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Generaldirektörens förord
I januari 2020 gick flyttlassen från Kungsholmen och Värtan. I Solna stod de
nyrenoverade, ljusa, öppna, gröna och anpassade lokalerna redo att ta emot oss.
Äntligen skulle medarbetare och chefer på Skolverket vara samlade i samma
lokaler. Vi skulle se varandra, höra varandra, vara nära varandra, kunna ta en kopp
kaffe och slå oss ner i en soffa och så där alldeles spontant tala om livets
mysterium. I februari hade vi en storslagen invigning med orkester, fanfar och tal
av utbildningsministern. Själv stod jag där inför alla medarbetare och citerade Peter
Lemarc: ”Varje människa behöver en vrå av världen, nånting dom kan kalla sitt.”
Det här är vår vrå av världen, det här är vårt hem, sa jag. I mars gjorde ett virus
entré. Lokalerna tömdes och därefter har kaffemaskinerna stått oanvända, de få
samtal man har haft har mest handlat om virusets mysterium och sofforna är som
nya så här i december månad, detta märkliga år.
En pandemi är förstås en prövning: för människor, sjukvården, skolan, hela
samhället. Det är också en prövning för Skolverket, för oss som organisation, för
våra chefer och för våra medarbetare. Det finns säkert en och annan som tänker att
en organisations kompetens och mognad mäts utifrån hur bra man är på att upprätta
planer, göra riskanalyser, tidsrapportera och ta fram tertialrapporter. Med andra
ord, vara bäst i klassen på New Public Management. Så tänker inte jag. Jag tänker
att en organisations mognad och kompetens visar sig när man tvingas lägga
planerna åt sidan, när man måste ställa om, tänka nytt, göra nytt och hantera något
som ingen plan i världen har kunnat förutse.
Hur klarade Skolverket det? Bra, vill jag säga, till och med mycket bra. Det som vi
hade planerat att göra har vi kunnat göra, men på ett annat sätt, i andra former.
Mycket lite har pausats. En del har prioriterats ner, annat upp. Ledorden har varit:
laga efter läge, anpassa till vad som är möjligt och tänk good enough. Utöver det
som var planerat har sedan tillkommit en massa annat. Det där som kom som en
följd av pandemin: mängder av kontakter med Folkhälsomyndigheten, SKR,
Friskolornas riksförbund och lärarfacken om hur pandemin påverkar skolan,
kommunikation och stödmaterial om hur skolorna kan jobba på distans och
förhindra smittspridning, samtal och möten med departementet om
förordningsändringar, lättnader i regelverket och nulägesbilder om hur det går,
vilka problem man ser, vilka lösningar som är möjliga.
Allt blev inte fulländat, en del gick inte tillräckligt fort och krav på att Skolverket
borde ha gjort mer har hörts. Men sammantaget är min bedömning att Skolverket
så här långt har klarat denna prövning. Medarbetare och chefer har fått jobbet gjort.
Kreativiteten och innovationskraften har nått oanade höjder. Organisationen har
kort sagt visat mognad och kompetens.
När sker förändring? När mar ser värdet av en förändring eller när omständigheter
man inte rår över tvingar fram en förändring, är mitt korta svar. Det som har hänt
det här året har kanske mest handlat om det senare. Vilka förändringar har vi då
kunnat se på Skolverket? Mer samarbete, enklare och effektivare arbetsgång, en
kortare och snabbare väg från ord till verkstad och, inte minst, ett tillvaratagande
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av digitaliseringens möjligheter. Alla dessa förändringar vill man ju värna om,
helst också förädla. Av erfarenhet vet man ju dock hur lätt det är att falla tillbaka i
gamla beteenden. Traditionens makt är stor, åtminstone i statlig förvaltning.
Vad man kan hoppas på är att vi på Skolverket nu inte bara förstått tvånget att
förändras, utan också värdet av de förändringar vi sett. Viss makt har man ju som
generaldirektör och jag lovar, alternativt hotar med, att vi också framöver ska
samarbeta mer, ha kortare och effektivare beredningsprocesser, vara lika mycket i
verkstan som i orden, våga vara mer i skolans hur utan att för den skull slarva med
vad och, sist men inte minst, också framöver använda digitaliseringens möjligheter.
Att jobba på distans har visat sig fungera alldeles utmärk för de flesta. Många
upplever till och med att de får mer gjort, vilket ju låter som en dröm för en
arbetsgivare. Många säger också att de mår bra av att jobba på distans och att det
blir lättare att få ihop livspusslet, vilket ju också det låter som en dröm för en
arbetsgivare som förstått att människans stund på jorden är kort och att det måste
till en balans mellan arbete, familj och fritid. En målsättning att chefer och
medarbetare ska ha bästa tänkbara förutsättningar att göra jobbet och samtidigt
möjligheter att få ihop livets olika delar, får vara ambitionen när vi framöver söker
svar på frågan när och hur vi ska och kan arbeta på distans.
Ja, det blev mycket om pandemin i det här förordet. Men det är ju också det som är
nytt jämfört med tidigare år. I övrigt får jag väl upprepa det jag skrivit i tidigare
årsredovisningar. Vi håller budget, vi levererar våra uppdrag, vi tar en del egna
initiativ, vår process kring verksamhetsplan blir lite bättre år för år, liksom vår
budgetuppföljning, liksom vår resultatstyrning, liksom vårt interna systematiska
kvalitetsarbete.
Jag tror att chefer och medarbetare är stolta över att få arbeta på Skolverket. Själv
upphör jag aldrig att förvånas över med vilken kompetens och med vilken vilja
man tar sig an arbetet. Som sagt, inte ens en pandemi satte några käppar i hjulet.
Tack chefer och medarbetare på Skolverket! Ni får alla A, och till skillnad från hur
det kan vara i andra sammanhang finns här inget inslag av glädjebetyg, ingen
betygsinflation.
Nästa år rullar vi vidare med en förhoppning om att det ska bli ännu lite bättre. Och
precis som alla år, också nästa år kommer vi att ha fokus på det som är Skolverkets
yttersta vilja, att göra förskola och skola mer likvärdig och att bidra till att fler barn
och elever får med sig de där kunskaperna och värderingar de behöver – hela livet
och i livets all delar!

