna- eller kommunkriteriet).  
4. Vilka statsbidrag prioriterar ni och/eller avstår från utifrån den kunskap ni har om dem? 
       Motivera.  
5. Andra synpunkter som ni anser viktiga att framföra?  
6. Hur ser ni att ett bättre system för hantering av riktade statsbidrag skulle kunna utformas?  
  

Kommunernas förvaltningschefer visar överlag en stor samstämmighet i de svar de lämnat in.   
I följande skrivning redogörs för de svar som har inkommit.  
  

Utmaningar och försvårande omständigheter  

Kommunerna upplever i många fall arbetet med nuvarande statsbidragssystem som administrativt 
tids- och resurskrävande och man ser en brist på långsiktighet vilket försvårar verksamhetsplanering 
och budgetering. Exempelvis uttrycks svårigheter kring budgeteringen utifrån de osäkerhetsfaktorer 
som är kopplade till huruvida bidragsansökningarna kommer att beviljas samt huruvida medel 
kommer beviljas kommande år. Vidare uttrycks att villkor och regler för ansökan, redovisning och 
rekvirering är otydliga samt att vissa statsbidrags krav på medfinansiering försvårar. Kommunerna 
beskriver även hur de avstår från att ansöka om vissa statsbidrag bland annat p.g.a. att bidragen inte 
ligger i linje med pågående prioriteringar och målområden eller på grund av att de är så pass tids- 
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och resurskrävande att administrera. En aspekt som påverkar kommunernas förutsättningar att 
ansöka om statsbidragen är när villkoren för redan införda statsbidrag ändras. Exempelvis ändrades 
villkoren för statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan genom en förordningsändring i 
december 2016.   
  
Den lilla kommunens svårigheter är inte desamma som den stora kommunens. En liten kommun har 
ofta inte möjlighet att tillsätta det administrativa stöd som krävs för att hantera de sökbara 
resurserna och tillgodogöra sig dem i avsett syfte. Flera av kommunerna har många exempel på att 
arbetet då hamnar på yrkeskategorier som spänner från förvaltningschef/motsvarande, som är den 
som i praktiken måste hantera ansökan och uppföljningen, till rektorer och utvecklingsledare 
m fl yrkeskategorier som inte har detta som ursprunglig uppgift och från vars ordinarie uppgifter 
hanteringen av bidragen tar resurser. Riksrevisionens granskning sätter ju också ljuset på det faktum 
att de kunnat se att det i flera fall inte är de "behövande" kommunerna som får resurserna till del 
utan de mer "välmående" som kan hantera en organisation nödvändig för ändamålet. Följden blir 
att det uppstår en olikvärdighet mellan kommunerna där stora kommuner har lättare att ansöka om 
statsbidraget, men de kanske inte alltid har de största behoven.  
  
Följande exempel från enkätsvaren åskådliggör kommunernas vidare synpunkter kring upplevda 
utmaningar:  
  
"En skola kan ha 9-10 statsbidrag vilket innebär att enskilda skolor måste hantera och följa upp 
budget och effekter samt rapportera till huvudmannen som i sin tur ska sammanställa och skicka en 
gemensam uppföljning" (Stockholm)  
  
"Beskeden om statsbidrag för yrkesförare kommer också ofta för sent, vi vet ännu inte hur det blir 
2017, och vi har underleverantörer som står med lokaler, anställd personal och maskinpark" 
(Stockholm)  
  
”Svårigheten med alla statsbidrag att hålla rätt på är att hanteringen är så olika. Vissa gäller endast 
termin, andra läsår eller kalenderår. Vissa kräver mycket uppgifter. Ansökningsblanketter kommer 
väldigt sent och först då kan man se vilka uppgifter som krävs.” (Skåne/västra Blekinge)  
  
”Ibland kommer bidrag från olika avdelningar på Skolverket och de vet inte om 
varandra”. (Skåne/västra Blekinge)  
  
"Vi kan inte avstå från karriärtjänster eller lärarlönelyft då det skulle skicka helt fel signaler till 
lärarkåren. Ambitionen att höja lärarlönen är bra, det är formerna det är fel på. Samma sak gäller 
barngruppernas storlek i förskolan – politiskt omöjligt att avstå ifrån – trots att utformningen gör att 
man behöver förhålla sig till reglerna på etiskt/moraliskt sätt." (Göteborgsregionen)  
  
 "Lyssna på kommunerna! Vi vet vad som behövs utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete – och det 
kan se olika ut i olika kommuner." (Göteborgsregionen)  
  
 "Vi väljer ibland att avstå från att söka. Det kan bero på att vi anser att de pengar vi kan få för 
ändamålet inte uppväger den administrativa bördan." (Göteborgsregionen)  
 

