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1 Förslag till regeringen (sammanställning) 

Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget föreslår 
Skolverket att myndigheten tillförs medel för 2019–2021, utöver redan beslutad 
tilldelning, enligt nedanstående tabell. Förslag om ytterligare medel anges kopplat 
till aktuellt anslag.  

Tabell 1. Förslag till utökad finansiering 2019–2021, tkr  

 2019 2020 2021 

Anslag 1:1     

Summa 1:1 tilldelat 2019 1 161 756 1 071 352 1 103 251 

1:1 Statens skolverk 10 000 23 000 18 000 

Summa 1:1 förslag  10 000   23 000 18 000 

Nytt förslag  1 171 756 1 094 352 1 121 251 

    

Anslag 1:5    

Summa 1:5 tilldelat 2019 2 853 684 2 797 666 2 477 616 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet ap. 3 Till Skolverkets disposition 22 000 12 500 64 000 

Summa 1:5 förslag 22 000 12 500 64 000 

Nytt förslag 2 875 684 2 810 166 2 541 616 

 

Skolverket föreslår:  

▪ att förvaltningskostnader som fortsatt finansieras med sakanslag flyttas till 
förvaltningsanslaget (avsnitt 2.2),  

▪ en utökning av 1:1 Statens skolverk med 10 miljoner kronor 2019, 23 miljoner 
kronor 2020 samt 18 miljoner kronor fr o m 2021 för det nya uppdraget om 
kostnadsuppgifter på enhetsnivå under förutsättning att regeringen beslutar att 
ge Skolverket ett sådant uppdrag (avsnitt 2.7),  

▪ att Skolverket får en utökning av anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet ap.3 med 22 miljoner kronor 2019, 12,5 
miljoner kronor 2020 och 64 miljoner kronor fr.o.m. 2021 (avsnitt 2.3), 

▪ att myndigheten får i permanent uppdrag att säkra tillgången till 
behörighetsgivande utbildning och att ekonomiska medel för fortbildning 
samlas på ett anslag med få ekonomiska ramvillkor för att skapa större 
flexibilitet och i förlängningen en bättre effekt för skolans personalförsörjning 
(avsnitt 2.4) och 

▪ en låneram motsvarande 173 miljoner kronor år 2019, 181 miljoner kronor år 
2020, 173 miljoner kronor år 2021 och 147 miljoner kronor 2022 för att 
säkerställa främst flytt till nya lokaler och digitaliseringsarbete inom bl.a. 
digitalisering av nationella prov och handläggning (avsnitt 3.2). 

Skolverket lämnar dessutom förslag om räntekonto med kredit, anslagskredit på 
ramanslag och bemyndiganden, se avsnitt 3. 
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Utöver detta föreslår Skolverket 

▪ att regeringen överväger om Skolverket är rätt myndighet att hantera 
fördelningen av medel till det civila samhället (avsnitt 2.6), och 

▪ att en översyn av avgiftsmodellen eller en justering av avgiftsnivån avseende 
legitimation för lärare och förskollärare genomförs (avsnitt 3.6). 

Förslagen i dess helhet och motiv framgår i ovan angivna avsnitt. 

2 Långsiktiga förutsättningar för verksamheten 

2.1 Inledning 

Trenden med sjunkande kunskapsresultat i skolan verkar ha brutits. Resultaten i de 
senaste internationella kunskapsmätningarna ligger dock på en lägre nivå än när 
mätningarna inleddes. Även om det genomsnittliga resultatet har förbättrats så 
minskar likvärdigheten. Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög 
grad påverka deras resultat. Att arbeta för en skola som möter varje elev och som 
kompenserar för skillnader i barns och elevers förutsättningar är och kommer att 
vara centralt för Skolverkets arbete under de kommande åren. Många av de 
förutsättningar som krävs för arbetet finns redan på plats, men för att ytterligare 
förbättra möjligheterna att nå eftersträvade effekter föreslår Skolverket att de 
riktade insatserna förstärks och att långsiktighet säkerställs för statens 
fortbildningsinsatser.  

Regeringens satsningar på kommunernas vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, 
rättighet till behörighetsgivande komvux, insatser inom nyanländauppdraget med 
mera har inneburit behov av mer stödjande insatser samt en ökande efterfrågan på 
yrkeslärare och lärare i sfi och svenska som andraspråk.  

Skolverket tecknade vid årsskiftet 2017/2018 ett hyresavtal med Fabege och 
kommer att påbörja flytten till nya lokaler i slutet av 2019. Flera andra centrala och 
stora projekt pågår parallellt, bl.a. digitalisering av nationella prov där Skolverket 
under 2019 kommer att behöva arbeta parallellt med både skriftliga och digitala 
prov under samma verksamhetsår. Den sammantagna bedömningen är att anslag 
1:1 Statens skolverk kommer vara hårt ansträngt under verksamhetsåret 2019.  

Utöver ovan beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att bygga upp och 
vidmakthålla ett system för skolkostnader om riksdag och regeringen fattar beslut 
om att Skolverket ska ansvara för detta uppdrag. 

Ramverk för budgetunderlaget 

I enlighet med 9 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag lämnar Skolverket budgetunderlag för åren 2019–2021. Ramverket 
för budgetunderlaget utgår ifrån Skolverkets ansvarsområden som kan 
sammanfattas enligt följande: 
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▪ Stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i svensk förskola, skola och 
vuxenutbildning, tillgodose målgruppernas behov av satsningar som utgång 
från vetenskap och beprövad erfarenhet, vara det självklara navet i svensk 
skolas utveckling,  

▪ Vara en väl fungerande myndighet med ett mål- och resultatstyrt ledarskap, 
kompetenta medarbetare, ändamålsenlig organisation och effektiva processer, 
och 

▪ Ge underlag till politiken för politiska beslut och verkställa de beslut som 
politiken fattar. 

Inför verksamhetsåret 2018 har Skolverket i verksamhetsplaneringen pekat ut en 
rad prioriteringar enligt nedan. Den beskrivna verksamhetsinriktningen och förslag 
i budgetunderlaget bygger vidare på dessa prioriteringar. 

▪ Stärka likvärdigheten i svensk förskola, skola och vuxenutbildning genom att 
mer rikta insatser utifrån målgruppernas olika behov och förutsättningar. 
Förstärkning av arbetet med samverkan för bästa skola,  

▪ Bättre dokumentera och analysera resultaten av Skolverkets olika insatser. 
Satsning på förbättrad analysförmåga,  

▪ Utveckla samarbete med olika målgrupper och i dialog kartlägga behovet av 
olika insatser och resultaten av olika insatser, och 

▪ Förstärkning av arbetet med digitalisering. 

I nedanstående avsnitt lämnas förslag för att skapa bättre förutsättningar för att 
skapa nytta för målgrupperna. Förslagen tar sin utgångspunkt i aktuellt nuläge, vad 
vi vill uppnå och hur myndigheten ska ta sig dit. Avslutningsvis så fortsätter 
Skolverket att eftersträva ett förhållande där vi i större utsträckning styrs av 
regeringen genom tillitsbaserad styrning.  

