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§ 112 Dnr KS 2022/00270-2.5.8 

Beslut - Fördelning av generella statsbidrag som är att betrakta 
som riktade 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på grund 
av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den nämnd som har 
ansvar för verksamheten som bidraget riktas till.   

2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för verksam-
heten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive nämnd utifrån 
statsbidragets fördelningsgrund. 

3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas utifrån 
antalet inskrivna barn per 15 januari innevarande år till Skultuna kommun-
delsnämnd och förskolenämnden (kommunal utförare och fristående 
utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt denna modell så länge till-
delning sker till Västerås stad.  

4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade skol-
miljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i beslutet för 
2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt belopp, 21,3 miljoner 
kronor, är högre än föregående år. Förskolnämnden erhåller 1 215 634 
kronor, grundskolenämnden 10 197 319 kronor, utbildning- och arbets-
marknadsnämnden 9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om ett antal statsbidrag avsedda för specifika 
åtgärder, exempelvis statsbidrag för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. På grund av bidragens utformning är de redovisnings-
mässigt att betrakta som generella, ofta på grund av att det varken finns ett 
redovisningskrav eller återbetalningskrav om de inte används på anvisat sätt.  

Om dessa bidrag ska fördelas till de nämnder som ansvarar för den 
specificerade verksamheten så måste fullmäktige fatta beslut om varje 
enskilt tillfälle bidraget ges om inte ett generellt beslut fattas i frågan. 
Bidragen är ofta tillfälliga och utbetalas vid olika tidpunkter under året och 
finns inte med i den ordinarie skatteinbetalningen via Skatteverket. 

Det finns också statsbidrag som är riktade där Västerås stad får bidraget, 
men som avser mer än en nämnd och eventuellt privata utförare. Fördelning-
en av dessa bidrag måste också beslutas av fullmäktige.  

Regering har också beslutat om ett extra statsbidrag för tillfällig förstärkning 
av statligt stöd, den så kallade skolmiljarden, 2022. Av det extra tillfälliga 
statsbidraget har Västerås stad tilldelats 21 264 482 kr, vilket förslås fördelas 
utifrån samma fördelning som 2021 men med 47 procents uppräkning efter-
som bidraget är större 2022.  
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på grund 
av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den nämnd som har 
ansvar för verksamheten som bidraget riktas till. 

2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för verksam-
heten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive nämnd utifrån 
statsbidragets fördelningsgrund. 

3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas utifrån 
antalet inskrivna barn per 15 januari innevarande år till Skultuna kommun-
delsnämnd och förskolenämnden (kommunal utförare och fristående 
utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt denna modell så länge 
tilldelning sker till Västerås stad.  

4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade skol-
miljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i beslutet för 
2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt belopp, 21,3 miljoner 
kronor, är högre än föregående år. Förskolnämnden erhåller 1 215 634 
kronor, grundskolenämnden 10 197 319 kronor, utbildning- och arbets-
marknadsnämnden 9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S), Anna Lundberg (L) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Alla nämnder 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Cecilia Aldén 
Epost: cecilia.alden@vasteras.se 
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Kopia till 

Alla nämnder 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Fördelning av generella statsbidrag som är att 
betrakta som riktade 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på 
grund av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den 
nämnd som har ansvar för verksamheten som bidraget riktas till.   

2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för 
verksamheten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive 
nämnd utifrån statsbidragets fördelningsgrund. 

3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas 
utifrån antalet inskrivna barn per 15 januari innevarande år till 
Skultuna kommundelsnämnd och förskolenämnden (kommunal 
utförare och fristående utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt 
denna modell så länge tilldelning sker till Västerås stad.  

4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade 
skolmiljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i 
beslutet för 2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt 
belopp, 21,3 miljoner kronor, är högre än föregående år. 
Förskolnämnden erhåller 1 215 634 kronor, grundskolenämnden 
10 197 319 kronor, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om ett antal statsbidrag avsedda för specifika 
åtgärder, exempelvis statsbidrag för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. På grund av bidragens utformning är de 
redovisningsmässigt att betrakta som generella, ofta på grund av att det 
varken finns ett redovisningskrav eller återbetalningskrav om de inte 
används på anvisat sätt.  