Resursåtgång  

Den sammantagna bilden visar att det är ett antal olika befattningar/funktioner som är involverade i 
att hantera arbetet med statsbidragen. Flera kommuner betonar att kraven på de omfattande 
uppföljningarna tar mycket tid i anspråk och kräver olika typer av kompetens. Flera kommuner har 
någon central befattning/funktion i kommunen som samordnar arbetet. Konstateras att det för att 
kunna hantera en hel ansökningsprocess krävs att olika specialistfunktioner med kunskap om 
exempelvis verksamhet och ekonomi involveras, förutom rena handläggare. Därutöver tillkommer 
behov av externa kontakter kring vissa statsbidrag som t ex arbetsförmedling och 
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branschföreträdare. Resurstillgången är beroende av storleken på kommun och påverkar därmed 
direkt förutsättningarna för att kunna ansöka om statsbidrag.  
  
Sammantaget är de befattningshavare som involveras i arbetet, både centralt i kommunerna och 
lokalt ute på skolorna, följande:  
  

 Administratör såsom skolassistent  
 Central funktion i förvaltningen  
 Ekonom alt. Controller  
 Fackliga företrädare  
 Förvaltningschef/Sektorschef/Skolchef  
 HR-specialist  
 Lärare/Pedagoger  
 Nämndsekreterare  
 Områdeschef/Verksamhetschef  
 Planeringsledare/Utvecklingsledare/Utredare/Strateger  
 Registrator  
 Rektor/Förskolechef/Skolledare  
 Verksamhetssekreterare  

  
Att arbetet med hanteringen av statsbidragen är omfattande beskrivs av följande sammanfattande 
beskrivning från kommunerna: Arbetet med statsbidragen handlar bland annat om att bevaka 
pågående och kommande statsbidragsansökningar, sätta sig in i vad bidragen innebär, bedöma 
möjligheten för kommunen att ansöka, göra ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser samt ta 
fram de uppgifter som krävs i ansökan, samordna ansökan som ofta påverkar flera verksamheter, 
samordna den kommunala beslutsprocessen kring ansökan, informera om beviljade medel, rekvirera 
medlen, följa upp och utvärdera samt redovisa hur pengarna använts. Det konstateras att vissa 
statsbidrag kräver mer förarbete såsom statsbidragen för minskade barngrupper i förskolan, 
karriärtjänster, elevhälsa, lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen.  
  
Tidsåtgången är något svår att bedöma och möjligheterna att avsätta tid avgörs av storleken på 
kommun. Den sammantagna bilden visar att flera av kommunerna behöver avsätta minst 50% av en 
heltidstjänst för att kunna hantera hela bidragsprocessen. Några kommuner nämner att det är 
nödvändigt med upp till två heltidstjänster för detta arbete.  
Följande exempel åskådliggör tidsåtgången i Stockholms stad: På grund av kommunens storlek blir 
tidsåtgången än mer omfattande i och med att det berör så många elever. Några exempel som 
Stockholms stad angivit i tidsåtgång är: Karriärvägar för lärare: 800 timmar, Lågstadiesatsningen: en 
heltidstjänst för att kontrollera att skolorna lagt in rätt siffror och Lärarlönelyftet: 4000 timmar.   
  
Det kan konstateras att vissa statsbidrag kräver mer tid i anspråk för de uppgifter som ska tas fram, 
exempelvis Lärarlönelyftet. Här handlar det om att ta fram underlag kring vilka personer som kan få 
lärarlönelyft, gå igenom lönesättning, göra beräkningar, ta fram matriser, lägga in aktuella personer i 
systemet med mera. Förutom att detta arbete tar mycket tid i anspråk för HR-funktionerna 
så krävs det även tid för förvaltningschefer, verksamhetschefer och rektorer när det gäller olika 
processer såsom att förankra statsbidraget i organisationen, att förstå statsbidraget, att ta fram 
förslag till fördelningsmodell med mera.  
  
Kommunerna lyfter även att det, förutom tid för den administrativa hanteringen av 
statsbidragen, tillkommer arbetstid för genomförandet av det aktuella projektet som är kopplat till 
statsbidraget. I detta arbete involveras enhetschefer, administratörer med flera. När det gäller 
statsbidrag för karriärtjänster går det åt mycket tid för att tillsätta tjänsterna inräknat tid för 
urvalsprocess och ansökningsförfarande. För flera av statsbidragen tillkommer tid i form av analys 
om behovet i verksamheterna samt diskussion och analys i olika ledningsgrupper   
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Vikten av långsiktiga planeringsförutsättningar och förslag till förbättringar av 
nuvarande bidragssystem   

Kommunerna nämner ett antal konkreta förslag till förbättringar av statsbidragssystemet. Det 
handlar dels om förändringar som förhoppningsvis kan vara enkelt genomförbara, dels förändringar 
som eventuellt kan genomföras på sikt.   
 