2.2 Skolverkets långsiktiga finansiella styrning 

Riksdagen beslutade, med anledning av regeringens förslag i budgetproposition för 
2017 (prop. 2016/17:1), om en förändrad finansiell styrning av Skolverket. 
Reformen innebär att förvaltningsutgifterna i större utsträckning än vad som gällt 
tidigare samlats på anslag 1:1 Statens skolverk. Förvaltningsmedel för permanenta 
uppdrag har vidare överförts från och med 2017 vilket innebär att Skolverket kan 
nå högre verksamhetsnytta genom minskad detaljstyrning och egna prioriteringar.  

Skolverket föreslog i budgetunderlag för 2018–2020 att förvaltningskostnader 
finansierade med sakanslag flyttas till anslag 1:1 Statens skolverk för såväl tillfälliga 
uppdrag som innefattar produktion av kärnverksamhet som för kostnader för 
administration av statsbidrag. Efter besked från regeringen kommer Skolverkets 
finansiering att renodlas succesivt när tillfälliga uppdrag avslutas. Skolverket är 
positiva till detta. Vi vill ändå uppmärksamma att det inte är ovanligt att tillfälliga 
uppdrag förlängs vilket innebär att renodlingen inte sker i den takt som vore 
önskvärd. Särskilt administrativa villkor bör tas bort snabbare. 
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Skolverket föreslår att de tillfälliga uppdrag som fortfarande finansieras med 
sakanslag övergår till förvaltningsanslaget. För närvarande förlängs de uppdrag 
som sedan tidigare givits med finansiering av sakanslag. Förlängningarna medför 
att Skolverkets finansiering därmed inte renodlas i den takt som vore önskvärt. 
Särskilt administrativa villkor bör tas bort snabbare. 

Skolverket föreslår att gamla uppdrag som beslutades innan finansieringsreformen 
genomfördes anpassas till Skolverkets nya finansiering. Återrapportering av 
kostnader för administration behöver därmed tas bort.  

2.3 Stärka arbetet för att öka likvärdigheten 

Nuläge 

I förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk framgår att 
Skolverket genom sin verksamhet ska främja att alla barn och elever får tillgång till 
en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. 
Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande 
och till förbättrade kunskapsresultat för elever. Genom den ändring som träder i 
kraft 1 februari 2018 gäller även att Skolverket ska främja en stärkt likvärdighet 
mellan skolor och mellan förskolor. 

I Skolverkets lägesbedömning 2017 framgår att trenden med sjunkande 
kunskapsresultat verkar ha brutits. Resultaten från de senaste internationella 
kunskapsmätningarna PISA och TIMSS pekar i huvudsak mot ökade eller 
oförändrade kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturkunskap. 
Resultaten ligger dock på en lägre nivå än när mätningarna började genomföras. 
Elevernas bakgrund fortsätter dessutom att i hög grad påverka deras resultat.  

Inom ramen för regeringens uppdrag pågår bland annat arbetet med uppdraget 
samverkan för bästa skola där Skolverket i dialog med huvudmän genomför 
insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan 
skolor. Insatserna riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever 
som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar 
att förbättra skolans resultat på egen hand. 

Målsättning 

Skolverket delar Skolkommissionens bild avseende skolsegregationen och 
bristande likvärdighet. Det är mycket angeläget att åtgärder vidtas för att stärka 
likvärdigheten och att motverka effekterna av skolsegregation.  

Vad Skolverket avser att göra   

Skolverket avser att fortsätta utveckla insatserna inom ramen för de nationella 
skolutvecklingsprogrammen inom specifika problemområden som är 
gemensamma för flera huvudmän. Det finns ett tydligt behov av att skapa 
möjligheter för huvudmännen att mötas och Skolverket avser därför att forma en 
serie av tillfällen för erfarenhetsutbyte inom ramen för dessa insatser. Dessa 



Skolverket Budgetunderlag 2019–2021 
Dokumentdatum: 2018-03-01  

Dnr: 1.1.2-2017:1988 
7 (24) 

 

 

erfarenhetsutbyten ska även lägga grunden för ett fortsatt kollegialt stöd för 
huvudmän emellan efter att samverkan med Skolverket avslutats.  

Utifrån målsättningen att öka likvärdigheten i skolan prioriterar Skolverket att 
förstärka riktat stöd inom ramen för uppdraget samverkan för bästa skola och  
uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända 
barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än 
svenska. Inom samverkan för bästa skola har förskolan tillkommit som målgrupp, 
och inom uppdraget om nyanlända har både förskolan och vuxenutbildningen 
tillkommit. Dessutom har uppdraget om nyanlända utökats till att omfatta hela 
gymnasieskolan från att ursprungligen enbart omfattat introduktionsprogrammen. 
Kostnaderna för ett utökat urval och för tillkomna målgrupper beräknas bli högre 
än vad de aviserade medlen på anslagspost 1.5:3 medger. Med den tilldelning som 
hittills aviserats kan Skolverket endast nå ett mindre antal av dessa verksamheter. 
Ambitionen är att öka antalet urval av huvudmän med tio per år. 

Mot bakgrund av de utökade målgrupperna samt att Skolverket avser att höja 
ambitionsnivån inom uppdraget om samverkan för bästa skola och uppdraget att 
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 
elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska, 
genom att bl. a. lägga till ytterligare huvudmän, bedömer Skolverket att det 
sammanlagda behovet av bidragsmedel för båda dessa uppdrag på anslag 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ap.3 Till Skolverkets disposition 
ökar med 22 miljoner kronor 2019, 12,5 miljoner kronor 2020 och 64 miljoner 
kronor 2021.  

2.4 Skolans personalförsörjning 

Nuläge 

Den 18 december 2017 lämnade Skolverket sin senaste prognos kring framtida 
behov av lärare och förskollärare1. Sammantaget så pekar prognosen mot att det 
totala rekryteringsbehovet fram till 2031 uppgår till 187 000 heltidstjänster. Störst 
är behovet under de närmsta fem åren då skolor och förskolor behöver rekrytera 
lärare och förskollärare motsvarande 77 000 heltidstjänster. Störst bedöms 
rekryteringsbehoven vara inom grund- och förskola. 

Om examensfrekvensen ligger kvar på nuvarande nivåer, behöver 
utbildningsvolymerna ökas med ca 50% för att täcka det framtida behovet2. Inte 
ens en markant höjning av lärarutbildningarnas examensfrekvens kommer att möta 
behovet av lärare varför även andra åtgärder krävs. 

                                                 
1 Skolverket (2017) ”Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 
förskollärare och olika lärarkategorier” Dnr: 2016:906 
2 Fr.o.m. läsåret 2017/18 påbörjar 15 300 elever lärar- och förskollärarutbildning. En volym om 
23 700 elever bedöms krävas för att täcka behovet utifrån antagandet om att examensfrekvensen är 
densamma. 



Budgetunderlag 2019–2021 
Dokumentdatum:  2018-03-01 
Dnr: 1.1.2-2017:1988 
8 (24) 

Skolverket 

 

 

Målsättning 

Skolverket ser att följande grundläggande förutsättningar behöver säkerställas: 

▪ Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja 
utbilda sig till lärare och förskollärare, stanna kvar i och återvända till yrket,  

▪ Rektorers och förskolechefers arbetsmiljö behöver förbättras så att de får 
större möjligheter att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap,  

▪ Mer långsiktiga förutsättningar för kompetensutveckling,   
▪ Regeringen bör permanenta Lärarlyftet II, och att  
▪ Nyanländas lärarkompetens kan tillvaratas. 