Om dessa bidrag ska fördelas till de nämnder som ansvarar för den 
specificerade verksamheten så måste fullmäktige fatta beslut om varje 
enskilt tillfälle bidraget ges om inte ett generellt beslut fattas i frågan. 
Bidragen är ofta tillfälliga och utbetalas vid olika tidpunkter under året och 
finns inte med i den ordinarie skatteinbetalningen via Skatteverket. 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2022-03-04 
Diarienr 

KS 2022/00270- 
2.5.8  

Sida 

2 (4) 

 

 

Det finns också statsbidrag som är riktade där Västerås stad får bidraget, 
men som avser mer än en nämnd och eventuellt privata utförare. 
Fördelningen av dessa bidrag måste också beslutas av fullmäktige.  

Regering har också beslutat om ett extra statsbidrag för tillfällig förstärkning 
av statligt stöd, den så kallade skolmiljarden, 2022. Av det extra tillfälliga 
statsbidraget har Västerås stad tilldelats 21 264 482 kr, vilket förslås fördelas 
utifrån samma fördelning som 2021 men med 47 procents uppräkning 
eftersom bidraget är större 2022.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på grund 
av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den nämnd som har 
ansvar för verksamheten som bidraget riktas till. 
   
2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för 
verksamheten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive nämnd 
utifrån statsbidragets fördelningsgrund. 
 
3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas utifrån 
antalet inskrivna barn per 15 januari innevarande år till Skultuna 
kommundelsnämnd och förskolenämnden (kommunal utförare och fristående 
utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt denna modell så länge 
tilldelning sker till Västerås stad.  
 
4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade 
skolmiljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i beslutet för 
2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt belopp, 21,3 miljoner 
kronor, är högre än föregående år. Förskolnämnden erhåller 1 215 634 
kronor, grundskolenämnden 10 197 319 kronor, utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor. 

Beslutsmotivering 

Regeringen har beslutat om ett antal statsbidrag avsedda för specifika 
åtgärder, exempelvis statsbidrag för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. På grund av bidragens utformning är de 
redovisningsmässigt att betrakta som generella, ofta på grund av att det 
varken finns ett redovisningskrav eller återbetalningskrav om de inte 
används på anvisat sätt. Att bidragen är utformade på detta sätt är bland 
annat för att inte öka den administrativa hanteringen under pandemin. Om 
dessa bidrag ska fördelas till de nämnder som ansvarar för den specificerade 
verksamheten så måste fullmäktige fatta beslut om varje enskilt tillfälle 
bidraget ges om inte ett generellt beslut fattas i frågan.  

Det finns också statsbidrag som är riktade där Västerås stad får bidraget, 
men som avser mer än en nämnd och eventuellt privata utförare. De tidigare 
statsbidragen för mindre barngrupper och för kvalitetssäkrande åtgärder har 
från 2022 slagits samman till ett enda statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder. Statsbidraget utbetalas till Västerås kommun. Pengarna behöver 
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därför fördelas mellan förskolnämnden och Skultuna kommundelsnämnd. 
Storleken på statsbidraget är beräknat av Statistiska centralbyrån enligt 6 § i 
statsbidragets förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder inom förskolan, där den socioekonomiska viktningen uppgår till 
50% och 50 % baseras på barnantalet i kommunen. Enligt Skolverkets beslut 
Dnr: 2021:1826 tilldelas Västerås kommun 25,9 miljoner kronor i 
bidragsram för 2022.  

Statsbidraget ska användas till insatser som genomförs under perioden 1 
januari – 31 december 2022. Detta statsbidrag ska återredovisas till 
Skolverket under kvartal 1 2023. Alla huvudmän för förskoleverksamheten i 
Västerås ska då återrapportera till utsedd tjänsteperson enligt 
delegationsordningen hur pengarna har använts utifrån de av Skolverket 
fastställda bidragskriterierna för kvalitetshöjande åtgärder.  

Regeringen har också beslutat om ett extra statsbidrag för tillfällig 
förstärkning av statligt stöd, den så kallade skolmiljarden, 2022. Det 
tillfälliga statsbidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till 
följd av Covid-19-pandemin. Medlen kan användas för insatser i hela 
skolväsendet.  
 