Peter Fredriksson
generaldirektör, Skolverket
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1

Om Skolverket
Skolverkets uppdrag är att 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. Inom ramen för detta ska
myndigheten också främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan
förskolor. I korthet innebär det att Skolverket arbetar:
Normerande: Myndigheten sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och
bedömas. Till exempel genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav,
prov, föreskrifter och allmänna råd.
Analyserande: Myndigheten genomför fördjupade studier, gör analyser och tar
fram statistik om förskolan och skolan. Skolverket ansvarar också för det svenska
deltagandet i internationella studier.
Stödjande: Myndigheten stödjer utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan
och skolan, erbjuder fortbildning för förskolans och skolans personal, utfärdar
legitimationer för lärare och förskollärare samt administrerar och fördelar
statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag.
Skolverkets verksamhetskostnader uppgick till 1 459 miljoner kronor 2020, vilket
är en minskning med 8,3 procent jämfört med året innan. Verksamhetskostnaderna
har belastat förvaltningsanslaget med 1 114 miljoner kronor och övriga anslag med
322 miljoner kronor. Därutöver har Skolverket betalat ut statsbidrag till
skolväsendet om cirka 20 miljarder kronor. Skolverkets personalstyrka har fortsatt
att växa, om än i något långsammare takt än tidigare år. Den 31 december 2020 var
741 personer tillsvidareanställda på Skolverket. Antalet årsarbetskrafter uppgick
under året till 667 årsarbetskrafter.
Figur 1. Kostnader per verksamhetsområde (mnkr) och andel av totala
verksamhetskostnader (procent)

Källa: Ekonomisystemet
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Skolverkets kärnverksamhet är indelad i sex verksamhetsområden.
Verksamhetsområdena Generellt stöd och Riktat stöd innefattar myndighetens stöd
till skolutveckling, såväl nationellt som riktat till särskilda huvudmän. Inom
Verksamhetsområde Regler arbetar myndigheten bland annat fram förslag till
kurs-, läro- och ämnesplaner. Inom verksamhetsområdet Analys genomförs
uppföljnings- och utvärderingsstudier, internationella studier och här tas även den
nationella statistiken fram. Inom verksamhetsområdet Ärendehantering handläggs
legitimationer för lärare och förskollärare samt utbetalningar av statsbidrag.
Slutligen inbegriper verksamhetsområdet Kommunikation Skolverkets arbete med
intern och extern kommunikation, digitala tjänster samt myndighetens
upplysningstjänst. Verksamhetsområdenas andel av myndighetens kostnader
framgår av diagrammet.
Skolverkets organisation har endast varit föremål för mindre ändringar under 2020.
Den 1 juni inrättades en funktion som chefsjurist direkt underställd
generaldirektören i syfte att stärka det rättsliga arbetet på myndigheten. Skolverkets
organisation den 31 december 2020 framgår av bilden.
Figur 2. Skolverkets organisation
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1.1