Vad Skolverket avser att göra   

Ett flertal olika satsningar pågår för att förbättra tillgång på lärare och 
förskollärare. Skolverket har flera regeringsuppdrag som syftar till att främja 
personalförsörjningen vad avser att ansvara för nulägesinformation, prognos för 
framtida tillgång och efterfrågan, sprida information om yrkena samt 
utbildning/vidareutbildning, erbjuda fortbildning för personal som redan arbetar i 
skolan samt att betala ut olika statsbidrag. 

Skolverket ställer sig bakom den övergripande analys som lämnats av 
Skolkommissionen vad avser att det kapacitetsbyggande som behövs inte uppnås 
genom kortsiktiga lösningar utan genom en långsiktig systemförstärkning. 
Skolverket har i sitt yttrande på Skolkommissionens slutbetänkande tillstyrkt 
förslaget om att skapa en tydlig struktur för kontinuerlig kompetensutveckling för 
lärare och skolledare genom nationella professionsprogram.  

Inom Skolverket pågår ett arbete med att se över ytterligare åtgärder som 
myndigheten inom sitt ansvarsområde kan genomföra för att bidra till att stärka 
skolans personalförsörjning. Detta arbete kommer att pågå under våren och ska 
kunna leda till rekommendationer kring fortsatt arbete innan sommaren.  

Behörighetsgivande utbildning 

Skolverket föreslår att myndigheten får i permanent uppdrag att säkra tillgången till 
behörighetsgivande utbildning. Det skulle skapa bättre möjligheter till 
framförhållning för skolhuvudmän och rektorer. Ett långsiktigt uppdrag skulle 
även möjliggöra för Skolverket att erbjuda kurser och utbildningar med lägre 
studietakt vilket är särskilt viktigt i dagens situation med stor lärarbrist. Lägre 
studietakt i kombination med huvudsakligen distansstudier skulle möjliggöra 
deltagande på ett mer gynnsamt sätt. 

Kostnader förknippade med uppdraget är dels kostnader för köp av kurser, dels 
kostnader för statsbidrag. Båda kostnadsposterna är framförallt beroende av 
antalet deltagare. Det är viktigt att poängtera att ett intag ett visst år genererar 
kostnader över flera år. Speciallärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och 
om studierna sker på halvfart kommer anslagsbelastningen att ske under sex 
terminer. I enlighet med vad som beskrivits ovan bedömer Skolverket att fler 
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skulle kunna delta i behörighetsgivande kurser om möjligheten ökar att studera i 
lägre hastighet vilket i sin tur innebär ett längre ekonomiskt åtagande. 

Behovet av finansiering motsvarande dagens ambitionsnivå bedöms vara cirka 140 
miljoner kronor per år för behörighetsgivande kurser och cirka 150 miljoner 
kronor per år för speciallärarutbildning. Bedömningen omfattar 
utbildningskostnader och statsbidrag. Skolverket föreslår att samtliga medel för 
fortbildning samlas på ett anslag och att Skolverket får disponera hela beloppet för 
fortbildning utan att regeringen anger ytterligare ekonomiska ramvillkor alternativt 
få ekonomiska ramvillkor. Detta skulle möjliggöra en flexibilitet att omfördela 
medel utifrån söktryck och aktuella utbildningsbehov.  

Skolverket föreslår att myndigheten får i permanent uppdrag att säkra tillgången till 
behörighetsgivande utbildning. Det skulle skapa bättre möjligheter till 
framförhållning för skolhuvudmän och rektorer. Ett långsiktigt uppdrag skulle 
även möjliggöra för Skolverket att erbjuda kurser och utbildningar med lägre 
studietakt vilket är särskilt viktigt i dagens situation med stor lärarbrist. Lägre 
studietakt i kombination med huvudsakligen distansstudier skulle möjliggöra 
deltagande på ett mer gynnsamt sätt. 

Skolverket föreslår att ekonomiska medel för fortbildning samlas på ett anslag med 
få ekonomiska ramvillkor för att skapa större flexibilitet och i förlängningen en 
förstärkning av skolans personalförsörjning. 

Skolverkets förslag bygger på den nuvarande ambitionsnivån i arbetet. 
Ambitionsnivåerna kan förändras och Skolverket bidrar gärna med kompetens vad 
avser utformningen av den slutliga långsiktiga inriktningen. 

2.5 Implementering av förskolans läroplan 

Nuläge 

Förskolans läroplan är snart 20 år och mycket har ändrats i skolförfattningarna 
sedan läroplanen kom. När skollagen trädde i kraft 2011 förtydligades också 
förskolans roll i utbildningssystemet. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att 
göra en översyn av förordningen om läroplan för förskolan för att förtydliga 
förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och 
därmed förskolans måluppfyllelse. Redovisningen ska, om Skolverket bedömer att 
behov föreligger, även innehålla förslag till genomförande- och 
fortbildningsinsatser riktade till huvudmän, förskolechefer och förskolepersonal 
samt en uppskattning av kostnaderna för insatserna. 

Målsättning 

Syftet är att implementera den reviderade läroplanen för förskolan för målgrupper 
som finns representerade i förskolan; huvudmän, förskolechefer, förskollärare 
samt barnskötare och annan personal. Målsättningen är att målgrupperna arbetar i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner efter implementeringen. 
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Vad Skolverket avser att göra   

Skolverket har tagit de olika målgruppernas förutsättningar i beaktande i valet av 
implementerings-aktiviteter. Exempelvis utgör det stora antalet förskoleenheter i 
landet en sådan förutsättning. Möjligheterna för Skolverket att nå ut till 
målgrupperna genom t.ex. fysiska konferenser är begränsad. Skolverket får 
emellertid ofta positiv respons på denna form. Därför har ett koncept med digitala 
konferenser som kan genomföras på den egna förskolan utvecklats, ett koncept 
som också svarar mot de önskemål om digitala insatser som framkommit i 
synpunkter från målgrupperna.  

Skolverket har sedan tidigare goda erfarenheter av kommunförlagda 
uppdragsutbildningar och planerar därför en kraftig utökning av dessa då de kan 
anpassas till de lokala förutsättningar som råder samt ta ett helhetsgrepp över 
läroplanen. Revideringen omfattar många områden: 

▪ Styrningen av förskolan: styrkedjan, skollagen och läroplanen,   
▪ Undervisning och utbildning, 
▪ Digitalisering, 
▪ Barns integritet, 
▪ Jämställdhet, 
▪ Hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande, 
▪ Flerspråkighet, 
▪ Nationella minoriteter, och  
▪ Uppföljning och utvärdering: måluppfyllelse i förskolan. 

Utöver detta kommer nya insatser inom ramen för nationella 
skolutvecklingsprogrammen att utvecklas t.ex. stöd till barnskötare och annan 
personal i förskolan. Revidering av befintliga insatser kommer även att ske.  

