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Inledning 

Metod och genomförande 

Uppföljningen som presenteras i denna rapport syftar till att undersöka hur 

bidraget har nått ut till huvudmännen samt hur huvudmännen har nyttjat bidraget. 

För att svara på i vilken utsträckning bidraget har nått ut till huvudmännen 

används följande indikatorer i vår studie:  

• Andel huvudmän som ansökt om bidraget, efter: 

• typ av huvudman  

• elevantal   

• bidragsbelopp  

• socioekonomiskt index 

Indikatorerna på hur bidraget har nått ut till huvudmännen har sammanställts 

utifrån huvudmännens ansökan om utbetalning samt ramberäkningarna 

(bidragsram, socioekonomiskt index och elevantal) för samtliga huvudmän för 

bidragsåret 2021.  

För att undersöka hur bidraget har nyttjats av huvudmannen används följande 

indikatorer: 

• Huvudmännens fördelning av insatser efter skol- eller verksamhetsform (antal 

och andel insatser som riktar sig till förskoleklass, grundskola respektive 

fritidshem).  

• Huvudmännens fördelning av bidraget efter kategori av insats (personal, 

kompetensutveckling, lärverktyg, elevhälsa och övrigt).  

Huvudmännens fördelning av insatser har liksom de tidigare nämnda 

indikatorerna analyserats utifrån huvudmännens ansökan om utbetalning för 

bidragsåret 2021. Huvudmännens fördelning av bidraget efter kategori av insats 

följs upp utifrån uppgifter från redovisningen av bidragsåret 2020.  

Rapportens disposition 

I rapportens första kapitel redovisas utfall av ansökan för bidragsåret 2021. I det 

följande kapitlet redovisas utfall i redovisning av bidragsåret 2020. 
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Utfall av ansökan för bidragsåret 2021 

I det här avsnittet analyserar vi fördelningen av statsbidraget för bidragsåret 2021. 

Vi inleder kapitlet med att undersöka vilka huvudmän som erhöll en bidragsram 

och fortsätter därefter att analysera fördelningen av bidraget utifrån ett antal olika 

variabler. Avsnittet utgår ifrån uppgifter från Skolverkets handläggning av beslut 

om bidragsram och ansökan av bidraget.  

Huvudmän som tilldelades en bidragsram   

Inför varje bidragsår beslutar Skolverket om en bidragsram för varje huvudman 

för förskoleklass och grundskola. Bidragsramen visar hur mycket medel 

huvudmännen kan ansöka om. De huvudmän som tilldelats en bidragsram och 

som vid ansökningstillfället fortfarande är kvalificerade bidrag har möjlighet att 

ansöka om medel ur sin tilldelade bidragsram i inledningen av bidragsåret. 

Ansökan sker via Skolverkets e-tjänst. Bidragsramarna inför 2021 beslutades i 

maj 2020 och ansökningsperioden var mellan den 15 januari och den 17 februari 

2021.1 

Bidragsomgången 2021 fick 871 huvudmän beslut om en bidragsram. Vid 

ansökningstillfället hade sju av dessa huvudmän fått sitt tillstånd från 

Skolinspektionen indraget. I och med dessa förändringar var det således 864 

huvudmän som hade möjlighet att ansöka om statsbidraget bidragsåret 2021. 

I tabell 1 visas en översikt av de huvudmän som tilldelats en bidragsram och som 

hade möjlighet att ansöka om bidraget.   