Coronapandemins påverkan på skolväsendet och
Skolverket
Coronapandemin har ställt hela skolväsendet inför utmaningar som saknar
motstycke i svensk kontext, något Skolverket följt upp och återrapporterat till
regeringen vid flera tillfällen under året.
På gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar har distansundervisning
under perioder över året helt eller delvis varit regel vilket inneburit stora krav på
anpassning av verksamheten. De nationella proven har under året fått ställas in för
hela eller delar av grundskolan och gymnasiet. Samtliga skolformer har också
påverkats mer generellt av pandemin, exempelvis genom ett förändrat
frånvaromönster hos såväl elever som personal.
De utvärderingar som har gjorts under 2020 visar att detta sammantaget inneburit
flera utmaningar. Bland annat att arbetsbördan för personal i skolan ökat vilket
riskerar att påverka undervisningens kvalitet negativt och att likvärdighet försvåras.
Det har varit svårt att tillgodose elevers behov av anpassningar och särskilt stöd,
vilket drabbar enskilda elever och medför större skillnader mellan skolor när det
gäller tillgången till stöd.
Skolverket kan dock konstatera att även om skolväsendet generellt är påverkat av
situationen har man klarat sig relativt bra sett ur ett internationellt perspektiv. I
många länder i omvärlden har skolor stängt eller bedrivit undervisning på distans i
större omfattning än vad som varit fallet i Sverige. Vad gäller skolresultaten under
våren kan ingen negativ utveckling ses i betygsstatistiken. Kommande
utvärderingar av pandemin kan förstås påverka bedömningen av hur skolväsendet
klarat sig.
För Skolverkets del har pandemins utbredning medfört ett starkt tryck att anpassa
verksamheten på olika sätt. Det ökade behovet av fysisk distansering har både
påverkat arbetet gentemot myndighetens målgrupper och arbetet internt. Fysiska
konferenser och möten med målgruppen har i princip upphört och distansarbete i
hemmet blivit regel snarare än undantag. I inledningen av pandemin aktiverades
myndighetens krisorganisation för att leda myndighetens arbete och samverkan
med andra myndigheter och organisationer. Myndigheten har arbetat aktivt och
ofta under stor tidspress för att ge Regeringskansliet kvalificerade beslutsunderlag.
Skolverkets arbete har samtidigt inriktats tydligare mot att aktivt mildra pandemins
effekter för Skolverkets primära målgrupper: skolhuvudmän, rektorer och lärare.
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2

Upplysningar om årsredovisningen

2.1

Läsanvisning
Resultatredovisningen i avsnitt 3 är i huvudsak indelad efter de sex
verksamhetsområden som utgör Skolverkets kärnverksamhet (se avsnitt 1).
Verksamhetsområdena baseras på myndighetens ekonomimodell som i sin tur utgår
ifrån myndighetens instruktion. Varje verksamhetsområde består av ett antal
uppgifter som myndigheten enligt instruktionen ska fullgöra. En central
utgångspunkt för resultatanalysen är de mål som Skolverket sedan 2019 har inom
ett antal prioriterade områden (se avsnitt 3.2). Då målen inte täcker alla delar av
verksamheten, på det sätt verksamhetsområdena gör, så redovisas inledningsvis en
samlad resultatbedömning utifrån både mål och verksamhetsområden. Nedan följer
en kort beskrivning av de avsnitt som ingår i resultatredovisningen.
I avsnitt 3.1 görs sammanfattande bedömningar av myndighetens resultat för 2020
med utgångspunkt i utvecklingen av myndighetens huvudsakliga prestationer
(varor och tjänster som lämnat myndigheten) och resultatutvecklingen inom de
prioriterade områdena och verksamhetsområdena.
Under avsnitt 3.2 analyseras myndighetens resultat i förhållande till målen inom
Skolverkets prioriterade områden.
I avsnitt 3.3 redovisas verksamhetens intäkter och kostnader, transfereringar, den
avgiftsbelagda verksamheten samt återrapporteringen av prognosverksamheten.
Därefter följer en mer detaljerad återrapportering för vart och ett av verksamhetsområdena i avsnitten 3.4–3.9. Under varje verksamhetsområde redovisas
kostnadsutvecklingen per uppgift, utvecklingen för prestationer, resultatindikatorer
samt en samlad analys och bedömning av verksamhetsområdets resultat.
Under avsnittet 3.10, tvärsektoriella frågor och övrig rapportering, lämnas
information om vissa uppdrag i myndighetens instruktion samt uppdrag i särskild
ordning eller annan information som ska redovisas i årsredovisningen.
Resultatredovisningen avslutas med ett avsnitt om Skolverkets
kompetensförsörjning (3.11).

2.2

Metod för bedömning av myndighetens resultat
Resultatredovisningen syftar, i enlighet med förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, till att utgöra ett underlag för regeringens
bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. I
följande två avsnitt beskrivs översiktligt hur Skolverket har valt att redovisa
resultatet av verksamheten. Utgångspunkten är till stora delar densamma som
föregående år. Under 2020 har det pågått ett arbete för att utveckla ett ramverk för
en systematisk resultatuppföljning. Ramverket som beslutades i juni 2020 beräknas
få genomslag i uppföljningen under 2021.
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2.2.1 Resultatmått
Med resultat avses, enligt gängse definition, myndighetens prestationer och vad
dessa bidragit till i form av effekter. Med prestationer menas i sin tur varor och
tjänster som lämnat myndigheten eller som på annat sätt blivit tillgängliga,
åtkomliga eller synliggjorda. Skolverkets prestationer kan generellt sett kopplas
direkt till de uppgifter myndigheten har enligt ekonomimodellen.
Skolverket redovisar prestationer inom alla verksamhetsområden och redovisar
volymmått i de fall det är möjligt och relevant. I de fall där volymer är underordnat
som resultatmått beskrivs de viktigare prestationerna istället. Inom de
handläggande verksamheterna redovisar Skolverket dessutom bland annat
handläggningstider och produktivitet.
Inom varje verksamhetsområde redovisas ett antal resultatindikatorer som ger stöd
till analysen. Indikatorerna skiljer sig åt beroende på verksamhetsområdets
förutsättningar. I flera fall bygger indikatorerna på information om hur
myndighetens målgrupper (huvudmän, rektorer, lärare och förskollärare med flera)
upplever Skolverkets prestationer eller kortsiktiga effekter.
I förekommande fall redovisas utvärderingar av relevans för analysen. Det kan vara
utvärderingar genomförda av Skolverket såväl som andra organisationer.