Insatserna planeras pågå minst under perioden 2018–2020, och kostnaderna 
beräknas uppgå till cirka 60 miljoner kronor årligen 2019 och 2020, vilket innebär 
ökade kostnader för Skolverket motsvarande 45 miljoner kronor årligen. 
Kostnaderna avser främst uppdragsutbildningar som är kommunförlagda. Skälet 
till kommunförlagda utbildningar är att kunna möjliggöra utbildning lokalt för 
målgrupperna då detta förväntas ha bäst effekt på implementering av den 
reviderade läroplanen för förskolan.  

Skolverket föreslår en dialog med regeringen kring implementeringsinsatser och 
kostnader för insatserna av reviderad läroplan för förskolan i samband med 
slutredovisning av uppdraget under förutsättning att regeringen beslutar att ge 
Skolverket ett sådant uppdrag.  

2.6 Förenklad statsbidragshantering  

Nuläge 

Det pågår för närvarande en bred diskussion om statsbidragen och såväl 
Skolkommissionen som Riksrevisionen har lämnat förslag på området. Skolverket 
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konstaterar att det finns en bred samsyn hos inblandade parter kring den 
övergripande problematiken: statsbidragen är för många, administrationen för 
skolhuvudmännen är betungande och det är svårt att planera och genomföra 
insatserna på ett ändamålsenligt sätt.  

Målsättning 

Skolverkets målsättning är att bidragshanteringen för skolans huvudmän förenklas 
och att kostnaderna för förvaltning av statsbidrag på sikt ska sjunka.  

Vad Skolverket avser att göra   

Skolverket driver sedan en tid tillbaka ett utvecklingsarbete med syfte att förenkla 
bidragshanteringen för skolans huvudmän samt öka den egna effektiviteten i 
handläggningen. Stor vikt läggs vid att förenkla ansökningsprocessen och minska 
uppgiftslämnarbördan för huvudmännen. En organisation med en förbättrad 
handläggningsprocess införs under 2018 och väntas vara helt implementerad den 1 
januari 2019. Den nya organisationen förväntas bland annat att ge förbättrad 
förmåga att planera och följa upp statsbidragen. Under perioden 2019–21 planeras 
ytterligare förbättringsarbete och effektivisering.  

Liksom i förra årets budgetunderlag vill Skolverket framhålla att det är angeläget att 
skapa förutsättningar för en enklare och mer kostnadseffektiv hantering av 
statsbidragen. Skolverket anser att det skulle underlätta för huvudmännen om de 
många bidragen fördes samman till färre men större bidrag. Skolverket ser därför 
mycket positivt på den av regeringen initierade översynen av statsbidragen och 
kommer löpande under året att lämna förslag till regeringen på förbättringar och 
förenklingar som kan fungera som underlag i det arbetet.   

I arbetet med översynen önskar Skolverket att regeringen även överväger om de 
bidrag till det civila samhället som idag hanteras av Skolverket kan hanteras av 
någon annan myndighet. 

Tydligt angivna bidragsbelopp till organisationer i det civila samhället  

Sedan lång tid tillbaka har det framgått av regleringsbrevet under anslag 1:5 ap. 4 
att Skolverket ska betala ut medel till vissa organisationer. Totalsumman är 
bestämd i regleringsbrevet. När det gäller vissa av organisationerna beslutar 
regeringen i regleringsbrevet vilket bidrag de ska få. För andra organisationer finns 
en ram för en viss verksamhet. Därutöver finns punkter under anslagsposten där 
belopp inte beslutas av regeringen varken totalt för en viss verksamhet eller till de 
namngivna mottagarna av bidrag. Olika organisationer och verksamheter som får 
bidrag från anslagsposten behandlas därmed olika, vilket skapar oklarheter för 
mottagarna och en ökad administration för Skolverket som ska besluta om hur 
resterande medel ska fördelas mellan verksamheter som är olika till sin karaktär. I 
syfte att öka tydligheten för mottagarna och skapa förutsättningar för en 
effektivare hantering av bidragen föreslår Skolverket att regeringen preciserar 
skrivningarna i regleringsbrevet enligt följande förslag.  
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Skolverket föreslår att regeringen i regleringsbrevet under anslag 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, ap. 4 Bidrag till vissa 
organisationer anger  

1. beloppsmässiga villkor för elev- och föräldraorganisationer som Skolverket 
sedan fördelar till berörda organisationer, och  

2. beloppsmässiga villkor till de namngivna organisationerna.   

2.7 Kostnadsuppgifter på skolenhetsnivå 

Nuläge 

I myndighetens regleringsbrev för 2018 återfinns ett förberedande uppdrag som 
avser att samla in och publicera kostnadsuppgifter på enhetsnivå i enlighet med 
förslag i SOU 2016:66. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2018 
beräknat att Skolverkets förvaltningsanslag ska ökas med 3 miljoner kronor för 
2018 och 1 miljon kronor årligen från och med 2019.  

Målsättning 

Regeringen vill öka insynen i skolornas ekonomi genom att det regelbundet ska 
samlas in och publiceras ekonomisk information för både fristående skolor och 
kommunala skolor. 

Vad Skolverket avser att göra   

Skolverket har börjat analysera hur insamlingen av kostnadsuppgifter på 
skolenhetsnivå ska kunna byggas upp för att kunna hantera ett kommande 
uppdrag. Om regeringen avser att låta Skolverket, snarare än Statistiska 
centralbyrån, samla in dessa uppgifter är det en, för Skolverket, ny typ av 
verksamhet som behöver byggas upp från grunden. Skolverket avser att till 
Utbildningsdepartementet lämna förslag på en övergripande tidplan för hur 
myndigheten ska bygga upp verksamheten. 

Skolverket föreslår en utökning av anslag 1:1 Statens skolverk med 10 miljoner 
kronor 2019, 23 miljoner kronor 2020 samt 18 miljoner kronor fr.o.m. 2021 för 
det nya uppdraget kring kostnadsuppgifter på enhetsnivå under förutsättning att 
regeringen beslutar att ge Skolverket ett sådant uppdrag.  

2.8 Digitalisering 

Nuläge 

Inom ramen för digitaliseringsarbetet är ambitionen att myndighetens generella 
förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter ska stärkas, inklusive förmågan 
att snabbt och effektivt möta förändrade behov och omhänderta nya uppdrag. 
Ambitionen inom den kommande treårsperioden är att all utveckling och 
förvaltning sker i enlighet med en gemensam strategi och modell för arbetet, samt 
att ett strukturerat innovationsarbete stegvis etableras, med ytterligare höjd 
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leveransförmåga som följd. En förutsättning för digitaliseringsarbetet är att 
myndigheten har en robust, säker och ändamålsenlig digital miljö. Det gäller 
alltifrån den fysiska infrastrukturen, via arkitektur- och säkerhetsfrågor, till 
informationsförvaltningen och gemensamma grundtjänster. Under 2019 byggs en 
ny fysisk it-infrastruktur upp i nya lokaler och stora steg framåt tas avseende 
mjukvaruinfrastrukturen. Samtidigt säkerställs en fullgod säkerhetsnivå. 
Ambitionen är att till 2021 har systemmiljön förenklats och ett systematiserat 
förbättringsarbete är implementerat. 

Skolverket genomför just nu ett arbete med att formulera en strategi för 
myndighetens digitalisering. Nedan beskrivs fyra områden som har bäring på 
Skolverkets ansvarsområde att stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i svensk 
förskola och skola.  

