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1 Sammanfattning av Skolverkets förslag 

Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget föreslår 
Skolverket att myndigheten tillförs medel för åren 2023–2025 i enlighet med 
nedanstående tabell, utöver beräknad tilldelning enligt riksdagens beslut.1 
Förslagen om ytterligare medel anges med koppling till varje aktuellt anslag. 

Tabell 1. Förslag till utökad finansiering 2023–2025, tkr  

  2023 2024 2025 

Anslag 1:1       

Summa 1:1 tilldelat  1 575 342 1 563 590 1 450 560 

1:1 Statens Skolverk förvaltningsanslag, förslag 1 585 942 1 584 790 1 471 760 

Uppdrag till lärosäten om att anordna prövning mot ett nytt 
krav i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) 10 600 21 200  21 200  

Summa 1:1 förslag 10 600 21 200 21 200 

Anslag 1:5    

Summa 1:5 tilldelat  2 571 693 2 529 646 2 494 646 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet, förslag tilldelat 2 632 693 2 651 646 2 555 646 

Summa 1:5 beräkning  2 463 780 2 440 262 2 424 646 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet, förslag beräkning 2 524 780 2 562 262 2 485 646 

Förlängning av uppdraget Fortbildning i specialpedagogik 61 000 122 000 61 000 

Summa 1:5.3 förslag 61 000 122 000 61 000 

 

Skolverket föreslår:  

▪ en utökning av anslaget 1:1 Statens skolverk med 10,6 miljoner kronor 2023 och 
21,2 miljoner kronor från och med 2024 och framåt för att finansiera uppdrag 
till lärosäten om att anordna prövning av reell kompetens mot ett nytt krav på 
kunskaper om svenska skolan i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om 
erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation 
för lärare och förskollärare med utländsk utbildning, 

▪ en utökning av anslagsposten 1:5.3 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet med 61 miljoner kronor 2023, 122 miljoner kronor 2024 och 61 
miljoner kronor 2025 för uppdraget om fortbildning i specialpedagogik, 

▪ en långsiktig lösning för finansiella villkor med ökad tilldelning eller 
anslagskredit för anslagsposten 1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m., 

 
 

1 Riksdagsskrivelse 2021/22:46 
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▪ ett ändrat villkor för uppdraget om lärarlyftet inom anslagsposten 1:10.1 
Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal, 

▪ en ny typ av ansökan i förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare, 

▪ en permanent breddning av uppdraget om fortbildning för rektorer, 

▪ och en översyn av villkoren för svensk utlandsundervisning, anslagspost 1:9.1 
Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet. 

Vidare informerar Skolverket om behovet att göra om myndighetens 
handläggningssystem från grunden för att bland annat möjliggöra ökad 
automatisering av handläggningen. 

Förslagen i dess helhet och motiv framgår av avsnittet 3.  

Skolverket lämnar dessutom förslag om räntekonto med kredit och 
bemyndiganden samt en översikt över verksamhetens finansiering, vilket framgår 
av avsnitten 4 och 5.   
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2 Inledning 

I enlighet med 9 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag lämnar Skolverket budgetunderlag för åren 2023–2025. 

I det inledande kapitlet beskrivs kortfattat utveckling och utmaningar i 
skolväsendet samt Skolverkets mål, prioriteringar och inriktning för verksamheten.  

2.1 Utveckling och utmaningar i skolväsendet 

Coronapandemin har inneburit en stor utmaning för skolväsendet. Fjärr- och 
distansundervisning, ökad frånvaro bland barn, elever, förskollärare, lärare och 
annan personal, liksom ökad arbetsbelastning har i många fall påverkat 
undervisningens kvalitet negativt. Bland skolhuvudmän finns också en ganska 
tydlig uppfattning om att pandemin har medfört ett visst kunskapstapp hos 
eleverna, det vill säga att de inte fått de kunskaper eller färdigheter som de annars 
skulle ha fått. 

Trots utmaningar är det mycket som också har fungerat bra. Elever har generellt 
haft tillgång till den utbildning de har rätt till. Skolor och förskolor har i stort sett 
varit öppna i samma utsträckning som vanligt. Även betygen har varit stabila under 
pandemin, med undantag för inom utbildningar i svenska för invandrare. Både 
under 2020 och 2021 ökade andelen elever med behörighet till gymnasieskolan. 
Likaså ökade andelen elever som slutförde sin gymnasieutbildning med examen tre 
år efter påbörjad utbildning. 

Förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker bedömning anses dock av många 
huvudmän ha påverkats av pandemin. Skolverkets bedömning är att 
betygsresultaten inte kan ses som ett bevis för att elevernas kunskapsutveckling 
inte har påverkats negativt. Det finns en risk för att det har uppstått ett 
kunskapstapp bland elever inom flera skolformer. Det är dock för tidigt att 
bedöma omfattningen och vilka konsekvenser detta får. Samtidigt utgör den sedan 
tidigare bristande likvärdigheten, och de fortsatt tydliga skillnaderna i resultat 
mellan olika elevgrupper, ett problem.  

Skolverket ser ett antal större utmaningar inom skolväsendet framöver. En är de 
svårigheter som uppstår till följd av lärarbristen. Även om prognosen 2021 visar 
att den framtida bristen på lärare beräknas minska något jämfört med prognosen 
2019, kommer det behöva rekryteras ett stort antal lärare framöver och de som 
beräknas examineras kommer fortsatt inte att räcka till. En annan utmaning är 
skolsegregationen. En alltmer uppdelad elevsammansättning i skolorna har en 
negativ påverkan på likvärdigheten och riskerar att försämra skolans förmåga att 
kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Det drabbar elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. En tredje utmaning 
handlar om digitaliseringen i skolväsendet. Även om pandemin har medfört ett 
utvecklingskliv i digitaliseringen, kommer det fortsatt vara en utmaning under 
kommande år. Inte minst mot bakgrund av att de nationella proven digitaliseras. 