2.2.2 Nivåer för resultatbedömning
Resultatbedömningen i årsredovisningen utgår från en tregradig skala.
Bedömningsnivåerna är god, tillfredsställande och inte tillfredsställande och
används både för att bedöma resultatutveckling och, i förekommande fall,
måluppfyllelse. Nedan följer en beskrivning av respektive bedömningsnivå.
God: Bedömningen gäller om resultatutvecklingen och/eller måluppfyllelsen är

positiv eller likadan som tidigare och/eller att uppsatta mål för resultatindikatorerna
har uppnåtts. Bedömningen kan också göras under förutsättning att indikatorer,
kvalitativa analyser och/eller resultatutveckling vid en sammanvägd bedömning visar
på en positiv utveckling eller att målet på annat sätt kan bedömas som uppfyllt.
Tillfredsställande: Bedömningen gäller om resultatutvecklingen och/eller

måluppfyllelsen är likadan som tidigare eller att resultaten inte avviker väsentligt
negativt mot uppsatta mål för resultatindikatorerna. Bedömningen kan också göras
under förutsättning att indikatorer, kvalitativa analyser och/eller resultatutveckling
vid en sammanvägd bedömning inte bedöms medföra betydande risker för att inte
uppnå avsedd effekt eller att målet på annat sätt inte kan bedömas som uppfyllt.
Inte tillfredsställande: Bedömningen gäller om resultatutvecklingen och/eller

måluppfyllelsen är negativ och/eller att resultaten avviker väsentligt negativt mot
uppsatta mål för resultatindikatorerna. Bedömningen kan också göras under
förutsättning att indikatorer, kvalitativa analyser och/eller resultatutveckling vid en
sammanvägd bedömning bedöms medföra betydande risker för att inte uppnå
avsedd effekt eller att målet på annat sätt inte kan bedömas som uppfyllt.
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3 Resultatredovisning
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3.1

Sammanfattning och bedömning av årets resultat
I följande avsnitt sammanfattas Skolverkets resultat under 2020.
Sammanfattningen tar sin utgångspunkt i tre komponenter: prestationernas
utveckling i relation till de samlade kostnaderna, bedömning av myndighetens
verksamhet och resultat inom prioriterade områden och mål samt
resultatutvecklingen och bedömningen av densamma inom de verksamhetsområden
som utgör Skolverkets kärnverksamhet.

3.1.1 Övergripande prestationsredovisning
Skolverket levererar varje år en rad prestationer av skiftande karaktär till
myndighetens målgrupper och regeringen. Det handlar bland annat om ändringar i
kurs- och ämnesplaner eller andra styrdokument, beslut om lärarlegitimationer och
statsbidrag, uppföljnings- och utvärderingsstudier samt olika insatser till stöd för
skolutveckling. Vissa av myndighetens prestationer kan på ett relevant sätt redovisas
i volymer över tid, andra behöver beskrivas på annat sätt, till exempel via indikatorer.
Tabellen nedan sammanfattar övergripande volymutvecklingen av ett antal
väsentliga prestationer vid myndigheten under de senaste åren. En närmare
redogörelse av prestationerna återfinns inom respektive verksamhetsområde i
avsnitt 3.4–3.9.
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Tabell 1. Skolverkets prestationer i urval och verksamhetskostnader år 2015–2020 (antal,
mnkr)
Prestationer

2020

2019

2018

2017

2016

2015

80

55

66

63

76

68

Publikationer

104

103

121

138

149

178

Regelgivning (urval SKOLFS)*

224

41

268

104

81

62

Legitimationer antal beslut

17 540

15 434

13 982

16 300

21 176

59 155

Statsbidrag antal beslut**

20 857

21 601

24 235

23 378

16 381

15 015

Upplysningstjänst, besvarade
frågor***

71 965

73 330

73 547

70 120

93 413

105 521

17

151

379

215

-

-

248

179

228

170

-

-

17

22

35

34

-

-

Stödmaterial: webbkurser på
utbildningsplattformen

1

14

13

-

-

-

Webbinarier

4

2

3

5

-

-

1 459

1 591

1 702

1 518

1 393

1 308

Remissvar

Konferenser****
Köpta utbildningstjänster
Stödmaterial: moduler (nya och
reviderade)

Verksamhetskostnader

Källa: Remissdatabas, Ekonomisystemet, Reachem, Källor i övrigt framgår av resp. verksamhetsområde i avsnitt 3.4–3.9
* Antal författningar som kungörs i Skolverkets författningssamling (SKOLFS), exklusive författningar
som beslutats av övriga skolmyndigheter. Se avsnitt 3.5.1.
** Definitionen av ett bidrag har uppdaterats 2020 för att överensstämma med Skolverkets ekonomimodell och utfallet 2018–2019 har justerats i enlighet med det. För 2015–2017 är inte justering möjlig.
Antal beslut som påverkas av förändringen är marginell, så jämförbarheten bedöms i stort sett
oförändrad.
*** Antal besvarade samtal och e-brev inklusive inlägg i sociala medier. P.g.a. justeringar av sättet att
beräkna besvarade frågor i okt 2020 är mer exakta jämförelser med år 2020 inte möjliga. Se avsnitt
3.8.1 för mer info.
**** Uppföljning via Reachem, inkluderar endast konferenser som är bokade via Skolverkets
upphandlade konferensarrangör