Målsättning 

Målgruppernas behov 

Att förstå målgruppernas behov och hur de använder olika tjänster är en 
grundförutsättning för att utveckla bra digitala tjänster. För att framgångsrikt 
kunna driva den digitala tjänsteutvecklingen och den digitala kommunikationen 
kommer de digitala tjänsternas användbarhet, tillgänglighet, användning och 
måluppfyllelse analyseras i högre utsträckning. Under de kommande tre åren 
kommer Skolverket att utveckla en mer sammanhållen digital närvaro med 
användbara och tillgängliga digitala gränssnitt. 

Genom att arbeta mer datadrivet och hantera information på mer effektiva sätt 
kan myndighetens tjänster individanpassas och bli mer proaktiva; ansökningar om 
legitimationer, bidrag m.m. kommer kunna hanteras snabbare och med mindre 
arbetsinsats från såväl de sökande som myndigheten. Statsbidrag kommer lättare 
kunna kanaliseras till alla som har rätt till och behov av dem.  

Effektivt samarbete 

Det behöver bli enklare att ta del av Skolverkets utbud. Såväl information som 
tjänster behöver hänga ihop och vara lätta att hitta och använda. Möjligheterna till 
digital självservice ska öka, information ska förmedlas proaktivt och anpassat efter 
användarnas behov. Avsikten är att samtliga ansökningsförfaranden ska bli digitala 
under den kommande treårsperioden.  

Skolsektorns digitalisering  

Skolverket välkomnar regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som har 
regeringens uppdrag att leda arbetet, har Skolverket påbörjat arbetet med att ta 
fram en handlingsplan och implementera strategin. Målgrupperna förväntar sig 
idag att Skolverket ska kunna stötta med kunskap, tjänster och andra insatser, och 
att myndigheten ska bidra till att gemensamma lösningar och standarder växer 
fram. I arbetet med handlingsplanen ingår också att tydliggöra ansvars- och 
rollfördelningen mellan Skolverket, SKL och andra aktörer. 
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Digital kompetens 

För att kunna möta målgruppernas behov och genomföra ett effektivt digitalt 
utvecklingsarbete krävs en stark digital kompetens på alla nivåer och i alla delar av 
myndigheten. 

Vad Skolverket avser att göra 

Målgruppernas behov 

Under 2018 genomförs en förstudie som tar ett helhetsgrepp kring myndighetens 
samtliga ärendeslag för att identifiera och planera nödvändiga utvecklingsinsatser 
för att nå dessa mål och samtidigt göra förvaltningen mer kostnadseffektiv.  

Effektivt samarbete 

Under perioden görs en satsning på processförenkling, med minskad arbetsbörda 
för målgrupperna och stegvis ökad automatisering. Även intern 
myndighetsadministration ska digitaliseras och så långt som möjligt automatiseras. 
Medarbetarna ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala verktyg som främjar 
effektivt arbete och samarbete. 

Skolsektorns digitalisering 

Inom ramen för uppdraget digitalisering av nationella prov arbetar Skolverket med 
att effektivisera hanteringen och betygssättningen av nationella prov och nationella 
bedömningsstöd genom att: 

▪ Standardisera (enhetliggöra) skolenheternas arbetsprocess i samband med 
nationella prov och nationella bedömningsstöd (nytt processtöd),  

▪ Automatisera lämpliga delar av arbetet,  
▪ Skapa förutsättningar för en nationell skolinfrastruktur,  
▪ Införa en ny bedömningsmodell med stöd i digital teknik,  
▪ Ge huvudmän tillgång till sina skolresultat per lärare, ämne och årskurser. och 
▪ Skapa förutsättningar för vuxenutbildningens skilda förutsättningar att 

genomföra nationella prov i digitala miljöer. 

Åren 2018–2021 planerar Skolverket för att leverera ett godkänt processtöd och 
fastställda prov i digitalt format samt en etablerad organisation för support och 
utbildning samt verifierade och kommunicerade krav på skolenheters infrastruktur. 
Detta kommer att innebära omfattande utveckling av såväl tekniska lösningar som 
processer och arbetssätt för t.ex. konstruktion och genomförande av prov, 
bedömning och behörighetsstyrning. Digitaliseringen förväntas bidra till att arbetet 
med nationella prov och bedömningsstöd effektiviseras vilket i sin tur kan leda till 
att den tid lärarna lägger på administration och bedömning av proven minskar. 

Under planeringsperioden avser Skolverket även att utveckla sin 
informationshantering genom att stegvis utöka tillgången till relevanta 
informationsmängder. Genom att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet samt 
tjänster och API:er underlättar myndigheten för såväl offentliga som privata 
aktörer att skapa nya lösningar för målgrupperna och allmänheten. 
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Inom ramen för uppdraget om att främja digitaliseringen inom skolväsendet och 
underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i 
undervisning och i administration, samt i arbetet med nationella skolutvecklings-
program kommer Skolverket att fortsätta utveckla kompetensutvecklingsinsatser 
och andra utvecklingsinsatser som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 
barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens samt bidra till 
effektivisering och utveckling av utbildningen. 

Digital kompetens 

En plan ska finnas för försörjning och vidmakthållande av digital kompetens, och 
den digitala kompetensen ska nyttjas i all verksamhetsutveckling. Skolverket ska 
utgöra en strategisk kompetensresurs för uppdragsgivaren i frågor som rör 
skolväsendets digitalisering. Arbetet på området inleds under 2018 med en 
kartläggning av nuläge och utvecklingsbehov, och åtgärder genomförs successivt 
under hela planeringsperioden. 

2.9 En effektiv verksamhet  

Nuläge 

Skolverket har genomfört ett omfattande förändringsarbete under 2016 och 2017. 
Det har syftat till att Skolverket ska utföra sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt och 
därmed öka förutsättningarna för att myndighetens insatser ger önskade resultat 
genom ändamålsenlig organisation, effektiva styrformer och ökad 
målgruppsanpassning. Myndigheten har kommit en bit på väg men har fortsatta 
utmaningar. 

Målsättning 

I samband med att Skolverkets finansiering ändrades inför 2017 gjorde regeringen 
bedömningen att det finns utrymme för effektiviseringar i Skolverkets verksamhet. 
Regeringen har gjort ett effektiviseringsavdrag på 15 miljoner kronor per år de 
kommande åren. Skolverket bedömer att myndigheten kommer att klara 
effektiviseringskraven och därutöver kan åstadkomma ytterligare effektiviseringar i 
verksamheten i takt med att förändringsarbetet ger avsedda effekter. Målsättningen 
är att Skolverket ska vara en väl fungerande myndighet som kan stödja 
utvecklingen och förbättringsarbetet i svensk förskola, skola och vuxenutbildning, 
tillgodose målgruppernas behov av satsningar som utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet och vara det självklara navet i svensk skolas utveckling. 