Utöka de generella statsbidragen  
Flera kommuner lyfter önskemål om färre specialdestinerade statsbidrag till förmån för en utökning 
av de generella statsbidragen. Detta skulle minska ryckigheten i den statliga styrningen men även 
minska den administrativa handläggningstiden. En utökning av de generella statsbidragen skulle 
möjliggöra en större långsiktighet i kommunernas utvecklingsarbete samt att medlen kan riktas till 
kvalitetshöjande insatser utifrån varje kommuns lokala behov och förutsättningar. På så vis skulle 
den stimulanseffekt och det gemensamma ansvarstagandet mellan stat och kommun som är avsikten 

också möjliggöras i större utsträckning. I detta sammanhang poängterar kommunerna följande:   
    

 Vikten av att de regionalt sökbara statsbidragen inom vuxenutbildningen finns kvar som just 
riktade statsbidrag. Dessa statsbidrag upplevs som mycket positiva då de uppmuntrar till 
regionala samarbeten som leder till samordningsvinster och förenklad statsbidragshantering för 
kommunerna.   
 
 Vikten av att en eventuell utökning av de generella statsbidragen kombineras med att dessa 
medel öronmärks/destineras till berörda skolformer så att de inte kan förflyttas till andra 
kommunala verksamheter. Vid en utökning av de generella statsbidragen bedöms det som en 
överhängande risk att de tidigare riktade statsbidragen i annat fall fördelas till annan verksamhet 
än förskola/skola.   
 

Öka tydligheten och förenkla administrationen   
Flera kommuner efterlyser en enklare administrativ hantering i ansökningsförfarandet, 
rekvireringsprocessen och uppföljningen/redovisningen. Det framförs att uppföljningsmetoder och 
system inte alltid är kända då ansökan lämnas in vilket kan leda till att dokumentationen under 
pågående projektperiod inte äger den information som sedan krävs vid redovisningen. Något som i 
sin tur medför merarbete vilket påverkar planeringsförutsättningarna gällande den 
administrativa hanteringen av statsbidragen. Det efterfrågas också en ökad tydlighet vad det gäller 
exempelvis vilka bidrag som söks av huvudman och vilka som söks av skola, 
medfinansiering och tidsplan för ansökningsprocessens olika delar. Det efterlyses även en större 
tydlighet kring bidragens syfte och mål samt tydligare skrivningar i aktuella förordningstexter. När 
det gäller bidragsvillkoren så framförs även att vissa statsbidrags detaljerade regler är svåra att 
uppfylla, exempelvis gällande lärarlönelyftet och statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. När 
det gäller det sistnämnda statsbidraget är gruppbegreppet svårdefinierat och lokalerna sätter 
gränser för hur organisationen kan se ut.   
 

Anpassa till lokala behov och förutsättningar  
Statsbidraget för lärarlönelyftet, men även statsbidraget för karriärtjänster, lyfts särskilt 
av flera kommuner som påverkande på de kommuninterna planeringsprocesserna. Här framförs att 
Lärarlönelyftet borde samordnats med den ordinarie löneöversynen tidsmässigt alternativt att 
kommunerna själva helt fått styra över hur fördelning och prioritering skulle göras. Vidare lyfts de 
konsekvenser som de lärarlönepåverkande statsbidragen kan få. Dessa statsbidrag resulterar i tre 
olika system parallellt i kommunen; den individuella lönesättningen, förstelärarkriterierna 
och kriterier för lärarlönelyftet. Flera kommuner framför att det i många fall har gett upphov till 
splittringar inom lärarkåren vilket inte gynnar utvecklingen i skolan. En alternativ hantering skulle 
kunna vara att kommunerna får riktade löneutvecklande medel men där varje kommun, inom ramen 
för sin löneöversyn, kan tydliggöra vad som förväntas av en lärare med koppling till läraruppdraget 
och till löneutvecklingen. På så vis skulle det skapas ett enhetligt system i kommunen som är 
anpassat till lokala förutsättningar och överenskommelser.   
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Ytterligare en aspekt som påverkar planeringsförutsättningarna är när bidragsvillkoren innebär att 
kommunerna måste tillsätta nya personer som inte har uppdrag i dag för att kunna uppfylla 
kriterierna för ansökan. Dessa processer tar tid och är inte synkade med statsbidraget. När 
förutsättningarna för att ha möjlighet att beviljas medel inte finns utan måste skapas uppstår en 
fördröjning i processen. Det beskrivs även som problematiskt när yrkeskategorier som det redan är 
brist på prioriteras vilket leder till svårigheter för huvudmännen att uppfylla kraven för statsbidraget 
genom att de inte alltid hinner rekrytera behöriga pedagoger i tid vilket leder till återbetalningar som 
i sin tur kan leda till besparingar.   
 