Coronapandemin har under året haft tydlig påverkan på flera av myndighetens
prestationer, men på olika sätt och i olika utsträckning. Sett till antalet prestationer
så har påverkan varit störst för genomförda fysiska konferenser, som i princip
upphörde under året och inte i någon större utsträckning ersattes av digitala
konferenser eller andra mötesformer. Andra prestationer har snarast förändrats
innehållsmässigt genom att fokus för prestationerna förskjutits mot att hantera
pandemins konsekvenser för skolväsendet. Ett exempel är de tiotalet snabbstudier
som genomfördes under året för att undersöka hur pandemin påverkat
skolväsendet. Märkbart är samtidigt att mycket av verksamheten fortgått i
huvudsak som tidigare år.
Antalet nya publikationer (rapporter, beskrivande statistik, kommentarmaterial med
mera) har under året legat på i princip samma nivå som under 2019.
Skolverkets långsiktiga arbete med styrdokumentutveckling har under året
resulterat i ett ökat antal författningar som kungörs i Skolverkets författnings-
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samling (SKOLFS), vilket till del förklaras av förarbetet som gjordes föregående år
avseende utarbetande av förslag till bland annat kursplaner för grundskolan.
Antalet beslutade lärarlegitimationer har fortsatt att öka något, vilket till stor del
beror på av att myndigheten under året arbetat av ärendebalansen av ett stort antal
inkomna ärenden 2019. Ärendebalansen är nu tillbaka på samma nivå som tidigare
år och handläggningstiderna ligger med god marginal under förordningskravet på
fyra månader.
Antalet beslut om statsbidrag ligger ungefär på samma nivå som föregående år och
i paritet med genomsnittet sedan 2015. Handläggningstiderna har dock ökat och
ligger i genomsnitt något över uppsatta mål. En faktor som inverkat var
myndighetens beslut att senarelägga datum för inkommande av handlingar i syfte
att minska den administrativa bördan för skolhuvudmän och organisationer med
anledning av pandemin. Även kostnaderna per beslutat ärende har ökat över året,
vilket i huvudsak förklaras av den förstärkta kontrollen av utbetalda statsbidrag.
Upplysningstjänstens verksamhet har i princip fortgått på samma nivå som tidigare
år sett till antalet besvarade frågor.
Utvecklingen av nytt stödmaterial i form av webbkurser och moduler som stöd för
skolutveckling har minskat något under 2020 vilket i huvudsak förklaras av det
stora antalet webbkurser som redan utvecklats under föregående år.
Antalet köpta utbildningstjänster har ökat under 2020 och ligger över nivån de
senaste åren. Orsaken är ett förnyat uppdrag avseende Lärarlyftet II.
Sammanfattningsvis har utvecklingen av flertalet prestationer beskrivna ovan legat
i ungefärlig nivå med tidigare år. Samtidigt har verksamhetskostnaderna minskat
under året med 8,3 procent jämfört med 2019, vilket delvis beror att viss
verksamhet inte kunnat utföras som planerat med anledning av pandemin (se
3.3.1). Sett i relation till verksamhetskostnaderna bedömer Skolverket att
prestationsutvecklingen under året har varit tillfredställande.

3.1.2 Bedömning av måluppfyllelse och resultatutveckling
Bedömningen av Skolverkets verksamhet och resultatutvecklingen inom de
prioriterade områdena och målen är sammantaget god. Av de nio prioriterade
områdena bedöms sex ha god måluppfyllelse och tre bedöms ha tillfredsställande
måluppfyllelse.
Bedömning av resultatutveckling inom verksamhetsområdena och den samlade
prestationsutvecklingen är sammantaget tillfredsställande. Verksamhetsområdena
Analys, Generellt stöd, Riktat stöd samt Ärendehantering bedöms ha en
tillfredsställande resultatutveckling och verksamhetsområdena Regler och
Kommunikation bedöms ha en god resultatutveckling.
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3.2