Budgetunderlag 2023–2025 
Dokumentdatum: 2022-02-25 
Dnr: 2021:2209 
4 (20) 

Skolverket 
 

 

Ytterligare en utmaning är kompetensförsörjningen. Det har under en längre tid 
varit brist på utbildade personer från flertalet yrkesutbildningar på gymnasial nivå, 
även om antalet elever på yrkeskurser inom kommunal vuxenutbildning ökat 
under en period. Svårigheter att erbjuda utbildningar på gymnasial nivå som 
tillgodoser såväl individers, arbetslivets som samhällets behov har återkommande 
uppmärksammats. Många huvudmän anger också att det har varit svårt att möta 
den ökade efterfrågan på yrkeskurser inom kommunal vuxenutbildning under 
pandemin. 

Dessa utmaningar kommer att kräva insatser. En väl fungerande styrning av skolan 
är en förutsättning för att kunna möta och motverka dessa utmaningar och höja 
kvaliteten i undervisningen, liksom att möta behoven av utbildning. 

2.3 Skolverkets mål och prioriteringar  

Skolverkets övergripande uppdrag, som bland annat framgår av myndighetens 
instruktion, är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig 
utbildning av god kvalitet och att bidra till goda förutsättningar för barns och 
elevers utveckling och lärande. Myndigheten ska också främja en stärkt 
likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor.  

Genom de ändringar av instruktionen som trädde i kraft 1 februari 2020 
tydliggjorde regeringen bland annat att myndigheten ska: 

▪ bidra till att alla som är verksamma som lärare och förskollärare har goda 
förutsättningar att utföra sitt arbete, 

▪ stödja huvudmännen i deras arbete med att hantera lärarförsörjningen, 

▪ ta tillvara digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. 

För att omsätta myndighetens uppdrag, och på ett bra sätt kunna hantera de 
utmaningar som skolväsendet har med bland annat bristande likvärdighet, 
skolsegregation och lärarförsörjning, beslutade myndighetsledningen att från och 
med 2019 och framåt inrikta verksamheten mot att uppnå mål inom åtta 
prioriterade områden. Dessa är i sin tur fördelade på två ansvarsområden; 
skolväsendet och myndigheten. Inom myndighetens åtta prioriterade områden 
finns också tre önskvärda lägen per prioritering. De beskriver vad Skolverket ska 
bidra till inom varje prioriterat område. (Se bilaga 1). 

Nytt för i år är det prioriterade området Nationell kompetensförsörjning med målet att 
skolväsendet främjar ett livslångt lärande som förser arbetsmarknaden och 
samhället med rätt kompetens för ett hållbart arbetsliv, med eleven i centrum. Här 
återfinns bland annat uppdragen om att utveckla en sammanhållen 
datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande samt regionala 
planeringsunderlag om behov av gymnasial utbildning. Skolverkets 
instruktionsenliga uppdrag att utveckla styrdokumenten och hålla i de nationella 
programråden för gymnasial yrkesutbildning är också centrala delar av 
myndighetens arbete med kompetensförsörjningen. Samverkan med andra 
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myndigheter, branscher och arbetsmarknadens parter är helt nödvändig för att 
uppnå en bättre kompetensförsörjning. 

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet 

För att möta problemen med bristande likvärdighet i skolväsendet har regeringen 
gett Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) i uppdrag att genomföra insatser för ökad kvalitet och likvärdighet.  

Uppdraget består av flera delar som tillsammans ska bidra till ökad kvalitet och 
likvärdighet i skolväsendet. Det ingår bland annat att Skolverket ska inrätta nya 
regionala kontor, erbjuda och genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän samt 
föreslå nationella målsättningar, delmål och indikatorer och framgångsfaktorer för 
effektiv skolutveckling.  

Uppdraget är med sina olika delar komplext, men öppnar samtidigt upp för 
insatser som kan bidra till en positiv utveckling i skolväsendet. Kvalitetsdialogerna 
har förutsättningar att skapa samling och kraft i prioriterade utvecklingsområden i 
svensk skola. För att kvalitetsdialogerna ska kunna genomföras effektivt och för 
att kvalitetssystemets olika delar ska få genomslag i skolväsendet krävs it-stöd. 
Utvecklingen av it-stöd tar tid och är kostnadskrävande. På sikt kan myndigheten 
behöva särskilda resurser för detta.  

Arbetet med uppdraget går planenligt inom de tidsramar som framgår av 
uppdraget. Skolverket ska inom kort informera regeringen om myndighetens plan 
för inrättandet av ytterligare kontor och i april 2022 redovisa slutliga förslag på 
nationella målsättningar. Under våren 2022 kommer Skolverket och SPSM 
genomföra en testverksamhet som ett förberedande arbete inför att 
kvalitetsdialoger ska erbjudas huvudmän. 

Digitalisering i skolsektorn 

Som sektorsansvarig myndighet driver och stödjer Skolverket digitaliseringen i 
skolsektorn i syfte att lyckas med uppdraget att alla barn och elever ska få en 
utbildning som är likvärdig och av god kvalitet.  