Tabell 1. Översikt huvudmän som kunde ansöka om statsbidrag bidragsåret 2021 

Typ av 
huvudman  

Antal  Andel 
(%) 

Totalt antal 
elever 

Andel 
elever (%) 

Bidragsram (kr) Andel 
ram 
(%) 

Enskilda 573 66,2 173 902 14,72 681 849 740 10,95 

Offentliga  291 33,8 1 007 667 85,28 5 543 583 667 89,05 

Totalt 864 100 1 181 408 100 6 225 433 407 100 

 

I kolumnen ”Bidragsram” framgår det sammanlagda belopp som huvudmännen 

hade möjlighet att ansöka om. Det totala anslaget och den ursprungliga 

bidragsramen var 6 230 000 000 kronor, det vill säga något högre än beloppet i 

 
1 I ansökan ska huvudmännen svara på följande frågor för varje insats de planerar att genomföra: namn på insats; 

kategori för insats (personal, kompetensutveckling, lärverktyg, elevhälsa eller övrigt); skol- eller verksamhetsform för 
insatsen (förskoleklass, grundskola eller fritidshem); om det är en ny eller utökad insats; beskrivning av insatsen; 

beskrivning av på vilket sätt insatsen bidrar till att stärka likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen samt sökt 

belopp per insats 
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tabellen. Som nämndes ovan var det ett antal huvudmän som föll bort vid 

ansökningstillfället, då dessa inte längre hade tillstånd från Skolinspektionen. I 

och med att dessa huvudmäns bidragsram inte övergick till någon annan 

huvudman minskade därmed även det sammanlagda belopp som Skolverket 

kunde fördela vid ansökan med ungefär 4,6 miljoner kronor (den sammanlagda 

summan i huvudmännens bidragsramar).  

I tabellen framgår att det var totalt 864 huvudmän som hade möjlighet att ansöka 

om bidraget, varav 573 var enskilda och 291 offentliga huvudmän. I gruppen 

offentliga huvudmän var det utöver samtliga kommuner även en region som var 

kvalificerad att ansöka om statsbidraget.   

Huvudmän som ansökt om bidraget 

I följande avsnitt undersöker vi fördelningen av statsbidrag till huvudmän, med 

fokus på huvudmannatyp, bidragsramens storlek och socioekonomiskt index. 

Analysen utgår ifrån uppgifter från Skolverkets handläggning av ansökan om 

statsbidrag för bidragsåret 2021.  

Vår analys visar att en stor andel av de huvudmän som var kvalificerade att söka 

bidraget har ansökt och beviljats statsbidrag bidragsomgången 2021. Av de 864 

huvudmän som var kvalificerade att ansöka var det 778 som ansökte om medel, 

det motsvarar ungefär 90 procent av huvudmännen. Det var alltså 86 huvudmän, 

motsvarande ungefär 10 procent av de som var kvalificerade att söka, som inte 

ansökte om bidraget.  

Av de huvudmän som sökte fick 771 huvudmän beslut om bifall och fyra 

huvudmän fick beslut om delvis bifall. Under tiden från ansökan fram till 

Skolverkets beslut var det tre enskilda huvudmän som genom en fusion gick ihop 

med en annan huvudman. De tre huvudmännens ansökningar avskrevs och 

bidragsramarna samt möjligheten att erhålla statsbidrag övergick till den nya 

huvudmannen.2 

De huvudmän som ansökt om statsbidraget samlar ungefär 99 procent av alla 

elever hos huvudmän som var kvalificerade att ansöka om bidraget. Det går 

därmed att påstå statsbidraget når ut till de flesta elever.  

Vår analys visar även att i stort sett hela anslaget har beviljats, se tabell 2 nedan.  

 
2 I de efterföljande analyserna har vi behandlat dessa fyra huvudmän som en och samma huvudman, detta eftersom de 

tre huvudmän vars bidragsram överläts inte längre hade möjlighet att erhålla bidrag. Den ursprungliga populationen som 

är kvalificerade bidrag är i våra efterföljande analyser därmed 861 huvudmän i stället för 864. 
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Tabell 2. Bidragsram och beviljat belopp 
 

Summa (kr) 

Bidragsram3 6 225 433 407 

Sökt belopp 6 185 310 959 

Beviljat belopp 6 182 130 245 

I tabellen framgår att Skolverket har beviljat bidrag om knappt 6,2 miljarder 

kronor, det motsvarar drygt 99 procent av det totala anslaget. Skillnaden mellan 

bidragsram och sökt belopp, som beror på att vissa huvudmän inte sökt bidraget 

alls samt att vissa huvudmän inte sökt hela sin bidragsram, är ungefär 40 miljoner 

kronor. Vidare uppgår det totala värdet på de avslag (enbart delvis avslag) som 

Skolverket gjort utifrån huvudmännens ansökningar endast till cirka 3  

miljoner kronor (skillnaden mellan sökt och beviljat belopp i tabellen).  