Ett förslag gällande att vidareutveckla statsbidragssystemet är att låta respektive kommun ansöka 
om bidrag utifrån sitt utvecklingsbehov och beskriva detta i ansökan. Om ansökningarna bygger på 
kommunernas lokala behov och förutsättningar kan kommunernas lokala kvalitetsarbete granskas 
och sedan styra fördelningen av statsbidragen. Ett annat sätt att hantera bidragen i detta perspektiv 
är att låta de större statsbidragen kvarstå och låta de mindre statsbidragen ingå i ett större 
sammanhang där medel kan riktas till olika områden inom den kommunala utbildningsverksamheten 
och vara bredare i sitt innehåll. På så vis kan bidragsanvändningen på ett tydligare sätt användas i 
insatser kopplade till kommunernas lokala kontext och de utvecklingsplaner som finns.  Ett annat sätt 
som lyfts fram i syfte att vidareutveckla modellen med riktade statsbidrag är att utveckla formen 
med schablonmässig tilldelning. Önskemål framkommer även om att villkoren bör utformas så att 
kommunerna får likvärdiga förutsättningar att kunna beviljas statsbidragen. Exempelvis 
skulle formen kunna vidareutvecklas genom att tilldela bidragsramar samt att ansökan/rekvirering 
inte ska ske per person utan ges kommunen utifrån antal elever och eventuella statistiska 
underlag. Kopplat till statsbidraget om mindre grupper i förskolan så skulle personaltäthet i stället för 
gruppstorlek kunna användas som indikator. Statsbidragen kunde även byggas på en socioekonomisk 
profil så att de kommer till gagn till kommuner med stora behov. Ytterligare ett alternativ är att 
endast ställa krav på uppföljningen.  
 

Slutligen nämns även en enklare hantering via Skolverkets webbplats så att den portal som används 
blir mer användarvänlig.    

Gemensam nationell och lokal målsättning kring likvärdighet i skolan  

Tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever är en rättighet som är 
reglerad i skollagen. Ett gemensamt syfte med de riktade statsbidragen är att de ska bidra till just 
detta. Dagens statsbidragssystem med det stora antalet riktade bidrag innebär, till följd av att det är 
så tids- och resurskrävande, att en stor del av kommunernas resurser behöver läggas på annan 
verksamhet än den pedagogiska verksamheten. Följden av detta är att en alltför stor del av de 
ekonomiska medlen inte kommer barnen/eleverna till godo utan går åt till ren administration. Att 
hela tiden arbeta för en likvärdig förskola/skola är det övergripande målet för kommunernas 
utbildningsverksamhet. Ett statsbidragssystem som möjliggör en friare och utifrån lokala 
behov och förutsättningar mer anpassad användning av bidragsmedlen skulle göra stor skillnad ur 
såväl barn/elevperspektiv som ur kommunperspektiv.  
 
 
/Förvaltningscheferna för samtliga skolformer i följande kommuner:  
                              
  

Storstockholm Skåne Göteborgsregionen 

Botkyrka   Bjuv   Ale   

Danderyd   Bromölla   Alingsås   

Ekerö   Burlöv   Göteborg   

Huddinge   Båstad   Härryda   

Järfälla   Eslöv   Kungsbacka   

Lidingö   Helsingborg   Kungälv   
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Nacka   Hässleholm   Lerum   

Norrtälje    Höganäs   Lilla Edet   

Nykvarn   Hörby   Mölndal   

Nynäshamn   Höör   Partille   

Salem   Karlshamn 
(gy) 

Stenungsund   

Sigtuna    Klippan   Tjörn   

Sollentuna   Kristianstad   Öckerö   

Solna   Kävlinge    
Stockholm stad   Landskrona    

Sundbyberg   Lomma    

Södertälje   Lund    

Tyresö   Malmö (ej 
grsk) 

 

Täby   Olofström 
(gy)   

 

Upplands-Bro   Osby    

Upplands Väsby   Perstorp    

Vaxholm   Ronneby (gy)  

Värmdö    Simrishamn    

Österåker   Sjöbo    

 Skurup    

 Staffanstorp    

 Svalöv    

 

Svedala 
SBKF (gy)*   

 

 Tomelilla    

 Trelleborg    

 Vellinge    

 Ystad    

 Åstorp    

 Ängelholm    

 Örkelljunga    

 
Östra 
Göinge   
 

 

*SBKF=Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund 
  
 
Bilaga 1: Konsekvensbeskrivning från Göteborgsregionens Utbildningschefsnätverk gällande 
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan 
 
Skrivelsen är för kommunernas räkning, samordnad av tjänstemän inom samverkansorganisationerna 
Storstockholm, Kommunförbundet Skåne och Västra Blekinge samt Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  
 
 

                                                       