Vårt samhälle är i ständig förändring och den digitala utvecklingen går snabbt 
framåt. Människors förväntningar på digitalisering i sin vardag ökar och krav på att 
samverka och dela data ställs på det offentliga, nationellt och från EU. För att 
Skolverket ska leva upp till förväntningarna krävs dels att myndigheten ökar sin 
digitala leveransförmåga, dels i högre utsträckning samspelar med offentliga och 
privata aktörer i ett digitalt ekosystem för skolsektorn. Det innebär bland annat att 
vi förutom att erbjuda stöd och tjänster direkt till målgrupperna även möjliggör för 
andra att utveckla tjänster. Då kan huvudmän och personal på skolor nå 
Skolverkets och andras tjänster direkt i sina egna system.  
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Under perioden 2023–2025 prioriterar Skolverket bland annat följande utveckling: 

▪ Säkra att data i skolsektorn kan delas och återanvändas genom att:  

− arbeta för att få uppdraget som grunddatadomänansvarig myndighet för 
skolsektorn, 

− ta fram standarder för informationshantering i sektorn, 

− själv dela data så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt, 

− och genomföra nödvändig utveckling utifrån resultaten av utredningen om 
informationsförsörjning på skolområdet. 

▪ Delta i utvecklingen av en nationell digital identitet, som målgrupper kan 
använda för att identifiera sig i tjänster hos Skolverket och andra inom 
skolsektorn.  

▪ Utveckla säkra och användarvänliga kommunikationsvägar med Skolverkets 
målgrupper genom att ansluta till den nationella infrastrukturen för säker 
digital kommunikation och tjänsten Mina meddelanden. 

▪ Anpassa digital information, tjänster och data så att de kan användas och delas 
inom EU (enligt EU-förordningen2 om en gemensam digital ingång – Single 
Digital Gateway, som har förkortningen SDG). 

För skolhuvudmännen innebär den digitala utvecklingen att de behöver investera i 
teknik och mjukvara för undervisning och administration samt se till att ledning 
och personal har rätt kompetens för att nyttja de möjligheter som digitaliseringen 
ger. Det kommer att behövas inte minst då de nationella proven digitaliseras.  

Slutligen behöver Skolverket även förbättra sina interna förutsättningar med ett 
mer snabbrörligt utvecklingsarbete, förbättrad teknisk miljö, innovativ kultur och 
högre digital kompetens. 

  

 
 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande 
av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. 
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3 Förslag om ändrad finansiering eller annan 
styrning 

I detta avsnitt redogörs för behov av ändrad finansiering eller annan styrning av 
verksamheten som Skolverket har identifierat för perioden 2023–2025.  

3.2 Verksamheter som har behov av ändrad finansiering  

Finansiera uppdrag till lärosäten om prövning av reell kompetens mot ett nytt 
krav i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) 

Skolverket föreslår en ökning av anslaget 1:1 Statens skolverk med 10,6 miljoner 
kronor 2023 och 21,2 miljoner kronor från och med 2024 och framåt för att 
finansiera uppdrag till lärosäten om att anordna prövning av reell kompetens mot 
ett nytt krav på kunskaper om svenska skolan i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning. 

Skolverket avser uppdatera och revidera föreskrifterna (SKOLFS 2016:12) om 
erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare med utländsk utbildning. I dessa föreskrifter regleras vilka 
krav en utländsk utbildning ska uppfylla för att den inte väsentligt ska avvika från 
en svensk lärar- eller förskollärarutbildning och därmed berättiga till en 
legitimation. Under det utredningarbete som har gjorts för att ta fram underlag till 
ändringar i föreskrifterna framkom att flera parter och sakkunniga, bland annat en 
expertpanel med forskare inom lärarutbildningen och Skolverkets avdelning för 
skolutveckling, ser behov av en kvalitetssäkring i form av krav som rör kunskap 
och kompetens om specifikt den svenska skolan. Bedömningen är att kunskap och 
kompetens om bland annat den svenska skolans pedagogiska grundsyn, formativa 
bedömning och att anpassa lärmiljön för alla elevers behov krävs för en lyckad 
yrkesutövning. Eftersom dessa kunskaper och kompetenser inte kan visas genom 
utländska meriter kommer samtliga sökande som inte har tjänstgjort i en svensk 
skola eller läst lärarförberedande kurser i Sverige att omfattas av den föreslagna 
ändringen.  

De ”Sverigespecifika” bitarna finns inte paketerade på ett tillgängligt sätt inom 
lärosätenas kursutbud i dag och därför finns behov av ett nytt kurspaket. Det bör 
även finnas möjlighet till prövning av reell kompetens, för att visa att man besitter 
kunskaperna. En grov uppskattning är att det rör sig om cirka 500 personer per år 
som kommer att behöva en kompletterande prövning eller kurs innan de uppfyller 
kraven för legitimation. Med tanke på konsekvenserna för lärarförsörjningen måste 
en kompletteringsväg finnas innan kraven kan ställas. 

Ett samarbete för att erbjuda en kompensationsväg har inletts med den 
kompletterande lärarutbildningen Utländska lärares vidareutbildning (ULV). 
Kompensationsvägen innebär att sökande ges möjlighet att prövas mot kraven och 
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vid godkänt resultat anses bristen kompenserad. Vid icke godkänt resultat hänvisas 
den sökande till ett kurspaket för att tillgodogöra sig kompetensen.  