Vad Skolverket avser att göra 

Myndigheten arbetar allt mer systematiskt med utveckling på olika sätt för att 
lyckas bättre med vårt kärnuppdrag. Fokus för 2018 är att tydliggöra ledarskap och 
medarbetarskap i myndigheten och koppla insatser för främst chefer men även 
medarbetare till detta arbete. De olika delarna i styrmodellen behöver förenklas 
och bättre stödja styrning och prioritering inom myndigheten. Koppling mellan 
analys, styrning och utveckling inom Skolverkets ansvarsområden behöver 
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ytterligare förstärkas för att kunna bidra med de bästa insatserna till våra 
målgrupper. Den beslutade processorienteringen har redan haft positiva effekter 
för delar av verksamheten och arbetet ska fortsätta för att höja effektiviteten och 
kunna lägga resurser där de ger mest nytta. Organisationen behöver fortsatt 
utvecklas i takt med att myndighetens uppdrag förändras. 

Inom skolans område utreds eller bereds en rad olika frågor som kan få betydelse 
för Skolverkets framtida förutsättningar och uppdrag. Det gäller t.ex. arbetet i 
Skolkommissionen (U 2015:03) som lämnade sitt slutbetänkande i april 2017. Då 
det f.n. råder osäkerhet kring hur regeringen avser att hantera dessa underlag har 
Skolverket valt att inte beakta dem i budgetunderlaget. De kan dock få stor 
påverkan på vilka prioriteringar som Skolverket kan behöva göra framöver. 

För att förbättra målgruppsanpassningen och skapa en ändamålsenlig organisation 
behöver myndigheten ta stora steg vad gäller digitalisering. Se särskilt avsnitt 2.8 
om digitalisering.  

2.10 Skolverkets lokalförsörjning 

Nuläge 

Skolverket har vuxit kraftigt under de senaste åren och behöver mer 
ändamålsenliga lokaler. För närvarande har Skolverket lokaler dels på 
Fleminggatan på Kungsholmen, dels i Värtan. Delar av lokalerna är inte anpassade 
för den verksamhet som bedrivs idag. 

Målsättning 

I slutet av 2019 kommer Skolverket flytta till nya lokaler i Solna. Målsättningen är 
att öka verksamhetens effektivitet genom en samlokalisering, att sänka kostnaderna 
och förbättra arbetsmiljön. 

Vad Skolverket avser att göra   

Skolverkets hyr nuvarande lokaler på Fleminggatan 14 av KLP (löper ut 2019-03-
31) och Vasakronan på Fjärde Bassängvägen 14 (löper ut 2019-06-30). Dessa ska 
nu kortsiktigt förlängas för att överlappa tillträdet till de nya lokalerna. Från mitten 
av november 2019 etablerar sig Skolverket i Fabeges nyrenoverade lokaler i Solna 
Business Park. Kontorsytan är cirka 13 062 kvm och cirka 386 kvm är förrådsyta 
med cykelrum. Till den 31 mars 2018 har Skolverket en option på att minska ytan 
med upp till 1500 kvadratmeter om så önskas. Arbete pågår med att utforma 
lokalen efter Skolverkets behov. Kontorshyresnivån är på 3 000 kronor/kvm med 
tillägg för värme och övriga driftskostnader. Hyreskostnad inklusive 
driftkostnader, fastighetsskatt och kortidsförlängningar av befintliga hyreskontrakt 
är cirka 230 miljoner kronor (denna summa är för hela avtalsperioden på 5 år). 

Kommande flyttprojektet är komplext och har en budgetomslutning om cirka 83 
miljoner kronor. Det pågår också utredning av lämplig lokalisering av 
myndighetens arkiv och upphandling av utrymmen för it-drift. 
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3 Förslag till finansiering av Skolverkets 
verksamhet  

3.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras 

Tabell 2. Översikt över verksamhetens finansiering 2017–2021 (belopp i tkr) 

Anslagsposter som disponeras av Statens Skolverk Utfall 2017 Prognos 
2018 

Beräkning 
2019 

Beräkning 
2020 

Beräkning 
2021 

Utgiftsområde 16           

1:1.1 Statens Skolverk (ram) 1 030 811 1 122 170 1 171 756 1 094 352 1 121 251 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet (ram) 3 163 215 3 359 652 2 875 684 2 810 166 2 541 616 

1:5.3 Till Statens Skolverks disposition (ram) 3 122 764 3 318 152       

1:5.4 Bidrag till vissa organisationer (ram) 40 451 41 500       

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet (ram) 163 388 173 000 180 000 180 000 180 000 

1:6.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial 
utbildning för elever med funktionshinder (ram) 163 388 173 000       

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, m.m. (ram) 4 530 471 4 436 000 4 195 000 3 695 000 3 695 000 

1:7.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. (ram) 3 625 325 3 529 000       

1:7.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds (ram) 78 170 79 000       

1:7.3 Mindre barngrupper i förskolan (ram) 826 976 828 000       
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m. 
(ram) 179 618 178 440 179 440 180 440 181 440 

1:8.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 
(ram) 32 349 30 440       

1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. 
(ram) 97 269 98 000       

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

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet (ram) 94 581 98 505 99 500 100 500 101 500 
1:9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk 

undervisning i utlandet (ram) 94 581 98 505       

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal (ram) 140 093 159 686 101 600    
1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan 

personal (ram) 140 093 159 686       

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) 1 127 520 2 234 534 2 732 422 2 582 422 2 532 422 

1:13.1 Statsbidrag till vuxenutbildning 1 127 520 2 234 534       

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (ram) 72 598 10 600 14 707 14 707 14 707 

1:14.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar 
(ram) 10 416 10 600       

1:14.6 Statsbidrag för förarutbildningar (ram) 62 183         

1:16 Fler anställda i lågstadiet (ram) 2 296 958 2 300 000 1 971 000 1 971 000 1 971 000 

1:16.1 Fler anställda i lågstadiet (ram) 2 296 958 2 300 000       

1:19 Bidrag till lärarlöner (ram) 4 052 828 4 032 759 4 050 508 4 035 408 4 035 408 

1:19.1 Bidrag till lärarlöner (ram) 4 052 828 4 032 759       

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor  
(ram)   11 000 11 183     

2:64.16 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
- del till Skolverket   11 000 11 183     

Utgiftsområde 13           

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder  1 500         

3:1.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder  1 500         
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Anslagsposter som disponeras av Statens Skolverk Utfall 2017 Prognos 
2018 

Beräkning 
2019 

Beräkning 
2020 

Beräkning 
2021 

Utgiftsområde 24           

1:5 Näringslivsutveckling (ram) 15 999 18 000       
1:5.2 Näringslivsutveckling - del till Statens skolverk 

(ram) 15 999 18 000       

Summa anslag 16 869 580 18 134 346 17 550 800 16 628 495 16 292 344 

Övriga intäkter 4§ mm 49 156 47 000 45 000 45 000 45 000 

Bidrag  14 099 14 000 14 000 14 000 14 000 

Finansiella intäkter 363 389 785 785 785 

Summa övriga inkomster 63 618 61 389 59 785 59 785 59 785 

Summa finansiering 16 933 197 18 195 735 17 610 585 16 688 280 16 352 129 

Beräknade belopp för åren 2019–2021 är baserade på inlagda uppgifter i Hermes förrutom där Skolverket föreslår 
utökning av anslag. 

3.2 Investeringsbehov i anläggningstillgångar 

Skolverket föreslår en låneram motsvarande 173 miljoner kronor år 2019, 
181 miljoner kronor år 2020, 173 miljoner kronor år 2021 och 147 miljoner kronor 
2022.  

Anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet ska finansieras 
med lån i Rikgälden. Skolverket står inför stora förändringar som medför ett 
behov av högre låneram. Förändringarna avser Skolsektorns digitalisering, effektivt 
samarbete, digital kompetens, nationella prov samt inom handläggning m.m. Flytt 
till nya lokaler är också en förklaring till behovet av höjd låneram.  
 

Tabell 3. Verksamhetsinvesteringar, tkr 

Verksamhetsinvesteringar År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar             

Datasystem, rättigheter m.m. 18 802 24 610 28 500 40 500 35 000 19 000 

Materiella investeringar             

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  4 062 4 500 59 000 8 500 3 000 3 000 

Byggnader, mark och annan fast egendom        

Övriga verksamhetsinvesteringar   12 900     

Summa verksamhetsinvesteringar 22 864 29 110 100 400 49 000 38 000 22 000 

Finansiering              
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen) 22 864 29 110 100 400 49 000 38 000 22 000 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen)        

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)        

Anslag (efter medgivande av regeringen)        

Summa finansiering 22 864 29 110 100 400 49 000 38 000 22 000 
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Tabell 4. Särskild information om verksamhetsinvesteringar, tkr 

Särskild information om 
verksamhetsinvesteringar Totalt Ack.  År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 

(tkr)   utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt                

It-investering avs. Statsbidrag 57 712 48 812 8 900      

Digitalisering nationella prov 145 105 27 256 42 849 25 000 25 000 25 000   

Inventarier i nya lokaler 43 300   43 300     

Summa utgifter för investeringar 246 117 76 068 51 749 68 300 25 000 25 000 0 

Finansiering               
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen) 143 814 16 614 8 900 68 300 25 000 25 000   
Bidrag (2 kap. 3 § 

kapitalförsörjningsförordningen)         
Finansiell leasing (2 kap. 5 § 

kapitalförsörjningsförordningen)         

Anslag 32 197 32 197       

Summa finansiering 176 012 48 812 8 900 68 300 25 000 25 000 0 

Varav investeringar i anläggningstillgångar               

Datasystem, rättigheter m.m. 127 712 48 812 8 900 20 000 25 000 25 000   

Maskiner och inventarier 48 300   48 300     

Fastigheter och mark         

Övriga verksamhetsinvesteringar         

Summa investeringar i anläggningstillgångar 176 012 48 812 8 900 68 300 25 000 25 000 0 

 

Tabell 5. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, tkr 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  66 427 70 145 77 709 152 804 160 466 153 117 

Nyupplåning* (+) 25 376 31 632 100 400 49 000 38 000 22 000 

Amorteringar (-) 21 657 24 067 25 305 41 338 45 349 48 555 

UB lån i Riksgäldskontoret 70 145 77 709 152 804 160 466 153 117 126 563 

Beslutad/föreslagen låneram 90 000 97 000 173 000 181 000 173 000 147 000 

Ränteutgifter -349 -389 764 802 1 531 1 266 

Finansiering av räntor och avskrivningar             

Utgiftsområde 16 anslag 1:1  21 308 23 679 26 069 42 140 46 880 49 820 

Övrig finansiering              

* I utfall 2017 och prognos 2018 för nyupplåning ingår investeringar och avskrivningar gjorda i december 2016 
respektive 2017. 
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3.3 Räntekonto med kredit 

Skolverket föreslår en oförändrad nivå på 10 procent av tilldelade medel för åren 
2019–2021.  

3.4 Anslagskredit på ramanslag 

Skolverket tar inte upp något behov av anslagskredit för de anslag som 
myndigheten disponerar. Vi vill ändå fästa regeringens uppmärksamhet på anslag 
1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. där det finns svårigheter att 
prognostisera utfall långsiktigt. Det beror på att anslaget är ersättningsbaserat med 
reglerade belopp per elev och elevantalet varierar på ett inte helt förutsägbart sätt 
mellan åren för de olika bidragen. Det finns en liten risk att ansökningar inkommer 
som överstiger det fastslagna beloppet i regleringsbrevet vilket skulle kunna 
innebära att anslagsposten överskrids om samtliga ansökningar godkänns.  

3.5 Bemyndiganden  

Skolverket hemställer att få ingå nedanstående åtaganden avseende anslagen 1:5 ap. 
3, 1:7 ap. 1, 1:7 ap. 3, 1:10 ap. 1, 1:16 ap. 1 och 1:19 ap. 1 under åren 2019–2021. 

För åren 2018 och 2019 sker inga större förändringar i det beräknade behovet av 
bemyndiganden jämfört med 2017. Behovet beräknas till 5 102 miljoner kronor 
2018 (tilldelning 5 735 miljoner kronor) och 4 892 miljoner kronor 2019. Det 
utestående åtagandet 2017 var 5 014 miljoner kronor. 

Vid beräkning av framtida bemyndigandebehov har inte förslaget om permanent 
uppdrag att säkra tillgången till behörighetsgivande utbildning i enlighet med 
avsnitt 2.4 Skolans personalförsörjning beaktats. 
 

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

Tabell 6. Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2023 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 1 031 304 1 074 529 1 124 532       

+ Nya åtaganden 430 057 593 761 424 644       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 386 833 543 758 528 108 488 395 262 633 270 040 

Utestående åtaganden vid årets slut 1 074 529 1 124 532 1 021 068       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 1 780 000 1 495 000 1 021 068       

Ingående åtaganden för 2017 är 15 976 tkr lägre än utestående åtaganden i årsredovisningen för 2016, vilket beror 
på korrigeringar av åtagandena för Nyanlända och Samverkan för bästa skola, Tillägg Speciallärarutbildning inom 
Lärarlyftet II samt Statsbidrag inom ramen för Samverkan för bästa skola och Nyanlända. 

Anslag 1:5 ap 1 (Tekniksprånget) och anslag 1:5 ap 9 (Skolbibliotek och Statsbidrag inom ramen för Samverkan 
för bästa skola och Nyanlända) har flyttats till 1:5 ap 3. Uppdraget Tillägg Speciallärarutbildning inom 
Lärarlyftet II har flyttats till 1:5 ap 3 från 1:10 ap 1. 
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Tekniksprånget 
För Tekniksprånget finns inget behov av bemyndigande eftersom det i detta 
uppdrag tas ettåriga beslut. 

Behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen 
För Behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen finns inte något behov 
av bemyndigande för 2018 och framåt eftersom man gått över från att fatta beslut 
om fyra terminer till två terminer. 

Samverkan för bästa skola 
Inom uppdraget om Samverkan för bästa skola avser Skolverket att höja 
ambitionsnivån bland annat genom att utöka målgrupperna. Detta innebär att 
bemyndigandebehovet ökar till 171 miljoner kronor för 2019. Det beräknade 
behovet 2018 är 63 miljoner kronor medan utestående åtagande 2017 var 59 
miljoner kronor. 

Tillägg Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II 
Utifrån den information Skolverket har i dagsläget kring medelstilldelning efter 
2019 för Tillägg Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II finns inget 
bemyndigandebehov för 2019.  
 

Anslag 1:7 ap. 1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet m.m. 