Av det extra tillfälliga statsbidraget har Västerås stad tilldelats 
21 264 482 kronor. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
fördelning 2022 grundar sig på kommunfullmäktiges beslut om fördelning 
av medlen för det tillfälliga stödet 2021. På grund av att det statliga bidraget 
är högre 2022 än 2021 föreslås att beloppen per barn/elev höjs i samma 
proportion som ökningen. Det innebär en ökning av beloppen per barn /elev 
med ca 47 % enligt tabell nedan.  
 
Uppräknat belopp per barn/elev 2022 jämfört med 2021 

 

Juridisk bedömning 

Generella statsbidrag som ska tillfalla nämnderna och bidrag som avser mer 
än en nämnd måste beslutas av fullmäktige.   

Ekonomisk bedömning 

Statsbidragen avser ersättning för uppgifter som ålagts kommunen, som 
exempelvis trängselkontroller, eller åtaganden för att erhålla bidragen och 
bedöms ge en positiv effekt för ekonomi och verksamhet.  
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Hållbar utveckling 

Statsbidragen är tillfälliga för att minimera effekter av pandemin eller för att 
öka kvaliteten i verksamheten. För att få bäst effekt i verksamheten bör 
bidragen ingå i de generella bidragen och vara långsiktiga för att ge 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar att bygga en långsiktigt hållbar 
organisation. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Hans Nyström 

Ekonomidirektör 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Förslag på fördelning av Skolmiljarden 2022 
Skolverket har beslutat om ett extra statsbidrag för tillfällig förstärkning av statligt stöd 
(”Skolmiljarden”) 2022. Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets 
kommuner. Enligt det statliga beslutet ska medlen användas till förstärkning i skolväsendet 
under 2022. Medel ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Det tillfälliga statsbidraget syftar 
till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medlen kan användas för 
insatser i hela skolväsendet. Av det extra tillfälliga statsbidraget har Västerås stad tilldelats 
21 264 482 kr.  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till fördelning 2022 grundar sig på 
kommunfullmäktiges beslut om fördelning av medlen för det tillfälliga stödet 2021. På grund 
av att det statliga bidraget är något högre 2022 än 2021 föreslås att beloppen per barn/elev 
höjs i samma proportion som ökningen. Det innebär en ökning av beloppen per barn /elev med 
ca 47 %. Se tabell nedan. 

Uppräknat belopp per barn/elev 2022 jämfört med 2021 

 

Fördelning av statsbidrag tillfällig förstärkning av statligt stöd ”Skolmiljarden” 2022 

 

Förslaget innebär;147 kr per barn /elev för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, F-6, 
grundsär och gymnasiesärskola. 1421 kr per elev år 7-9 och 1 776 kr gymnasiet. 
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                VÄSTERÅS STAD 2 

Utvärdering av 2021 års tilldelning 

De tre pedagogiska nämnderna gav under 2021 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att återrapportera insatserna och vad de har givit för resultat i samband med 
verksamhetsberättelserna. Nedan följer en sammanfattning av respektive nämnds återrapport. 

FÖRSKOLENÄMNDEN 

Förskoleverksamhetens konceptförskolor har haft ett komplett digitalt basutbud på varje 
avdelning bestående av till exempel ljusbord, projektor, reflektionsskärm, högtalare etcetera. 
Medlen från statsbidraget har använts för att tillse att samtliga avdelningar inom 
förskoleverksamheten har ett sådant komplett digitalt basutbud. Genom denna insats har alla 
kommunala förskolor och avdelningar samma möjligheter att erbjuda barn en undervisning där 
digitala verktyg, i samspel med annat material, kan lägga till och skapa möjligheter i barns 
utforskande och lärande. 

GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Skolor med en hög ersättning utifrån tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
("skolmiljarden") har framför allt satsat på: 

 Att förstärka med lärare i svenska som andraspråk - allt från en extra lärare på skolan 
till att i ett tvålärarsystem den ene läraren är lärare i svenska som andraspråk. 

 Personer som har ett ansvar för det elevsociala livet på skolan. Lärarna kan i större 
utsträckning fokusera på planering, genomförande och utvärdering av den egna 
undervisningen. Denna personalgrupp har olika beteckningar på olika skolor men 
gemensamt är att de avlastar lärarna i det elevsociala arbetet. 