Själva kurspaketet skulle ges inom den reguljär ULV-utbildningen och finansieras 
inom lärosätets takbelopp. Lärosätena har aviserat att de inte har möjlighet att 
självständigt finansiera prövningar mot kravet. Därför föreslår vi att Skolverket ska 
få i uppdrag att ge lärosätena ett rullande uppdrag om att anordna dessa 
prövningar. En grov uppskattning är att det kan röra sig om en totalkostnad på 
cirka 42 300 kr per sökande, motsvarande en totalkostnad på 21,2 miljoner kronor 
per år. Lärosätena beräknar att en kompensationsväg kan vara på plats under den 
senare delen av 2023 och det är först då kraven kommer att kunna träda i kraft. 
Det innebär att kostnaderna beräknas uppgå till 10,6 miljoner kronor 2023 och 
21,2 miljoner kronor från och med 2024 och framåt.  

För att kunna genomföra detta förslag behöver Skolverket under 2022 ta fram en 
ramkursplan som ägs av myndigheten och som lärosätena kan använda för att 
utveckla kursen.  

Förlängning och fortsatt finansiering av uppdraget om fortbildning i 
specialpedagogik 

Skolverket föreslår en ökning av anslagsposten 1:5.3 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet med 61 miljoner kronor 2023, 122 miljoner kronor 2024 
och 61 miljoner kronor 2025 för uppdraget Fortbildning i specialpedagogik 
(U2019/04371) 

Uppdraget om fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371) löper till och med 
2023. Skolverket föreslår en förlängning av uppdraget till och med september 
2025. Det skulle ge Skolverket möjlighet att erbjuda ytterligare två 
utbildningsomgångar under läsåren 2023–2024 samt 2024–2025. Därigenom ökar 
möjligheterna att tillgodose den stora efterfrågan på utbildningsplatser som har 
uppstått framför allt i förskolan efter att målgruppen för satsningen vidgades. 
Skolverket föreslår vid en förlängning även en utökning av målgruppen, 
innefattande grundsärskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning på grundläggande nivå eller på gymnasial nivå.  

Enligt ett uppdrag i regleringsbrevet 2022 ska Skolverket genomföra 
kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå eller på gymnasial 
nivå. Specialpedagogik för lärande är en etablerad och välfungerande form för 
kompetensutveckling som syftar till att stärka alla elevers möjligheter till utveckling 
och lärande. En utvidgad målgrupp skulle innebära behov av att ta fram nytt 
material och anpassa befintligt material efter de aktuella skolformernas behov och 
förutsättningar. 
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Vid en förlängning av uppdraget, och med den beskrivna utvidgningen av 
målgruppen, beräknar Skolverket att medel behöver tillföras på anslagsposten 1:5.3 
enligt följande: 

▪ En ökad tilldelning 2023 från 67 miljoner kronor till 128 miljoner kronor för 
att kunna starta en ny utbildningsomgång höstterminen 2023, utöver att 
slutföra utbildningsomgången 2022–2023.  

▪ Tilldelning på 122 miljoner kronor år 2024 för att slutföra utbildning 2023–
2024 samt inleda utbildning 2024–2025.  

▪ Tilldelning på 61 miljoner kronor år 2025 för att slutföra utbildning 2024–
2025. 

En långsiktig lösning för anslagsposten 1:8.2 Statsbidrag för vissa 
gymnasieutbildningar m.m. 

Skolverket föreslår en långsiktig lösning för finansiella villkor med en ökad 
tilldelning eller anslagskredit för anslagsposten 1:8.2 Statsbidrag för vissa 
gymnasieutbildningar m.m. 

Myndigheten vill göra regeringen uppmärksam på anslagsposten 1:8.2 Statsbidrag för 
vissa gymnasieutbildningar m.m. där det finns svårigheter med att prognosticera utfall 
långsiktigt. Det beror på att anslaget är rättighetsbaserat med reglerade belopp per 
elev och att elevantalet varierar på ett inte helt förutsebart sätt. De senaste åren har 
bidraget för icke folkbokförda elever ökat med cirka 10 000 tkr per år. Det finns 
en risk för att det kommer in ansökningar som överstiger det fastslagna beloppet i 
regleringsbrevet, vilket skulle kunna innebära att anslagsposten överskrids. 
Skolverket föreslår en långsiktig lösning för de finansiella villkoren, med en ökad 
tilldelning eller anslagskredit. 

Ändrat villkor för uppdrag Lärarlyftet inom anslagsposten 1:10.1 Fortbildning av 
lärare, rektorer och viss annan personal 

Skolverket föreslår ett ändrat villkor för uppdraget om lärarlyftet inom 
anslagsposten 1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal, för att 
möjliggöra nyttjande av medel från andra uppdrag inom samma anslagspost.  

Skolverket föreslår ett ändrat villkor för uppdraget om lärarlyftet inom 
anslagsposten 1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal för att 
möjliggöra nyttjande av medel från andra uppdrag inom samma anslagspost. En 
sådan ändring av villkoren skulle medföra möjlighet till ett större nyttjande av 
anslagsmedlen. Söktrycket inom lärarlyftet är högt och det finns möjlighet att 
nyttja mer medel än den tilldelade nivån. För andra insatser, exempelvis Svenska 
som andraspråk och Fortbildning för förskollärare i förskoleklass, är efterfrågan lägre än 
de tillgängliga medlen, vilket innebär att alla medel inom dessa insatser inte nyttjas. 
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Behov av ett nytt, mer modernt handläggningssystem  

Skolverket behöver bygga om dagens handläggningssystem från grunden, bland 
annat för att möjliggöra ökad automatisering. Myndigheten har i dag inte en 
tillräckligt klar bild över kostnadsutvecklingen och vill därför återkomma till 
regeringen om detta i ett kommande budgetunderlag. 