Att det hela anslaget i stort sett betalas ut av Skolverket är även tydligt när vi 

undersöker hur stor andel av sin bidragsram som de flesta huvudmän har beviljats. 

I tabell 3 har vi grupperat huvudmännen i olika intervall utifrån hur stor andel av 

deras bidragsram som de har beviljats.   

Tabell 3. Andel av bidragsramen som har beviljats 

Beviljat belopp 
som andel av bidragsram (procent) 

Andel 
huvudmän (%) 

0 10,0 

40 – 50 0,5 

50 – 60 0,8 

60 – 70 0,4 

70 – 80 0,4 

80 – 90 0,5 

90 – 100 16,6 

100 71,0 

Totalt 100 

Av tabellen framgår det att de allra flesta huvudmän har beviljats hela eller nästan 

hela sin ram. Drygt 70 procent av huvudmän har beviljats hela sitt belopp och 

ungefär 15 procent har beviljats över mellan 90–99 procent av sin bidragsram. I 

tabellen framgår det även att det var tio procent av huvudmännen (motsvarande 

86 huvudmän) som inte beviljades medel, som tidigare nämnts handlar det om 

huvudmän som inte har ansökt om bidrag.  

 
3 Den ursprungliga bidragsramen var 6 230 000 000 kronor. I tabellen visas det belopp som fanns tillgängligt att söka 

vid ansökningstillfället.  
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Kommunala huvudmän ansöker i större utsträckning om 

bidraget 

I följande avsnitt tittar vi närmare på de offentliga och enskilda huvudmän som 

tilldelats en bidragsram samt undersöker om det finns några skillnader i 

benägenhet att ansöka om bidraget mellan grupperna.  

Av de 861 huvudmän som var kvalificerade bidrag var drygt 66 procent enskilda 

huvudmän. De enskilda huvudmännens andel av elever uppgår trots det till knappt 

15 procent. Detta beror på att de enskilda huvudmännen i genomsnitt har färre 

elever än de offentliga huvudmännen. Bidragsramarna för de enskilda 

huvudmännen uppgår till drygt 10 procent av det totala anslaget. Detta beror 

främst på att de enskilda huvudmännen har färre elever, men också på att de 

enskilda huvudmännen i genomsnitt har lägre socioekonomiskt index än de 

offentliga huvudmännen, se tabell 4 nedan.   

Tabell 4. Översikt antal elever, socioekonomiskt index samt belopp per elev, per 

huvudman (antal huvudmän inom parentes)4 
 

Samtliga huvudmän 
(861) 

Enskilda huvudmän 
(570) 

Offentliga huvudmän 
(291) 

 
Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median 

Genomsnittligt 
antal elever 
2017–19 (F-9) 5 

1 374 245 305 131 3 463 1 713 

Socioekonomiskt 
index 

96,7 88,7 85,6 71,7 118,4 116,9 

Belopp per elev i 
bidragsram 

5 090,9 4 671,7 4 505,5 3 790,1 6 235,6 6 156,1 

 

I tabell 4 har vi sammanställt medelvärdet och medianvärdet för antal elever, 

socioekonomiskt index och belopp per elev för de offentliga och enskilda 

huvudmän som erhållit en bidragsram. Som tidigare nämnts framgår det här att de 

offentliga huvudmännen i genomsnitt har ett betydligt högre elevantal. 