Skolverkets mål och prioriterade områden
Svensk skola och utbildning har stora utmaningar. Det finns brister i likvärdighet
och förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar och omotiverat
stora skillnader hos skolor och skolhuvudmän vad gäller undervisningens resultat
och kvalitet. Dessutom finns det en utmaning med en långsiktig brist på utbildade
lärare. Därtill ser myndigheten behov av utveckling av myndighetens interna arbete
och arbetet gentemot regeringen, vår uppdragsgivare. Skolverkets bedömning är
därför att ett fokuserat arbete inom ett antal särskilt prioriterade områden är av
avgörande betydelse för att kunna hantera utmaningarna på ett framgångsrikt sätt.
Myndigheten har valt prioriterade områden baserat på den kunskap och erfarenhet
som myndigheten har när det gäller de behov och utmaningar som finns inom
Skolverkets tre ansvarsområden: skolväsendet, myndigheten och uppdragsgivaren.
Målen inom de prioriterade områdena är omformulerade inför 2020, men är liksom
tidigare mål uppsatta för att gälla under ett par års sikt. Till skillnad från tidigare
mål fokuserar de nuvarande målen på de tillstånd som behöver nås inom
myndighetens prioriterade områden, snarare än på vad myndigheten ska göra.
Skolverket är en av många aktörer i skolväsendet som påverkar tillståndet inom de
olika prioriterade områdena. För att skapa en tydligare bild av vilket tillstånd
Skolverket eftersträvar har varje mål ett antal önskvärda lägen. De önskvärda
lägena är i huvudsak tänkta som kvalitéer som Skolverket vill bidra till att utveckla
inom ansvarsområdena och lämpar sig inte alltid för kvantitativ resultatuppföljning
och årlig redovisning. Syftet är att de önskvärda lägena ska underlätta en
systematisk utveckling av Skolverkets insatser. Skolverkets arbetar löpande för att
förbättra strukturen för uppföljning av målen och de önskvärda lägena.
I följande avsnitt anges ett kort motivering till varför Skolverket valt varje
prioriterat område. Inom varje prioriterat område redovisas hur Skolverket
bedömer resultatet av genomförda insatser inom målet följt av mål och önskvärda
lägen. Därefter följer en nulägesbild av området och en sammanfattning av
Skolverkets huvudsakliga insatser inom området. Insatserna utgör både
regeringsuppdrag och insatser som initierats av Skolverket med utgångspunkt i
myndighetens instruktion. Slutligen redovisas en uppföljning av väsentliga insatser
under året. Underlaget baseras i huvudsak på rapporter och analyser av Skolverkets
insatser, samt bedömningar och resultat som har framkommit i samband med de
genomförda aktiviteterna.

3.2.1 Styrning och ledarskap (Skolväsendet)
Styrningen på huvudmannanivå och rektors ledarskap har stor betydelse för
verksamhetens kvalitet och resultat. Det finns dock stora variationer vad gäller
förutsättningar, kapacitet, och kvalitet inom området styrning och ledarskap. I syfte
att få en mer likvärdig skola prioriterar därför Skolverket aktiviteter för att stärka
och förbättra styrning och ledarskap inom skolväsendet.
Bedömning av Skolverkets resultat inom styrning och ledarskap: God
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Skolverkets insatser inom detta prioriterade område bedöms stärka verksamheterna
i skolväsendet. Positiva resultat i genomförda uppföljningar hos målgruppen
stödjer bedömningen.
Mål: Inom skolväsendet utvecklas verksamheten systematiskt utifrån de nationella

målen med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet
Önskvärda lägen:

•

Politiska nämnder och styrelser styr verksamheten utifrån en tydlig roll- och
ansvarsfördelning i styrkedjan.

•

Skolchefer bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras,
genomförs och följs upp utifrån de nationella styrdokumenten.

•

Rektorer bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där de utövar ett pedagogiskt
och organisatoriskt ledarskap med fokus på ökad kvalitet i undervisningen.

Nuläge inom styrning och ledarskap
Många huvudmän har en väl fungerande och effektiv styrning. Skillnaderna är
dock stora i ansvarstagande och förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
och därmed få till stånd en effektiv skolutveckling. Rektorers förmåga att utöva
pedagogiskt ledarskap varierar, vilket innebär att lärare ges olika förutsättningar att
utveckla och bedriva en undervisning av god kvalitet. Detta är viktiga förklaringar
till de skillnader som finns mellan och inom skolor. Huvudmännens stöd till
skolorna för att skapa en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet är ofta inte är tillräckligt och många huvudmän behöver utveckla stödet
och ge skolorna bättre förutsättningar. En alltför stor omsättning på rektorsposten
medför en bristande kontinuitet i det pedagogiska ledarskapet på skolan och
försvårar såväl det systematiska kvalitetsarbetet som det skolutvecklande arbetet.
Skolverkets insatser inom styrning och ledarskap
Sammantaget har Skolverket genomfört flera insatser inom detta prioriterade
område under året. Nedan följer några exempel:
•

Genomföra och utveckla rektorsprogrammets mål, innehåll och arbetsformer

•

Utveckla Skolverkets normerande funktion för att kunna ge bättre vägledning
till våra målgrupper

•

Genomföra och vidareutveckla en riktad utbildning för skolchefer

•

Genomföra riktade insatser inom uppdraget Samverkan för bästa skola

•

Stärka samarbetet med skolcheferna och initiera nätverk för att stärka styrning
och ledning