Skolverket ser att flertalet av de reformer som riktar sig mot skolan under 
kommande år riskerar att innebära en kraftigt ökad intern administration för 
handläggningen av lärarlegitimationer och statsbidrag. I dag är stora delar av 
handläggningen manuell. De aviserade förändringarna kopplade till gymnasiala 
ämnesbetyg och aviserade förslag kopplat till 10-årig grundskola innebär ett 
tillfälligt, men mycket stort, behov av resurser. Andra aviserade reformer innebär 
ett långsiktigt ökat uppdrag. 

Skolverkets bedömning är att det är nödvändigt att automatisera myndighetens 
handläggning så att den kan ske betydligt effektivare och med högre kvalitet än i 
dag. Det finns också en ökad efterfrågan från omvärlden att automatisera 
uppgiftsinlämning till Skolverket, vilket inte är möjligt i dag på grund av bristande 
systemstöd. 

För att fullt ut kunna dra nytta av de möjligheter som modern teknik erbjuder 
behöver dagens handläggningssystem byggas om från grunden med fokus på 
förbättrad service till sökande, mer rättssäker hantering och på sikt en mer 
kostnadseffektiv hantering som lättare kan anpassas efter förändrade 
förutsättningar eller regelverk. Myndigheten har i dag inte en tillräckligt klar bild 
över kostnadsutvecklingen och planerar därför att återkomma till regeringen om 
detta i ett kommande budgetunderlag. 

3.3 Verksamheter som har behov av ändrad reglering  

Ny typ av ansökan i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare 

Skolverket föreslår att en ny typ av ansökan ska införas i förordningen (2011:326) 
om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Syftet är att undvika 
att sökande från länder utanför EU/EES ska behöva betala dubbla 
ansökningsavgifter.  

Lärare och förskollärare med utländsk examen måste i dag ansöka om legitimation 
– och betala ansökan – för att få information om hur deras examen står sig i 
jämförelse med en svensk examen och om eventuella kompletteringsbehov. Många 
sökande måste därefter genomföra kompletterande åtgärder för att sedan ansöka – 
och betala – igen. För att bli antagen till en kompletterande utbildning hos 
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) krävs ett avslagsbeslut från Skolverket. De 
dubbla avgifterna gör att det dröjer längre än nödvändigt för sökande att ansöka, 
vilket påverkar lärarförsörjningen. Om det införs nya krav på kunskaper om 
svenska skolan för sökande med utländsk lärar- och förskollärarexamen enligt det 
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tidigare redovisade förslaget kommer ännu fler behöva betala flera gånger för att få 
legitimation.  

Beträffande sökande från EU/EES (tredje land) följer det av 
yrkeskvalifikationsdirektivet3 (YKD) att de kan komplettera sin ursprungliga 
ansökan, vilket innebär att denne bara behöver betala en ansökningsavgift. 
Förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 
förskollärare ger dock inget utrymme för en motsvarande hantering för sökande 
från tredje land (4 kap. 5 §).  

Skolverket föreslår därför att det i 4 kap 5 § lärarbehörighetsförordningen ska 
införas en ny typ av ansökan om bedömning av utländsk utbildning samt 
individuella kompletteringsbehov. Denna ansökan ska vara avgiftsfri och gälla 
(åtminstone) sökande med utländsk utbildning som inte omfattas av YKD. När en 
sökande har fullgjort sin komplettering ansöker han eller hon om legitimation och 
betalar i samband med denna ansökan sin avgift.  

Förslaget följer Valideringsdelegationens förslag från delbetänkande 2018. Det 
skulle också harmoniera med Socialstyrelsens hantering av legitimationsärenden 
för sökande från EU/EES respektive tredje land. Förslaget skulle gynna 
lärarförsörjningen, och därmed kvaliteten i svensk skola, och har dessutom en 
positiv påverkan på framför allt utrikes födda kvinnors möjligheter på 
arbetsmarknaden.  

Permanent breddning av uppdraget om fortbildning för rektorer 

Skolverket föreslår en permanent breddning av uppdraget om fortbildning för 
rektorer, anslagsposten 1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal, till 
att även inkludera tillfälliga fortbildningsinsatser.  

Uppdraget om fortbildning för rektorer, anslagsposten 1:10.1 Fortbildning av lärare, 
rektorer och viss annan personal, är sedan 2020 breddat i regleringsbrevet till att 
förutom kurserna i 7,5 poäng pedagogiskt ledarskap också gälla tillfälliga 
fortbildningsinsatser. Skolverket föreslår att breddningen av uppdraget 
permanentas, eftersom det ger Skolverket möjlighet att kunna erbjuda ett större 
utbud av kompetensutveckling för rektorer inom ramen för uppdraget. En 
hemställan om detta har skickats till regeringen den 20 januari 2021 (dnr 2021:148). 

  

 
 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande 
av yrkeskvalifikationer. 
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Översyn av villkoren för svensk utlandsundervisning 

Skolverket föreslår en större översyn av villkoren för svensk utlandsundervisning, 
anslagsposten 1:9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet, enligt 
en hemställan.   

