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Kommunstyrelsen 2021-10-11, § 246

Riktlinjer för ansökan om statsbidrag 

Inledning 

Utöver skatter och egna intäkter är den stora inkomstkällan för att finansiera 
medborgarnas välfärd i kommuner och regioner bidrag från staten genom de så 
kallade statsbidragen. 

Statsbidragen kan vara generella, vilket innebär att kommunen eller regionen 
fritt kan nyttja medlen utifrån det som behövs lokalt eller regionalt. De kan 
också vara riktade, vilket innebär att medlet enbart får användas till ett av staten 
utpekat och definierat ändamål. 

Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett specifikt ändamål, en speciell insats 
eller en specifik verksamhet i kommuner, ofta också under en angiven tidsram. 
Bidragen förmedlas av många olika myndigheter och sträcker sig över nästintill 
samtliga förvaltningsområden: från krisberedskap, arbetsmarknad, integration 
och utbildning, till kulturaktiviteter, naturvård och energieffektivisering.  

Bidragen fördelas enligt olika kriterier och är förenade med olika typer av 
specifika krav som till exempel ansökan, medfinansiering, redovisning och 
uppföljning. Bidragen kan vara ettåriga eller fleråriga och storleken på bidragen 
varierar.  

Riktade statsbidrag är ett sätt för staten att styra kommuner i en viss riktning 
och syftar till att stimulera utvecklingen i en viss riktning eller verksamhet.  

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa en enhetlig hantering av statsbidrag, där 
ansvarig nämnd ges inflytande över vilka bidrag som söks. Riktlinjerna 
behandlar även löpande återrapportering till nämnd och kommunfullmäktige 
avseende beviljade bidrag som påverkar budget.  
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Beslut om statsbidrag 

I de fall då riktade statsbidrag kan komma att påverka verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet får beslut om att ansöka om statsbidrag inte 
fattas av tjänsteperson.1  

Att ansöka om statsbidrag för verksamhet som annars inte kommit till stånd, 
eller som innebär krav på kommunal medfinansiering med pengar eller andra 
resurser, ska alltid beslutas av ansvarig nämnd.  

Samråd 

Inför kommande år ska förvaltningen presentera möjliga bidrag att söka för 
ansvarig nämndsordförande. Bidrag som påverkar verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet ska underställas nämnden. Inför beslut i 
nämnd ska en beräkning av statsbidragets förutsättningar och kostnader 
presenteras, för att möjliggöra en avvägning huruvida statsbidraget är 
kostnadseffektivt eller ej.  

Sektorschef kan, efter samråd med ordförande, ansöka om löpande årliga 
statsbidrag som syftar till att finansiera befintlig verksamhet. Ansökan är ett 
delegationsbeslut och följer ansvarig nämnds delegationsordning. 

Om det under året tillkommer ytterligare bidrag, så ska även dessa vara föremål 
för samråd.  

Samtliga samråd ska dokumenteras. 

Återrapportering 

Beviljade bidrag ska löpande återrapporteras till ansvarig nämnd samt 
kommunfullmäktige. Återrapportering till nämnd ska ske vid varje 
uppföljningstillfälle (februari, april, juni, augusti, oktober och december). I 
samband med kommunens delårsrapport skall också rapportering ske till 
kommunfullmäktige.  

Rapporteringen ska innehålla: 

- Sökt statsbidrag med kommentar kring förutsättningar för
statsbidraget.

- Beviljade statsbidrag inklusive information om beviljat belopp och
vad som vid redovisningstillfället är utnyttjat. Här redovisas även
statsbidrag som har kommit kommunen tillhanda utan ansökan men
som skall återrapporteras.

- Avslutade statsbidrag inklusive information om vad som är beviljat
och vad som är utnyttjat.

1 6 kap. 38 § Kommunallagen (SFS 2019:835) 