•

Systematisera arbetet med referensgrupper och nätverk

Uppföljning av Skolverkets insatser inom styrning och ledarskap
Samtliga insatser inom området styrning och ledarskap har genomförts digitalt
under merparten av 2020 på grund av pandemin. En uppskattad insats har varit
utbildningen Rektorsprogrammet. På frågan om hur deltagarna bedömer
utbildningen som helhet är det genomsnittliga svaret ”mycket bra” i de
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uppföljningar som Skolverket genomfört. Vad gäller skolchefsutbildningen deltar
omkring 220 skolchefer från kommunala och enskilda huvudmän, vilket är nästan
40 procent fler än föregående år. Uppföljningar som gjorts efter
utbildningstillfällena visar att skolcheferna är nöjda med utbildningen.
Bedömningen är att de nätverk som skapas mellan skolchefer som går skolchefsutbildningen kan bidra till att utveckla arbetet med att stödja skolchefer så att de får
bättre förutsättningar att bedriva ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. För
att ge bättre vägledning till målgrupperna arbetar Skolverket också med att
utveckla den normerande funktionen och initierar även nya nätverk i syfte att få
bättre underlag för vilka behov av stöd som målgrupperna upplever sig ha. Övriga
fortbildningsinsatser för rektorer har pågått under året enligt plan, dock med ett
visst minskat deltagande jämfört med tidigare år då pandemin ger mindre utrymme
för fortbildning på flera håll.
De skolchefsnätverk som Skolverket tagit initiativ till och inrättat upplevs överlag
ha fungerat bra. Bedömningen är att dessa över tid sannolikt kommer att generera
flera resultat utifrån de syften som fanns för att skapa nätverken, bland annat att
initiera förändringsarbete på huvudmannanivå och att öka kunskapen inom de
prioriterade områdena.
Statistikuppföljning av skolor som deltagit i Skolverkets riktade insatser inom
uppdraget om Samverkan för bästa skola visar hur kunskapsresultaten för skolor
som deltar i insatsen har förändrats över tid. Även om det inte går att säga om det
är just insatsen Samverkan för bästa skola som lett till förändringarna, finns det
vissa positiva tendenser för kunskapsresultaten bland elever på deltagande skolor.
Bland deltagande huvudmän och skolor upplevs insatsen i regel ha bidragit till att
förbättra deras förmåga – kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet – att sätta
upp mål och att planera och följa upp mål. Insatsen upplevs även ha ökat deras
förståelse och kunskap när det gäller vad som behöver utvecklas i utbildningen och
undervisningen, respektive vad de behöver stärka i sitt systematiska kvalitetsarbete
samt hur de konkret kan förbättra detta arbete.

3.2.2 Skolsegregation (Skolväsendet)
Skolsegregationen i Sveriges grundskolor har tilltagit och skolorna blir allt mer
uppdelade sett till elevsammansättning. Det har bidragit till att skillnaderna i
resultat mellan olika skolor har ökat. Vilken skola en elev går i, och hur
elevsammansättningen ser ut där, får allt större betydelse för elevens resultat.
Skolsegregationen har således en negativ påverkan på likvärdigheten och riskerar
att försämra skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolverket bedömer att fortsatta
åtgärder behövs för att minska effekterna av skolsegregationen.
Bedömning av Skolverkets resultat inom skolsegregation: God

Uppföljningar visar att Skolverkets ökade fokus på området bidragit till att stärka
målgruppernas verksamhet och ökat medvetenheten inom skolväsendet om
skolsegregationens påverkan.

18

SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020

Mål: Inom skolväsendet vidtas kompensatoriska åtgärder för att motverka

skolsegregationens negativa effekter
Önskvärda lägen:

•

Huvudmän vidtar kompensatoriska åtgärder utifrån elevgrupper, förskolor och
skolors olika förutsättningar och behov.

•

Rektorer genomför kompensatoriska åtgärder utifrån elevsammansättningen på
förskolor och skolor.

•

Förskollärare och lärare ger alla elever en likvärdig undervisning oavsett
migrationsbakgrund och social bakgrund.

Nuläge inom skolsegregation
Segregationen i svensk grundskola har tilltagit de senaste femton åren, liksom
skillnaderna i resultat mellan olika skolor. Skolsegregationen har en negativ
påverkan på likvärdigheten och riskerar försämra skolväsendets förmåga att
kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever med mindre gynnsam bakgrund drabbas hårdast.
Skolor med stora utmaningar har generellt sett högre lärartäthet jämfört med andra
skolor. Det finns dock indikationer på att skolor med större utmaningar har svårare
att rekrytera och behålla behöriga lärare och annan personal. Det visar sig bland
annat genom att andelen erfarna, behöriga och utbildade lärare på dessa skolor
generellt sett är lägre och att de i genomsnitt arbetar kortare tid på skolan. Det finns
brister i huvudmäns arbete med att stärka lärarresurser och stimulera rekrytering till
skolor med utmaningar och det är långt ifrån alla huvudmän och rektorer som följer
upp hur lärarresurserna används. Många genomför inte riktade eller stödjande
insatser för att stimulera behöriga och erfarna lärare att söka sig till skolor med
svåra förutsättningar.