Av tabellen är det även tydligt att de offentliga huvudmännen i genomsnitt har ett 

betydligt högre socioekonomiskt index, vilket innebär att de offentliga 

huvudmännen i genomsnitt har en högre andel elever som enligt modellen inte 

väntas bli behöriga till gymnasiet. I och med att belopp per elev beräknas utifrån 

det socioekonomiska indexet innebär ovanstående även att de offentliga 

huvudmännen i genomsnitt även har ett högre belopp per elev, vilket också 

framgår av tabellen.  

 
4 I och med att tre huvudmäns bidragsramar överläts till en annan huvudman har vi behandlat dessa fyra huvudmän som 
en och samma huvudman. Den ursprungliga populationen i våra analyser som är kvalificerade bidrag är därmed 861 

huvudmän i stället för 864. 
5 Uppgifterna utgår ifrån elevantal per huvudman i Skolverkets beräkning av bidragsramar.  
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Det genomsnittliga tilldelade beloppet per elev för samtliga huvudmän ligger på 

strax över 5 000 kronor. Samtidigt finns det dock en relativt stor variation mellan 

huvudmännen när det gäller beslutat belopp per elev, från huvudmän med ett 

belopp per elev om 1 000 – 2000 kronor till huvudmän som tilldelats ett belopp 

per elev om cirka 20 000 kronor.   

I tabell 5 har vi sammanställt antal och andel huvudmän som ansökt om 

statsbidraget utifrån typ av huvudman. Den första kolumnen visar antalet 

huvudmän som tilldelades en bidragsram, i andra och tredje kolumnen framgår 

antalet och andelen huvudmän som ansökt om statsbidraget.  

Tabell 5. Huvudmän som ansökt och beviljats bidrag bidragsår 2021 6 

Typ av 
huvudman 

Antal 
huvudmän som 
kunde ansöka om 
statsbidrag 

Antal huvudmän 
som ansökt om 
statsbidrag 

Andel huvudmän som 
ansökte om bidrag 
(procent) 

Enskilda 
huvudmän 

570 485 85,1 

Offentliga 
huvudmän 

291 290 99,7 

Totalt 861 775 90,0 

 

Som framgår av tabellen har alla utom en av de offentliga huvudmännen ansökt 

om bidraget. Samtliga kommuner har ansökt om statsbidraget, medan den region 

som tilldelats en bidragsram har valt att inte ansöka om bidraget.  

Andelen enskilda huvudmän som ansökt om och beviljats statsbidrag uppgår till 

knappt 85 procent. Det innebär alltså att ungefär 15 procent (motsvarande 85 

huvudmän) av de enskilda huvudmän som tilldelats en bidragsram inte har ansökt 

om bidraget.  

I det kommande avsnittet kommer vi att undersöka vad som kännetecknar de 

huvudmän som inte ansökt om bidraget genom att titta på andelen huvudmän som 

sökt bidrag utifrån ett antal olika variabler, så som elevantal och storlek på 

bidragsbelopp. I och med att i stort sett samtliga offentliga huvudmän har ansökt 

om bidraget kommer de efterföljande analyserna enbart att fokusera på de 

enskilda huvudmännen.  

Enskilda huvudmän med få elever ansöker om bidraget i 

mindre utsträckning 

I följande avsnitt undersöker vi hur storleken på huvudmännen, avseende 

elevantal, påverkar benägenheten att ansöka om bidraget. I tabell 6 har vi delat 

upp de enskilda huvudmännen i sex olika storlekskategorier utifrån elevantal. Den 

första kolumnen visar antalet huvudmän inom respektive intervall som var 

 
6 Antal huvudmän som erhöll en bidragsram utgår i tabellen, samt i resterande delar av rapporten, ifrån antal huvudmän 

som hade möjlighet att ansöka om statsbidrag vid ansökningstillfället.  
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kvalificerade att ansöka om statsbidraget. Den tredje och fjärde kolumnen visar 

antalet och andelen huvudmän per storlekskategori som ansökt om bidraget.  

