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Fördelning av Skolmiljarden samt information 
om specialdestinerade statsbidrag som kan 
betraktas som generella 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborg Stads andel av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, den så kallade 
Skolmiljarden, fördelas som kommunbidrag till grundskolenämnden med 51,5 miljoner 
kronor och till utbildningsnämnden med 19,2 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Statsbidraget Skolmiljarden fördelas ut även för 2022 och Göteborgs Stad har tilldelats 
70,7 miljoner kronor. Statsbidragets syfte är att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid 19 pandemin. Stadsledningskontoret föreslår en proportionell fördelning av 
statsbidraget efter antal invånare i ålderskategorin 6-15 år respektive 16-19 år. Vilket 
innebär att grundskolenämnden tilldelas 51,5 miljoner kronor och utbildningsnämnden 
19,2 miljoner kronor. 

Det råder en osäkerhet kring hanteringen av statsbidrag. De statliga bidragen till 
kommunsektorn kan indelas i generella och riktade. De generella statsbidragen är 
ovillkorade bidrag utan ansökningsförfarande eller krav på återredovisning. De generella 
statsbidragen intäktsförs kommuncentralt och utgör en del av de samlade resurser som 
kommunfullmäktige har att fördela inom ramen för den årliga budgeten. 

De riktade statsbidragen är, tvärtemot de generella, öronmärkta för ett visst ändamål. De 
flesta riktade statsbidrag betalas ej ut med automatik utan måste sökas och i den mån de 
inte förbrukas ställs krav på återbetalning. De riktade statsbidragen hanteras och 
intäktsförs direkt hos berörd nämnd. 

Det är ovisst om vissa statsbidrag är riktade eller generella. Skolmiljarden har 
klassificerats som ett generellt då ingen ansökan och krav på återredovisning krävs. 
Övriga statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, utökad 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och statsbidraget för att minska 
andelen timanställda inom äldreomsorgen får tills vidare hanteras som riktade statsbidrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt Skolverkets regleringsbrev fortsätter bidraget skolmiljarden för 2022. Göteborgs 
andel av statsbidraget skolmiljarden är 70,7 miljoner kronor att användas för att finansiera 
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merkostnader inom utbildningsområdet 2022 på grund av pandemin. Om inte medlen 
används för nya eller utökade insatser innebär det en förbättrad finansiering för staden. 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i februari 
och den andra hälften betalas ut i augusti.  

Osäkerhet kring kortsiktigheten som följer med de riktade statsbidragen innebär bland 
annat svårigheter med att bedöma vilka intäkter som verksamheten har att förfoga över. 
Verksamheten behöver långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar så rätt insatser 
kan göras för att på sikt förbättra kvaliteten i välfärden. Hanteringen som följer med 
statsbidragen är även kostsam administrativt. Med nuvarande förfaringssätt är risken stor 
att det inte blir några långsiktiga förbättringar, utan snarare bara ryckighet och 
administrativt merarbete. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Resultatmässigt bedöms pandemin haft viss effekt även på skolresultaten. Vissa 
resultatminskningar är tydliga såsom att resultaten sjunker vid många yrkesprogram, 
introduktionsprogram, svenska för invandrare och för elever i behov av stöd. 
Skolresultaten kommer troligtvis påverkas under lång tid framöver. 
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Ärendet  
Syftet med ärendet är att föreslå en fördelning av Göteborgs andel av den så kallade 
skolmiljarden samt att informera om de oklarheter som finns kring ett antal statsbidrag 
riktade till äldreomsorgen. 

Beskrivning av ärendet 
Osäkerhet kring hanteringen av statsbidrag  
De statliga bidragen till kommunsektorn kan indelas i generella och riktade. De generella 
statsbidragen är ovillkorade bidrag utan ansökningsförfarande eller krav på 
återredovisning. De generella statsbidragen intäktsförs kommuncentralt och utgör en del 
av de samlade resurser som kommunfullmäktige har att fördela inom ramen för den årliga 
budgeten. 

De riktade statsbidragen är, tvärtemot de generella, öronmärkta för ett visst ändamål. De 
flesta riktade statsbidrag betalas ej ut med automatik utan måste sökas och i den mån de 
inte förbrukas ställs krav på återbetalning. De riktade statsbidragen hanteras och 
intäktsförs direkt hos berörd nämnd. 

Skolmiljarden 
En av satsningarna som kan klassificeras som ett generellt bidrag är Skolmiljarden. 
Medlen fördelades 2021 som statsbidrag till förskolenämnden, grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Efter att 
förslaget till fördelning och hanteringsordning hade lämnats av stadsledningskontoret 
kom besked om att statsbidraget skulle klassificeras som ett generellt statsbidrag. 

För 2022 tilldelas Göteborgs Stad 70,7 miljoner kronor i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. Ingen ansökan och krav på återredovisning krävs. 
Skolverket betalar ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas 
ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti.  

Medel har fördelats proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i 
kommunen. Medel ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen”. En förändring från 
föregående år enligt Skolverkets regleringsbrev är att medel inte är avsedda att användas 
för insatser till förskolan. 

Statsbidrag där det är oklart beträffande villkor och klassificering 
Under senare tid har ett flertal statsbidrag aviserats av staten där det råder osäkerheter 
kring villkoren samt huruvida de ska klassificeras som riktade eller generella.  

