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Hemställan att förenkla processen gällande vissa riktade 

statsbidrag 

Med anledning av den situation Sverige befinner sig i till följd av Covid-19 där 

kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora 

ansträngningar är det nödvändigt att kommunerna får möjlighet att fokusera på att 

hantera krisen.  

Utvecklings- och förbättringsarbete utgör en vital del och bedrivs löpande inom 

skolan och äldreomsorgen. I en ansträngd situation är det emellertid nödvändigt att 

snabbt ställa om resurserna och inrikta kraften mot att hantera de utmaningar som 

kommunerna just nu ställs inför. I en sådan situation krymper möjligheterna att aktivt 

bedriva planeringsarbete. Den administrativa bördan måste också minska så att all 

kraft kan riktas mot att hantera de uppgifter som är mest angelägna.  

Hemställan 

SKR hemställer att: 

• nedanstående statsbidrag under år 2020 fördelas ut enligt de förordningar eller 

den för 2020 beslutade fördelning som finns för dessa bidrag. Om sådan 

fördelning inte finns, ska statsbidraget delas ut i kronor per invånare. 

• kommunerna under 2020 avlastas bördan att återsöka, rekvirera och 

avrapportera hur bidragen använts.  

 

De riktade statsbidrag som avses är: 

 

Inom äldreomsorgen 

• Motverka ensamhet. 610 mnkr 2020. 

• Digitaliseringssatsning. 169 mnkr 2020. 

 

Inom skolan 

• Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. 125 mnkr 2020 

• Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän. Ca 28 mnkr  

• Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer. 

• Statsbidrag för introduktionsprogram. Max 3 miljoner per huvudman 

• Statsbidrag för lovskola. ca 200 mnkr 2020 



 

 2020-03-25   
 

2 (2) 
 

    

   
 

 

 

• Statsbidrag för lärarassistenter. 500 mnkr 2020 (halverades för finansiering av 

oppositionens 2,5 miljarder) 

• Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän. ca 400 mnkr 2020 

• Statsbidrag för läslyftet i förskolan motsvarar 10 eller 20 procent av en 

genomsnittlig heltidslön för en förskollärare 

• Statsbidrag för läslyftet i skolan. Schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 

procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare 

• Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik. 

145 mnkr 

• Statsbidrag för specialpedagogik för lärande. 344 mnkr 2019, oklart  

• Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. 4 mnkr 

• Statsbidrag för mindre barngrupper. Ca 1 200 mnkr 2020 

• Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. 500 mnkr 

• Statsbidrag för maxtaxa. Ca 2 100 mnkr 2020 

• Statsbidrag för yrkesvux. Ca 2 300 mnkr 

• Statsbidrag för lärcentrum.  

• Statsbidrag för lärlingsvux. 382 mnkr 2019 

 

När resultat och konsekvenser av pandemin kommer att visa sig bör även en 

avveckling av dessa bidrag kunna ske, antingen så att de successivt går över till 

generella bidrag, alternativt att de slås ihop till sektorsbidrag riktade till specifika 

verksamheter såsom skola och äldreomsorg där Statskontoret kan få en roll att följa 

upp hur bidragen använts.  

Förutom detta ser SKR en tydlig möjligheter att i framtiden förenkla den 

administrativa bördan kring riktade statsbidrag. Ett sådant exempel är ersättning, 

motsvarande ca 1 miljard för asylsökande barns skolgång som är ett schablonbelopp 

som betalas ut efter ansökan. Här måste kommunen regelbundet ansöka om ersättning 

för varje enskild elev. Detta ska sedan granskas av Migrationsverket. SKR kan ta fram 

förslag på hur administrationen av vissa statsbidrag skulle kunna automatiseras. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 

Ordförande  