Tabell 6. Antal och andel huvudmän som ansökt om bidrag utifrån antal elever, enskilda 

huvudmän 

Genomsnittligt antal 
elever 
2017–19 (F–9)7  

Antal 
huvudmän som 
kunde ansöka 
om statsbidrag 

Antal huvudmän 
som ansökt om 

statsbidrag 

Andel huvudmän 
som ansökt om 

statsbidrag (procent) 

50 elever eller färre 106 67 63,2 

51 – 150 elever 201 173 86,1 

151 – 500 elever 211 195 92,4 

501 – 1 500 elever 44 42 95,5 

1 501 – 3 000 elever 4 4 100 

Över 3 000 elever 
4 4 100 

Totalt 570 485 85,1 

 

Det finns ett tydligt samband mellan antal elever och benägenhet att söka 

bidraget: desto större huvudman desto större andel huvudmän har ansökt om 

bidraget. I tabellen framgår bland annat att de minsta huvudmännen med 50 

elever eller färre sökt bidraget i betydligt lägre utsträckning. Bland huvudmännen 

av denna storlek är det ungefär 35 procent som inte har ansökt om bidraget. Om 

vi i stället fokuserar på de större huvudmännen med 500 elever eller mer framgår 

att nästan samtliga huvudmän har ansökt om bidraget (enbart två av sammanlagt 

52 huvudmän har valt att inte ansöka om bidraget).   

Storleken på beloppet verkar påverka benägenheten att 

ansöka om bidraget 

I följande avsnitt undersöker vi hur bidragsramens storlek påverkar 

huvudmännens benägenhet att ansöka om statsbidraget. I tabell 7 visas antalet och 

andel enskilda huvudmän som ansökt om statsbidraget för bidragsomgången 2021 

inom olika intervall som utgår från beslutad bidragsram. 

 
7 Antal elever per huvudman utgår ifrån elevantal i Skolverkets beräkning av bidragsramar.  
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Tabell 7. Andel huvudmän som ansökt om bidraget utifrån bidragsramens storlek, enskilda 

huvudmän 

Intervall huvudmans 
bidragsram (kr)  

Antal huvudmän 
som kunde 
ansöka om 
statsbidrag 

Antal 
huvudmän som 

ansökt om bidraget 

Andel huvudmän som 
ansökt om bidraget 

(procent) 

3 000 – 170 000 85 54 63,5 

170 000 – 270 200 86 66 76,7 

270 200 – 440 000 85 76 89,4 

440 000 – 625 000 86 77 89,5 

625 000 – 904 600 86 76 88,4 

904 600 – 1 780 000 79 76 96,2 

1 780 000 – 4 928 000 51 48 94,0 

4 928 000 eller mer 12 12 100,0 

Totalt 

  

570 485 85,1 

Det finns en tydlig skillnad i benägenhet att ansöka om bidraget mellan de 

huvudmän med minst bidragsram och de som erhållit störst belopp. Enskilda 

huvudmän med mindre ram har ansökt om statsbidraget i lägre utsträckning. Vi 

kan till exempel se att drygt 60 procent av huvudmännen inom det lägsta 

intervallet (3 000–170 000 kronor) har ansökt om statsbidraget. Om vi tittar på 

huvudmännen inom de tre högsta intervallen framgår att i stort sett samtliga 

kvalificerade huvudmän har ansökt om bidraget.  

Andel huvudmän som ansökt om bidraget utifrån 

socioekonomiskt index 

I följande avsnitt har vi analyserat hur det socioekonomiska indexet ser ut för de 

huvudmän som har ansökt om statsbidraget. Som tidigare nämnts indikerar ett 

lägre indexvärde att huvudmannen har en högre förväntande andel elever som blir 

behöriga till gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som enligt 

modellen inte väntas bli behöriga till gymnasieskolan har således ett högre index 

och får även ett högre belopp per elev.   