Tabell 7. Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m., tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2025 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 249 988 249 976 250 000       

+ Nya åtaganden 249 976 250 000 250 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 249 988 249 976 250 000 250 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 249 976 250 000 250 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 250 000 250 000 250 000       

 

Anslag 1:7 ap. 3 Mindre barngrupper i förskolan 

Tabell 8. Mindre barngrupper i förskolan, tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2025 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 413 049 413 965 414 000       

+ Nya åtaganden 413 965 414 000 414 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 413 049 413 965 414 000 414 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 413 965 414 000 414 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 415 000 414 000 414 000       

Ingående åtaganden för 2017 är 75 tkr lägre än utestående åtaganden i årsredovisningen för 2016, vilket beror på 
korrigeringar av åtagandena i uppdraget. 
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Anslag 1:10 ap. 1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 

Tabell 9. Fortbildning av lärare och förskolepersonal, tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2025 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 103 053 95 593 106 470       

+ Nya åtaganden 63 561 106 463 0       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 71 021 95 586 106 470       

Utestående åtaganden vid årets slut 95 593 106 470 0       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 350 000 205 000 0       

Ingående åtaganden för 2017 är 20 165 tkr lägre än utestående åtaganden i årsredovisningen för 2016, vilket beror 
på korrigeringar av åtagandena för Fortbildning av lärare och fritidspedagoger (Lärarlyftet II) och Förstärkning av 
medel för svenska som andraspråk. 

Utifrån den information Skolverket har i dagsläget kring medelstilldelning efter 
2019 för Fortbildning av lärare och fritidspedagoger (Lärarlyftet II) och 
Förstärkning av medel för svenska som andraspråk finns inget bemyndigande-
behov för 2019. 
 

Anslag 1:16 ap. 1 Fler anställda i lågstadiet 

Tabell 10. Fler anställda i lågstadiet, tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2025 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 985 750 978 463 985 500       

+ Nya åtaganden 978 463 985 500 985 500       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 985 750 978 463 985 500 985 500     

Utestående åtaganden vid årets slut 978 463 985 500 985 500       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 1 152 000 1 150 000 985 500       

 

Anslag 1:19 ap. 1 Bidrag till lärarlöner 

Tabell 11. Bidrag till lärarlöner, tkr 

  
År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022–2025 

Utfall Prognos Beräkning Beräknat Beräknat Beräknat 

Ingående åtaganden 2 204 523 2 201 675 2 221 000       

+ Nya åtaganden 2 201 675 2 221 000 2 221 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 2 204 523 2 201 675 2 221 000 2 221 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 2 201 675 2 221 000 2 221 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 2 235 000 2 221 000 2 221 000       
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3.6 Avgiftsbelagd verksamhet 

Legitimering av lärare och förskollärare 

Översyn av avgiftsmodellen för att nå full kostnadstäckning 

Legitimeringen av lärare och förskollärare är avgiftsfinansierad och avgiften ska ge 
full kostnadstäckning enligt riksdagens beslut. Skolverket ser mot bakgrund av 
kostnadsberäkningar utifrån inflödesprognoser, att full kostnadstäckning inte 
kommer uppnås under perioden. Ekonomistyrningsverket har i sitt 
samrådsyttrande i januari 2018 uttalat att inte heller de kan se att avgiftsintäkterna på 
ett eller några års sikt kommer att täcka kostnaderna för verksamheten3. Skolverket 
har ingen möjlighet att justera avgiftsnivån eller avgiftsmodellen, eftersom den 
fastställts av regeringen i behörighetsförordningen.  

Det ackumulerade underuttaget prognosticerades uppgå till 83 690 tkr år 2017. Med 
anledning av detta har Skolverket i januari 2018 översänt en skrivelse till 
utbildningsdepartementet.4 Riksrevisionen framförde i sin revisionsberättelse för 
20165 att det föreligger en otydlighet i den ekonomiska styrningen för 
verksamheten, bl.a. vad gäller full kostnadstäckning.  Mot bakgrund av detta 
föreslår Skolverket, liksom i budgetunderlaget för 2018–2020, att en översyn av 
avgiftsmodellen görs eller att avgiftsnivån justeras på ett sådant sätt att 
verksamheten ges förutsättningar att nå full kostnadstäckning.  

Skolverket föreslår en översyn av avgiftsmodellen eller justering av avgiftsnivån 
avseende legitimering av lärare och förskollärare för att skapa förutsättningar för 
att verksamheten ska nå full kostnadstäckning.  

  

                                                 
3 ESV samrådsyttrande Dnr 2017-01682 
4 Dnr 9.1.1-2018:00074 ”Skrivelse/meddelande med anledning av ackumulerat underuttag” 
5 Revisionsberättelse för Statens Skolverk 2016 (dnr 3.1.2-2016-0675) 
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Kostnader 2019–2021 

Den beräknade kostnaden för 2019–2020 är lägre än vad som redovisats i tidigare 
budgetunderlag, till följd av ett minskat personalbehov. I 2018 års budget uppgår 
OH-kostnaden6 till 18 818 tkr vilket motsvarar 40% av verksamhetens totala 
budget. Den största budgetposten är lönekostnader, motsvarande 21 082 tkr, 45% 
av verksamhetens totala budget.  

Verksamheten har under 2018 en bemanning som är dimensionerad för att 
majoriteten av de sökande ska kunna förvänta sig beslut med god marginal till 
kravet på 4 månaders handläggningstid samt för att hantera övriga arbetsuppgifter 
som åligger verksamheten. Skolverket arbetar kontinuerligt för att ytterligare 
förbättra verksamhetens effektivitet men ser inte att styckkostnaderna kan minska 
markant utan att det får negativa konsekvenser för målgruppen i form av ökade 
handläggningstider.  
 

Tabell 12. Översikt ärenden och kostnader Lärarlegitimation 2014–2019 

Ärendeflöde 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingående Balans* 4 050 2 217 1 129 1 129 1 129 1 129 

..varav med avgift 2 573 1 642 924 988 988 1 010 

Nya ansökningar 19 300 15 200 15 200 15 100 15 100 15 100 

…varav med avgift 12 684 12 684 13 300 13 515 13 318 13 318 

Beslutade ärenden 21 176 16 300 15 200 15 100 15 100 15 100 

…varav med avgift 13 433 13 333 13 300 13 515 13 318 13 318 

Utgående Balans* 2 217 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 

…varav med avgift 1 642 924 988 1 010 996 996 

 
 

Tabell 13. Intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet, tkr 

Intäkter och kostnader 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt anslagsutfall (tkr)  59 036  47 906  47 580  47 722  48 092  46 918 

Kostnad avgiftsfinansierad 
verksamhet (tkr) 

 37 450  39 187  41 633  42 711  42 417  41 381 

Genomsnittlig ärendestyckkostnad 2 788 2 939 3 130 3 160 3 185 3 107 

Intäkt avgiftsfinansierad verksamhet 
(tkr) 

 15 682  16 251  16 613  16 895  16 752  16 752 

Underskott avgiftsfinansierad 
verksamhet (tkr) 

- 21 768 - 22 936 - 25 020 - 25 816 - 25 666 - 24 630 

 

                                                 
6 Myndighetsgemensamma kostnader för stödverksamheter, lokaler etc. 
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