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
När det gäller statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
för 2021 togs ursprungligen ett beslut om både återredovisnings- och återbetalningskrav. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera klassificerade därmed statsbidraget 
som ett riktat bidrag. Utifrån stadens hanteringsordning så var utgångpunkten att 
statsbidraget därmed skulle hanteras av äldre- samt vård och omsorgsnämnden. Under 
sommaren reviderade emellertid Socialstyrelsen sina anvisningar för statsbidraget och tog 
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bort såväl återbetalningskrav som krav på prestation att genomföra vissa avgränsade 
åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.  

I oktober 2021 informerad Rådet för kommunal redovisning (RKR) om att statsbidraget 
därmed skulle klassificeras som generellt. 

Totalt sett tilldelades Göteborg Stad 168,7 miljoner kronor av statsbidraget. Även om de 
nya principerna för bidraget innebar en större möjlighet för kommunerna att mer fritt 
disponera medlen så fanns det så sent på året inte möjlighet att hantera bidraget 
annorlunda än tidigare, det vill säga som ett riktat statsbidrag till nämnden för äldre samt 
vård och omsorg. Den redovisningstekniska förändringen hanterades 
kommuncentralt. Stadsledningskontoret konstaterar att det är olyckligt när det sker 
förändringar kopplat till statsbidragen under året.  

I Socialstyrelsen regleringsbrev för 2022 är klassificeringen nu återigen ändrad till ett 
riktat statsbidrag då både återredovisnings- och återbetalningskrav är återinförda. 
Stadsledningskontoret bedömer att bidraget därför i nuläget får hanteras som ett riktat 
statsbidrag till nämnden för äldre samt vård och omsorg. 

Statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 
Ändringsbudgeten 27 maj 2021 innebar uppdrag till Socialstyrelsen om satsningar för 
stärkt kompetens och minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre.  

Göteborg Stad har ansökt och uppfyller flera av kraven för att ta del av statsbidraget 
utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden som ingår i ovan satsning. 
Beslut är inte fattat men troligt är att staden beviljas bidraget och tilldelas 41,5 miljoner 
kronor för steg 1. Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte 
anmält sig, kommer att omfördelas mellan de anmälda kommunerna. Förutsättningen är 
att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget. En kommun kan efter 
omfördelning högst få fördelade medel motsvarande tre gånger det belopp som tilldelats i 
steg 1.  

För de som erhåller bidraget saknas krav på prestation eller återbetalning. SKR, Sveriges 
kommuner och regioner bedömning att de ska redovisas som ett generellt bidrag. 
Stadsledningskontoret ser svårigheter med denna hantering eftersom kommunerna får 
använda medlen under 2022 och 2023 vilket inte möjliggör att statsbidraget fördelas inom 
ramen för den årliga budgeten.  

Statsbidrag för att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen 
Ytterligare svårigheter med statsbidragen gäller ett av de större statsbidragen att Minska 
andelen timanställda inom äldreomsorgen. För att få ta del av bidraget behöver en 
kommun minska andelen timanställda med fem eller tre procentenheter, beroende på om 
utgångsläget var att man hade över eller under 17 procent timanställda i förhållande till 
andelen tillsvidareanställda. Minskningen ska ha skett från att Socialstyrelsen kommit 
med instruktioner i början av hösten 2021 till november samma år.  

Anvisningarna för att få ta del av statsbidraget har dock flera brister, bland annat vad det 
gäller beräkningssätt.  

SKR anser att även om andelen timanställda skulle ha minskats avsevärt är sannolikheten 
stor att mindre än hälften av de kommuner som har ansökt om bidrag kommer att få 
medlen beviljade. Risken är att kommunerna kommer att kritiseras när det är regelverket 
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som är fel utformat. Samtidigt som de riktade statsbidragens krav kan vara svåra att leva 
upp till så medför de inte per automatik bättre omsorg av de äldre eller bättre arbetsmiljö 
för medarbetarna.  

Enligt nuvarande anvisningar når äldre samt vård- och omsorgsnämnden inte upp till det 
uppställda kravet om att ta del av bidraget. Förvaltningen har gjort en hemställan till 
Socialstyrelsen om att ändra beräkningsgrunderna för aktuellt statsbidrag men i skrivande 
stund har ingen återkoppling skett. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att hantering av ovan statsbidrag är oviss. För 
närvarande är det endast Skolmiljarden som internt inom staden kan hanteras som ett 
generellt statsbidrag. De övriga statsbidragen får tills vidare hanteras som riktade 
statsbidrag internt och i de fall de redovisningsmässigt ska betraktas som generella 
statsbidrag får det hanteras kommuncentralt. 

Stadsledningskontoret föreslår efter de nya förutsättningarna en proportionell fördelning 
av statsbidraget efter antal invånare i ålderskategorin 6 - 15 år respektive 16 - 19 år 
(enligt samma uttag av medelbefolkning enligt SCB, preliminär 2021 som ovan). Vilket 
innebär att grundskolenämnden tilldelas 51,5 miljoner kronor och utbildningsnämnden 
19,2 miljoner kronor. Stadsledningskontoret föreslår även att medlen fördelas som 
kommunbidrag då det nu är fastställt att skolmiljarden är att betrakta som ett generellt 
statsbidrag. 

Stadsledningskontoret anser att styrningen som följer med statsbidragen ofta ger 
kortsiktiga effekter samt att hanteringen av dem många gånger kräver mycket 
administration. Det är också ibland svårt att nå upp till regelverken och risken finns att de 
långsiktiga förbättringarna, för dem verksamheten är till för, uteblir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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