I tabell 8 har vi tittat närmare på de enskilda huvudmän som ansökt om bidrag 

genom att sammanställa andelen huvudmän med ett indexvärde över och under 

100 som har ansökt om bidraget.  
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Tabell 8. Andel huvudmän som ansökt om statsbidrag utifrån socioekonomiskt index, 

enskilda huvudmän 

Socioekonomiskt index 
  

Antal huvudmän 
som kunde ansöka 

om statsbidrag 

Antal 
huvudmän som 

ansökt om 
statsbidraget 

Andel huvudmän 
som ansökt om 
statsbidraget 

(procent) 

Socioekonomiskt index <100 420 361 86,0 

Socioekonomiskt index >= 100 150 124 82,6 

Totalt 570 485 85,1 

    

Även om det inte rör sig om några stora skillnader framgår det av tabellen att 

andelen huvudmän som sökt bidrag är något högre bland huvudmännen med ett 

lägre socioekonomiskt index. Enskilda huvudmän med en högre andel elever som 

inte väntas bli behöriga till gymnasieskolan (och därmed ett högre index) har 

såldes sökt bidraget i något lägre utsträckning.  

För att mer i detalj undersöka hur det socioekonomiska indexet ser ut för 

huvudmän som ansökt om bidraget ser ut har vi i tabell 9 delat upp samtliga 

enskilda huvudmän i sex olika intervall utifrån huvudmännens socioekonomiska 

index. För varje intervall har vi sedan undersökt hur stor andel av huvudmännen 

som har ansökt om statsbidraget. 

Tabell 9. Andel huvudmän som ansökt om statsbidrag utifrån socioekonomiskt index, 

enskilda huvudmän 

Socioekonomiskt 
index  

Antal huvudmän som 
kunde ansöka om 

statsbidrag 

Antal huvudmän 
som ansökt om 
statsbidraget 

Andel huvudmän som 
ansökt om statsbidraget 

(procent) 

0 – 50 138 117 84,8 

50 – 75 165 143 86,7 

75 – 100 117 101 86,3 

100 – 125 64 56 87,5 

125 – 150 24 19 79,2 

Över 150 62 49 79, 0 

Totalt 570 485 85,1 

 

Liksom i tabell 8 framgår att de huvudmän med högst index ansöker om bidraget i 

något lägre utsträckning. Bland huvudmän med index mellan 125–150 eller över 

150 är andelen som ansökt om bidraget ungefär 79 procent. Andelen huvudmän 

som ansökt om bidraget är störst bland de huvudmännen med ett indexvärde om 

100–125, inom detta intervall ligger andelen på knappt 88 procent.  

Både tabell 8 och 9 indikerar att enskilda huvudmän med en högre andel elever 

som inte väntas bli behöriga till gymnasieskolan söker bidraget i något lägre 

utsträckning. Detta kan ses som anmärkningsvärt i och med att dessa huvudmän 

erhåller ett högre belopp per elev. Samtidigt har enskilda huvudmän med ett högre 
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index i genomsnitt även ett lägre elevantal, vilket i sig verkar påverka 

benägenheten att ansöka om bidraget negativt.8 Det är därmed svårt att säga om, 

och i så fall hur, huvudmäns socioekonomiska index påverkar benägenheten att 

ansöka om bidraget.  

Mindre enskilda huvudmän med lägre bidragsram ansöker 

bidraget i lägre utsträckning 

Den sammantagna bilden från våra tidigare analyser är att det främst är små 

enskilda huvudmän med få elever och lägre bidragsram som inte ansöker om 

bidraget. Detta blir även tydligt vid en jämförelse mellan de enskilda huvudmän 

som ansökt och de som inte har ansökt om bidraget. I tabell 10 har vi 

sammanställt genomsnittligt elevantal, belopp i bidragsram, belopp per elev och 

socioekonomiskt index för de två grupperna av huvudmän.  