Skolverkets uppfattning som redovisades i en hemställan angående statsbidrag till 
svensk utlandsundervisning (dnr 2017:1873) kvarstår. Det har sedan tillkomsten av 
förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och 
ungdomar skett stora förändringar i omvärlden och i förutsättningarna för 
utlandsundervisningen. De nu gällande bestämmelserna medför 
tolkningssvårigheter, vilket innebär en risk för rättsosäkra bedömningar. 
Myndigheten gör bedömningen att en större översyn av villkoren för 
utlandsundervisningen bör göras för att skapa ett hållbart system. 
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4 Förslag till finansiering av Skolverkets 
verksamhet 

4.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras 

Tabell 2. Översikt över verksamhetens finansiering 2021–2025, tkr 

Anslagsposter som disponeras av Statens 
Skolverk 

Utfall 
 2021 

Prognos  
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Utgiftsområde 16           

1:1 Statens Skolverk (ram) 1 152 379 1 401 465 1 585 942 1 584 790 1 471 760 

1:1.1 Statens Skolverk (ram) 1 152 379 1 401 465       

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet (ram) 4 495 194 4 522 961 2 524 780 2 562 262 2 485 646 

1:5.3 Till Statens Skolverks disposition (ram) 4 440 749 4 468 461       

1:5.4 Bidrag till vissa organisationer (ram) 54 446 54 500       

1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i 
gymnasieskolan (ram) 175 363 166 043 180 000 180 000 180 000 

1:6.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande 
gymnasial utbildning för elever med 
funktionshinder (ram) 175 363 166 043       

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. (ram) 3 895 938 3 898 966 4 999 000 4 960 000 4 160 000 

1:7.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. (ram) 2 595 465 2 094 966       

1:7.2 Statsbidrag för omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram) 74 350 75 000       

1:7.3 Mindre barngrupper i förskolan (ram) 1 226 123 -       

1:7.4 Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 
(ram)  - 1 729 000       

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom 
skolväsendet m.m. (ram) 205 622 200 720 200 720 205 720 190 720 

1:8.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa 
utbildningar (ram) 27 660 28 462       

1:8.2 Statsbidrag för vissa 
gymnasieutbildningar m.m. (ram) 127 969 122 258       

1:8.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan 
tillstånd (ram) 49 994 50 000       

1:9 Bidrag till svensk undervisning i 
utlandet (ram) 91 792 104 148 107 082 109 082 111 082 

1:9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk 
undervisning i utlandet (ram) 91 792 104 148       

1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal (ram) 476 297 619 356 778 577 693 077 669 726 

1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss 
annan personal (ram) 476 297 619 356       
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Anslagsposter som disponeras av Statens 
Skolverk 

Utfall 
 2021 

Prognos  
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

1:13 Bidrag till lärarlöner (ram) 4 247 038 4 269 440 3 417 940 2 507 940 2 507 940 

1:13.1 Bidrag till lärarlöner (ram)  4 247 038 4 269 440       

1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) 6 179 957 6 520 733 7 619 710 8 699 285 8 813 710 

1:15.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) 6 179 957 6 520 733       

1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) 4 360 864 5 028 000 3 724 422 3 583 422 3 522 422 

1:17.1 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) 3 986 864 4 593 000       

1:17.2 Statligt stöd till vuxenutbildning RRF 
(ram) 374 000 435 000       

1:19 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning (ram) 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 

1:19.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa 
utbildningar (ram) 10 600 10 600       

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor (ram) 348 685 - - - 

2:64.13 Uppdrag om fler vägar till vårdyrken 
(ram)  348 685       

Utgiftsområde 24           

1:5 Näringslivsutveckling (ram) 13 500 13 500 13 500 13 500 - 

1:5.2 Näringslivsutveckling - del till Statens 
Skolverk (ram) 13 500 13 500       

Summa anslag 25 304 893 26 756 617 25 090 673 24 966 478 24 041 406 

Övriga intäkter 4§ mm 10 628 47 500 47 100 46 400 28 725 

Bidrag  10 598 1 089 8 200 8 200 8 200 

Finansiella intäkter 14 75 100 100 75 

Summa övriga inkomster 21 240 48 664 55 400 54 700 37 000 

Summa finansiering 25 326 133 26 805 281 25 146 073 25 021 178 24 078 406 

Beräknade belopp för åren 2023–2025 är baserade på inlagda uppgifter i Hermes förutom där Skolverket föreslår utökning 
av anslag 

4.2 Investeringbehov i anläggningstillgångar  

Skolverket föreslår en låneram motsvarande 130 miljoner kronor år 2023, 
135 miljoner kronor år 2024 och 135 miljoner kronor år 2025. 

Planerade investeringar avser främst utvecklingskostnader för it-system. Behovet 
av låneramsfinansiering beräknas vara samma som i budgetunderlaget 2022–2024. 
Behovet kan komma att öka som en följd av utveckling av systemstöd för 
regeringsuppdraget ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och ett eventuellt 
byte av plattform för myndighetens handläggningssystem. I dagsläget saknas dock 
underlag för att konkretisera dessa behov. 
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Tabell 3. Verksamhetsinvesteringar, tkr 

  Utfall  
2021 

Prognos  
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 19 715 35 000 35 000 35 000 35 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer 
m.m. 6 755 10 000 10 000 7 500 7 000 

Summa verksamhetsinvesteringar 26 470 45 000 45 000 42 500 42 000 

Finansiering           

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §  
kapitalförsörjningsförordningen) 26 470 45 000 45 000 42 500 42 000 

