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§ 87 - Skolmiljarden 2022  
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor, 
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022, 
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit 
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av 
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma 
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör 
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i 
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att 
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella 
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen.” 
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras. 
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214 
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.  

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 31 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet 
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella 
statsbidrag utökas med lika mycket. 
 

Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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31 - Skolmiljarden 2022  
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor, 
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022, 
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit 
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av 
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma 
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör 
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i 
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att 
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella 
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen.” 
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras. 
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214 
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet 
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella 
statsbidrag utökas med lika mycket. 

Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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Skolmiljarden 2022 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor, 
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022, 
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit 
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av 
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma 
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör 
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i 
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att 
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella 
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen.” 
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras. 
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214 
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet 
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella 
statsbidrag utökas med lika mycket. 

 



  Sida 2/2 

 

Jonas Nilsson   
Ekonomichef   
 
Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen 
Ekonomienheten
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