Tabell 10. Jämförelse mellan de enskilda huvudmän som ansökt och de som valt att inte 

ansöka om bidraget 
 

Huvudmän som ansökt 
om bidraget 

Huvudmän som inte 
ansökt om bidraget 

 
Medelvärde Medelvärde 

Genomsnittligt antal elever 2017–19 (F-9) 340 107 

Belopp i bidragsram 1 337 195 391 882 

Belopp per elev 4 465 4 813 

Socioekonomiskt index 84,8 91,4 

   

Den bild som framkommit i de tidigare tabellerna återspeglas även i tabell 10. De 

enskilda huvudmän som inte har ansökt om bidraget har i genomsnitt ett betydligt 

lägre elevantal och har även tilldelats ett lägre belopp i bidragsramen. Både 

beloppet per elev och huvudmännens socioekonomiska index är dock något högre 

för huvudmän som inte ansökt om bidraget. Huvudmannens totala tilldelade 

belopp i bidragsramen verkar därmed påverka benägenheten att ansöka om bidrag 

i större utsträckning än tilldelat belopp per elev.  

Att mindre enskilda huvudmän ansöker om bidrag i lägre utsträckning är en bild 

som stämmer väl överens med tidigare utvärderingar av statsbidrag för likvärdig 

skola, men även flertalet andra utvärderingar av andra statsbidrag riktade mot 

skolhuvudmän.9 Den samstämmiga bilden i dessa utvärderingar är att små 

enskilda huvudmän med få elever och ett lägre tilldelat belopp är betydligt mindre 

benägna att ansöka om statsbidrag.  

 
8 Det genomsnittliga elevantalet för enskilda huvudmän med mindre än 100 är 360 elever. Det genomsnittliga 
elevantalet för enskilda huvudmän med index större eller lika med 100 är 152 elever.  
9 Se till exempel: Skolverket (2019) Utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling och; 

Skolverket (2019) Utvärdering av statsbidrag för ökad jämlikhet.  
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Huvudmäns fördelning av insatser efter skol- och 

verksamhetsform 

I ansökan ska huvudmännen svara på ett antal frågor för varje insats som de söker 

bidrag för. De ska bland annat ange hur stort belopp de söker per insats, kategori 

för insatsen (personal, kompetensutveckling, lärverktyg, elevhälsa eller övrigt) 

samt huruvida det är en ny eller utökad insats.  

För bidragsåret 2021 ansökte huvudmännen sammanlagt om bidrag för 4 482 

insatser.10 Antalet insatser som respektive huvudman ansökte om medel för 

varierar från 1 till 55 insatser. I genomsnitt ansökte huvudmännen om bidrag för 

sex insatser.   

Utöver tidigare nämnda frågor behöver huvudmännen även svara på skol- och 

verksamhetsform (förskoleklass, grundskola eller fritidshem) för respektive insats 

de söker bidrag för. En insats kan riktas mot eller flera skolformer. I tabell 11 har 

vi sammanställt antalet och andelen insatser utifrån skol- och verksamhetsformer i 

ansökan.     

Tabell 11. Fördelning av insatser efter skol- och verksamhetsform 

Skolform Antal insatser Andel 

Förskoleklass 43 1,0% 

Grundskola 1 932 43,1% 

Fritidshem 133 3,0% 

Grundskola och förskoleklass 962 21,5% 

Grundskola och fritidshem 83 1,9% 

Förskoleklass och fritidshem 5 0,1% 

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 324 29,5% 

Summa 4 482 100% 

 

Av tabellen framgår att det mest vanligt att med planerade insatser inriktade mot 

grundskola, drygt 40 procent av insatserna har en inriktning mot enbart 

grundskolan. Därefter följer insatser som är inriktade mot alla tre 

verksamhetsformerna. Utifrån tabellen är det även tydligt att det är förhållandevis 

få insatser som inte har en inriktning mot grundskolan. Om vi undersöker vilka 

insatser som antingen enbart riktas mot grundskolan eller mot grundskolan i 

kombination med någon av de andra verksamhetsformerna uppgår andelen till 

ungefär 96 procent. Det är alltså enbart cirka fyra procent av insatserna som inte 

berör grundskolan.   