Summa finansiering 26 470 45 000 45 000 42 500 42 000 

 
Tabell 4. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, tkr 

  Utfall  
2021 

Prognos  
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

IB lån i Riksgäldskontoret  88 574 93 045 110 035 126 497 132 205 

Nyupplåning (+) 29 819 44 000 45 000 42 500 42 000 

Amorteringar (-) -25 348 -27 010 -28 538 -36 792 -39 562 

UB lån i Riksgäldskontoret 93 045 110 035 126 497 132 205 134 643 

Beslutad/föreslagen låneram 105 000 120 000 130 000 135 000 135 000 

Ränteutgifter 0 0 0 0 0 

Summa amorteringar och ränteutgifter 25 348 27 010 28 538 36 792 39 562 

Finansiering av räntor och 
avskrivningar           

Utgiftsområde 16 anslag 1:1  25 348 27 010 28 538 36 792 39 562 

Övrig finansiering            

Summa finansiering 25 348 27 010 28 538 36 792 39 562 

 

4.3 Räntekonto med kredit  

Skolverket föreslår en oförändrad nivå på 10 procent av tilldelade medel för åren 
2023–2025. 
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4.4 Bemyndiganden  

Skolverket hemställer att få ingå nedanstående åtaganden avseende anslagen 1:5 ap. 
3, 1:7 ap. 4, 1:10 ap. 1, 1:13 ap. 1, 1:15 ap. 1 och 1:17 under åren 2023–2025. 

För 2022 beräknas behovet av bemyndigande till 19 106 miljoner kronor (tilldelad 
bemyndiganderam 18 403 miljoner kronor) och för 2023 till 18 778 miljoner 
kronor. Det utestående åtagandet 2021 var 16 353 miljoner kronor. 

Det utestående åtagandet 2022 prognosticeras bli högre än tilldelad ram, vilket 
beror på att Skolverket behöver utökat bemyndigande för uppdraget gällande 
Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, anslag 1:7 ap. 4, från 2 025 miljoner 
kronor till 2 825 miljoner kronor för budgetår 2022. 

Stora förändringar i bemyndigandebehovet för 2023 är minskningen av 
bemyndigandet för anslag 1:13 ap. 1 Bidrag till lärarlöner med 1 000 miljoner 
kronor och ökningen av anslag 1:15 ap. 1 Stärkt likvärdighet och kunskaps-
utveckling med 1 085 miljoner kronor. Förändringarna beror till största delen på 
att delar av statsbidraget för Lärarlönelyftet flyttas från anslag 1:13 ap. 1 till anslag 
1:15 ap. 1. 

Anslag 1:5 ap. 3 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 

Tabell 5. Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, tkr 

  
Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräkning 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026–2029 

Ingående åtaganden 1 316 151 2 008 760 1 984 367       

+ Nya åtaganden 1 614 093 1 049 814 987 436       

- Infriade och ej 
utnyttjade åtaganden 921 484 1 074 207 1 128 494 1 104 721 287 024 451 564 

Utestående åtaganden 
vid årets slut 2 008 760 1 984 367 1 843 308       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 2 012 180 2 022 500 1 843 308       

Ingående åtaganden 2021 på anslag 1:5 ap 3 har ökats med 30 tkr avseende uppdraget Samverkan för bästa skola. I 
tabellen ovan ingår inte uppdraget Fortbildning specialpedagogiska insatser och speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Det 
redovisas i stället under anslag 1:10 ap 1, ingående åtagande 2021 var 77 950 tkr. 

Läslyftet 

I budgetunderlaget har Skolverket utgått från att tilldelade medel för Läslyftet 2024 
ligger på anslag 1:5.3, varför behovet av bemyndigande 2023 redovisas på samma 
anslag. Beräknat bemyndigandebehov för 2023 är 8 935 tkr. 

Fortbildning i specialpedagogik 

Uppdrag Fortbildning i specialpedagogik för lärande upphör 2023. Skolverket ser 
gärna att uppdraget förlängs t.o.m. september 2025. I det fall uppdraget förlängs 
behöver Skolverket en utökning av bemyndigandet för 2023. Detta har inte äskats 
för ovan. 
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Anslag 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Tabell 6. Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, tkr 

  
Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräkning 

2021 2022 2023 2024 2025 2026–2028 

Ingående åtaganden 612 805 1 728 987 2 825 000       

+ Nya åtaganden 1 728 987 2 825 000 2 786 000       

- Infriade och ej utnyttjade 
åtaganden 

612 805 1 728 987 2 825 000 2 786 000     

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

1 728 987 2 825 000 2 786 000       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 

1 729 000 2 025 000 2 786 000       

I tabellen ovan ingår för åren 2022 och framåt endast anslag 1:7 ap. 4. 

Mindre barngrupper i förskolan, anslag 1:7 ap. 3 
Uppdraget Mindre barngrupper i förskolan upphörde under 2021, ingående 
åtagande 2021 på anslag 1:7 ap. 3 var 612 805 miljoner kronor. 

Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, anslag 1:7 ap. 4 
Det utestående åtagandet på anslag 1:7 ap. 4 för 2022 prognosticeras bli högre än 
tilldelad ram. Skolverket behöver därför ett utökat beställningsbemyndigande för 
anslagsposten för budgetår 2022, givet att tilldelningen 2023 blir 2 825 miljoner 
kronor, vilket aviserats i Finansutskottets betänkande, 2021/22:FiU1. Detta har 
förts fram till Utbildningsdepartementet. 

För 2023 är bemyndigandebehovet för Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, 
anslag 1:7 ap. 4, 2 786 miljoner kronor. 