 Specialpedagoger och speciallärare för att dels ge elever stöd, dels för att handleda 
och stödja lärarna i att utveckla skolans kompensatoriska uppdrag. 

 Olika former av så kallad lärstudio där elever i det mindre formatet erbjuds 
undervisning. 

 Färre elever i klassen. Något forskningen också bekräftar har betydelse särskilt för 
elever i yngre åldrar, med annat modersmål och i socioekonomiskt utsatta områden. 

 Lovskolor och läxhjälp 
 Olika förstärkningar som inneburit en förbättrad arbetsmiljö för lärare vilket i sin tur 

påverkat möjligheten att rekrytera behörig personal. 

Resultat av dessa satsningar är (olika för olika skolor): 

 Elevers resultat har höjts 
 Ökad trygghet och trivsel bland elever 
 Lugnare skola och färre konflikter 
 Elever med problematisk skolfrånvaro har i en del fall fått en väg in i skolan via så 

kallad lärstudio 
 Lärare kan i större utsträckning fokusera sitt arbete på att utveckla undervisningen 
 Ökade möjligheter att rekrytera behöriga lärare. 
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Pengarna har under 2021 använts till olika insatser:  

 Personalförstärkningar i form av 
- stöd under våren 2021 för att minimera antalet elever som inte når målen i olika 

kurser genom ytterligare stöd i undervisning  
- fler elever har fått möjlighet att genomföra moment i undervisningen, t.ex. 

körning av lastbil och lastmaskiner 
- fler mindre grupper för att ge ytterligare individuellt anpassat stöd 
- elever utan godkänt betyg har erbjudits att läsa om kurser med stöd 
- förstärkt elevhälsa genom utökning av kuratorstjänst och skolsköterska 
- ytterligare vuxna som kan hjälpa till med planering och stöttning i samband med 

distansstudier 
 Utökat stöd under sommarskola för de elever som behövt förlängd undervisning, eller 

om inte nått målen för kurserna 
 På en skola har man även satsat på att bygga upp ett referensbibliotek, kopplat till de 

yrkesutbildningar man erbjuder 

Resultat av dessa satsningar: 

Det är svårt att se ett direkt samband mellan en viss insats och en viss effekt. Skolorna har haft 
som avsikt att dels använda resurser för att täcka individuella behov som har aktualiserats på 
grund av distansstudier. Detta kan vara att vissa kurser måste ha fler lärarresurser för att 
kunna genomföra olika moment i undervisningen (såsom körning av lastbil, eller för att 
säkerställa fortgående undervisning via vikarier när ordinarie personal varit borta och så 
vidare) eller för att individuellt stötta enskilda elever som på grund av pandemin riskerat att 
inte klara kurserna (på grund av planering, har haft svårt tillgodogöra sig distansstudier av 
studiemässiga eller psykosociala skäl). Resurserna har i detta läge hjälpt till att ha den effekt 
som avses. 

Beslutsmotivering 

Motiv till förslaget är samma som för 2021 då verksamheterna prioriterat år 7–9 samt 
gymnasieskolan. Grund för den prioritering är att dessa elever och medarbetare har fått 
anpassa sin vardag efter fjärr- och distansundervisning, vilket inte var ett känt begrepp inom 
skolan för ett år sedan. Både elever och medarbetare har fått hitta nya sätt att mötas på i 
undervisningssituationer. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att elever i 
år 7–9 samt gymnasieskolan ges bästa möjliga förutsättningar att nå behörighet till gymnasiet 
respektive kunna avsluta sin gymnasietid med en gymnasieexamen. Förutsättningarna vid 
ingången av 2022 bedöms snarlika som då fördelningen gjordes inför 2021. 

Utöver detta har de kommunala verksamheterna budgeterat utifrån samma fördelning som för 
2021, eftersom någon annan fördelning ej förmedlats. Om fördelningen skulle förändras 
markant, skulle det med andra ord innebära en budgetavvikelse för den kommunala 
huvudmannen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är avstämt med förvaltningen i Skultuna 
kommundelsnämnd. 
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