  

 
10 Antalet insatser inkluderar även insatser från de tre huvudmännen vars ansökningar avskrevs.  
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Utfall i redovisning av bidragsåret 

2020 

Följande avsnitt fokuserar på frågan om hur huvudmännen har nyttjat 

statsbidraget. Avsnittet utgår ifrån de uppgifter som samlats in i samband med 

redovisningen av bidragsåret 2020. Redovisningen av bidragsåret 2020 skedde 

mellan den 15 augusti och den 15 september 2021.  

Bidragsåret 2020 var det sammanlagt 758 huvudmän som beviljades bidrag om 

totalt 4,8 miljarder kronor. Av dessa var det 708 huvudmän som vid 

handläggningen av redovisningarna fick beslut om bifall. Vidare var det 45 

huvudmän som fick beslutet delvis bifall, och därmed återkrävdes på en viss del 

av den summa som beviljats. Fem huvudmän fick beslut om avslag och fick 

därmed återkrav på hela det belopp som beviljats vid ansökan.  

I tabellen nedan har vi sammanställt beviljat belopp vid ansökan, beviljat 

redovisat belopp samt belopp som återkrävts vid redovisningen av bidragsåret 

2020.  

Tabell 12. Belopp i redovisningen av bidragsåret 2020 

 Summa (kr) 

Beviljat belopp vid ansökan 4 840 286 563 

Belopp som huvudmännen 
redovisat 

4 817 289 132 

Belopp som återkrävts 22 997 431 

  

Som framgår av tabellen är det drygt 23 miljoner kronor som återkrävts i samband 

med redovisningen. Det motsvarar knappt en halv procent av totala belopp som 

Skolverket beviljade vid ansökan. Observera att återkrav under 1 000 kronor 

efterges, därför är beloppet som återkrävts mindre än skillnaden mellan ”Beviljat 

belopp vid ansökan” och ”Belopp som huvudmännen redovisat”. 

Huvudmännen använder främst bidraget till 

personalkostnader 

I redovisningen ska huvudmännen bland annat ange vilken typ av kostnader de 

har använt bidraget till utifrån ett antal förutbestämda kostnadsposter. Följande 

kategorier av insatser fanns med i redovisningen av bidragsåret 2020:  

• Personal 

• Kompetensutveckling 

• Lärverktyg 
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• Övrigt 

I redovisningen ska huvudmännen ange hur stort belopp som lagts på respektive 

kategori. I tabell 13 har vi sammanställt det totala belopp som huvudmännen 

angett att de lagt på de olika kostnadskategorierna.  

Tabell 13. Kostnader som huvudmännen använt bidraget till bidragsåret 2020 

Kategori Belopp (kr) Andel av totalt belopp 

Personal 3 668 763 080  76% 

Kompetensutveckling 191 426 983 4% 

Lärverktyg 289 047 351 6% 

Elevhälsa 356 568 023 7% 

Övrig insats 311 486 833 6% 

Summa 4 817 292 27011 100% 

 

I tabellen framgår att huvudmännen främst har använt bidraget till kostnadsposten 

personal. Drygt 3,7 miljarder kronor, motsvarande ungefär 75 procent av det 

totala redovisade beloppet, har använts till denna kategori. Därefter följer 

kostnader kopplat till elevhälsa. Minst belopp har totalt sett lagts på 

kostnadsposten kompetensutveckling.  

 
11 Summan överensstämmer inte exakt med ”Belopp som huvudmännen redovisat” i tabell 12. Detta beror på att en 

huvudman har redovisat högre kostnader än deras beviljade belopp. 



 

 

Skolverket, www.skolverket.se 

 