Anslag 1:10 ap. 1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 

Tabell 7. Fortbildning av lärare och förskolepersonal, tkr 

  Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräkning 

2021 2022 2023 2024 2025 2026–2028 

Ingående åtaganden 298 934 303 069 487 866       

+ Nya åtaganden 168 477 392 405 171 875       

- Infriade och ej utnyttjade 
åtaganden 

164 341 207 608 263 539 265 705 130 497 0 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

303 069 487 866 396 202       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 

552 000 547 350 396 202       

I tabellen ovan ingår uppdraget Fortbildning specialpedagogiska insatser och speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Det 
ingående åtagandet 2021 var 77 950 tkr. 
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Insatser för att förbereda professionsprogrammen 
I budgetunderlaget äskar inte Skolverket något bemyndigandeutrymme avseende 
uppdraget om ”Insatser för att förbereda professionsprogrammen”. Skolverket 
och Utbildningsdepartementet kan ha en dialog om behovet i samband med att 
förutsättningarna för uppdraget tas fram.  

Anslag 1:13 ap. 1 Bidrag till lärarlöner 

Tabell 8. Bidrag till lärarlöner, tkr 

 Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning
2026–2028 

Ingående åtaganden 2 425 905 2 425 905 2 426 000       

+ Nya åtaganden 2 425 905 2 426 000 1 426 000       

- Infriade och ej 
utnyttjade åtaganden 2 425 905 2 425 905 2 426 000 1 426 000     

Utestående åtaganden 
vid årets slut 2 425 905 2 426 000 1 426 000       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 2 426 000 2 426 000 1 426 000       

Lärarlönelyftet 
Det minskade bemyndigandebehovet 2023 för anslag 1:13 ap. 1 beror på att delar 
av statsbidraget för Lärarlönelyftet flyttas till anslag 1:15 ap. 1 Statligt stöd för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 

Anslag 1:15 ap. 1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

Tabell 9. Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, tkr 

 Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning
2026–2028 

Ingående åtaganden 6 230 000 6 230 000 7 658 000       

+ Nya åtaganden 6 230 000 7 658 000 8 743 000       

- Infriade och ej 
utnyttjade åtaganden 6 230 000 6 230 000 7 658 000 8 743 000     

Utestående åtaganden 
vid årets slut 6 230 000 7 658 000 8 743 000       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 6 230 000 7 658 000 8 743 000       

Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
Det ökade bemyndigandebehovet 2023 för anslag 1:15 ap. 1 beror på att uppdraget 
om stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling förstärks. Det ökade behovet beror 
till största delen på att delar av statsbidraget för Lärarlönelyftet flyttas från anslag 
1:13 ap. 1 till anslag 1:15 ap. 1. 
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Anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 

Tabell 10. Statligt stöd till vuxenutbildning, tkr 

  
Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräkning 

2021 2022 2023 2024 2025 2026–2028 

Ingående åtaganden 2 272 000 3 656 394 3 724 422       

+ Nya åtaganden 3 656 394 3 724 422 3 583 422       

- Infriade och ej utnyttjade 
åtaganden 2 272 000 3 656 394 3 724 422 3 583 422     

Utestående åtaganden vid 
årets slut 3 656 394 3 724 422 3 583 422       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 3 656 422 3 724 422 3 583 422       

I tabellen ovan ingår 1:17 ap. 1 och 1:17 ap. 2. 
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5 Avgiftsbelagd verksamhet 

5.1 Handläggning av lärarlegitimation 

Det ackumulerade underuttaget uppgick till 200 438 tkr år 2021.  

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga kategorier av 
lärarlegitimationsärenden var 57 dagar under 2021. Skolverket arbetar kontinuerligt 
för att löpande kvalitetssäkra samt ytterligare förbättra verksamhetens effektivitet. 
Handläggningsverksamheten står inför flera utmaningar i ärendeinflöde de 
närmaste åren som kräver utvecklingsarbete. Då omfattningen av detta ännu är 
okänt berörs varken ärendena eller kostnaderna av detta i underlaget nedan.  

Bedömningen är att styckkostnaderna kommer att minska framöver och behovet 
av anslagsmedel bedöms vara något lägre under kommande budgetperioder. Detta 
beror på att andelen avgiftsbelagda ärenden av den totala ärendemängden bedöms 
öka.  

Tabell 11. Översikt ärenden avgiftsbelagd verksamhet, lärarlegitimation 2021–2025, tkr 

Ärendeflöde avgiftsbelagda 
ärenden 

Utfall 2021 Prognos 
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Ingående Balans 1 231 860 683 686 690 

Nya ansökningar 14 198 15 519 15 600 16 073 16 560 

Beslutade ärenden 14 593 15 700 15 600 16 073 16 560 

Utgående Balans 860 683 686 690 694 

 

Tabell 12. Intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet, lärarlegitimation  
2021–2025, tkr 

Intäkter och kostnader Utfall 2021 Prognos 
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Kostnad avgiftsfinansierad 
verksamhet (tkr)  50 269  45 625  46 279  46 942  47 613 

Genomsnittlig 
ärendestyckkostnad 3 445 2 906 2 967 2 920 2 875 

Intäkt avgiftsfinansierad 
verksamhet (tkr)  18 828  20 950  21 060  21 699  22 357 

Underskott avgiftsfinansierad 
verksamhet (tkr) - 31 441 - 24 675 - 25 219 - 25 243 - 25 256 

Ackumulerat underskott (tkr) - 200 438 - 225 113 - 250 332 - 275 574 - 300 831 
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