Skolverkets insatser inom skolsegregation
Sammantaget har Skolverket genomfört flera insatser inom detta prioriterade
område under året, där ett urval nämns nedan:
•

Genomföra utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och
unga inklusive insatser för att motverka gängkriminalitet

•

Genomföra riktade insatser inom uppdraget att stärka utbildningens kvalitet för
barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

•

Stärka samarbetet med skolcheferna och initiera nätverk för att motverka
skolsegregationens negativa effekter

•

Nätverk för rektorer i socialt utsatta områden, inom ramen för uppdraget om
fortbildning för rektorer

Uppföljning av Skolverkets insatser inom skolsegregation
Skolverket bedriver flera insatser inom detta prioriterade område, såsom
utvecklingsarbete för att motverka gängkriminalitet, stärka samarbete med
skolchefer och riktade insatser för nyanlända barn och elever. Till följd av
pandemin har insatserna genomförts digitalt under större delen av 2020.
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Preliminära utvärderingsresultat från utvecklingsinsatserna mot gängkriminalitet
visar på vissa positiva effekter från de utvecklingsprojekt som pågår. Nätverket för
att motverka skolsegregationens negativa effekter beskriver att insatsen bidragit till
ett gemensamt lärande och utbyte i frågor kring skolsegregation och skolchefens
roll i att motverka segregationens negativa effekter.
Skolverket genomför generella och riktade insatser inom ramen för uppdraget att
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är
nyanlända eller har annat modersmål än svenska (Nyanländauppdraget). En slutsats
som myndigheten drar är att det har skett en förstärkning av den organisatoriska
kapaciteten kopplat till utbildning av nyanlända elever hos de aktuella
huvudmännen som har deltagit i insatsen. Detta har dels skett genom framtagande
eller uppdatering av rutiner kopplade till utbildning av nyanlända elever, dels
genom att huvudmännen har byggt upp strukturer för samordning, koordinering
och kunskapsuppbyggnad kring undervisning av denna elevgrupp. Uppföljningar
av huvudmännen visar att förutsättningarna för en ökad eller bibehållen kvalitet i
undervisningen av nyanlända elever ha stärkts, men samtidigt har förändringar i
hur själva undervisningen bedrivs varit små.
Skolverket har under året undersökt deltagarmönster i myndighetens insatser. En
samlad utvärdering av några av Skolverkets större kompetensutvecklingsinsatser,
Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande, pekar på att
deltagandet i dessa insatser har ett samband med skolornas elevförutsättningar.
Skolor med mer gynnsam socioekonomisk elevsammansättning har deltagit i högre
utsträckning än skolor med mindre gynnsam elevsammansättning. Likaså har
skolor med högre andel behöriga lärare deltagit i de aktuella insatserna i större
utsträckning än övriga skolor. Det är bekymmersamt att dessa insatser, där lärare
erbjuds kompetensutveckling med syfte att utveckla och förbättra undervisningens
kvalitet, i större utsträckning genomförs på skolor med redan starka förutsättningar
och högre lärarkompetens. Det står dessutom i kontrast till strävan att främja
likvärdigheten i skolväsendet och att motverka skolsegregationens negativa
effekter. Skolverket behöver vidta åtgärder för att även skolor med sämre
förutsättningar deltar i våra kompetensutvecklingsinsatser.

3.2.3 Lärarförsörjning (Skolväsendet)
Andelen lärare och förskollärare med pedagogisk högskoleexamen har generellt
sett minskat under de senaste åren. Elevernas tillgång till utbildade lärare skiljer sig
också beroende på var i landet de går i skola och vilken utbildningsbakgrund deras
föräldrar har. Skolverket prioriterar därför insatser vars syfte är att stödja
lärarförsörjningen.
Bedömning av Skolverkets resultat inom lärarförsörjning: Tillfredsställande

Skolverket har initierat flera aktiviteter inom detta område men det är för tidigt att
bedöma vilka effekter aktiviteterna kommer att generera hos målgrupperna på sikt.
Mål: Inom skolväsendet genomförs undervisningen av kompetenta och behöriga

förskollärare och lärare
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Önskvärda lägen:

•

Huvudmän vidtar åtgärder i syfte att öka andelen behöriga förskollärare och
lärare.

•

Rektorer främjar förskollärares och lärares professionsutveckling genom
kollegialt lärande.

•

Obehöriga lärare och andra kompletterande yrkesgrupper bidrar till att barn och
elever får undervisning av hög kvalitet.

Nuläge inom lärarförsörjning
Skolans huvudmän upplever allt större svårigheter att rekrytera behöriga lärare och
det totala behovet av lärare har tydligt ökat under de senaste tio åren. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen har dessutom minskat generellt sett. Detta
är problematiskt utifrån möjligheten att ge elever undervisning av hög kvalitet och
ur ett likvärdighetsperspektiv. Behovet av lärare kommer att fortsätta öka under de
närmaste åren och de som utexamineras kommer inte räcka till för att möta
behoven. År 2033 beräknas det vara en brist på cirka 45 000 nyutexaminerade
behöriga lärare och förskollärare.
Många huvudmän arbetar strategiskt och långsiktigt med lärarförsörjningen men
skillnaderna är stora i hur detta arbete bedrivs och hur systematiskt det sker.
Lärares möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling är centralt för
utvecklingen av undervisningen och det finns ett behov av att utveckla de
långsiktiga förutsättningarna för detta. Knappt hälften av lärarna i grund- och
gymnasieskolan upplever att deras möjligheter till kompetensutveckling är bra eller
mycket bra medan var fjärde lärare upplever att de är ganska eller mycket dåliga.
Lärare behöver i högre grad tillåtas fokusera på läraryrkets kärnuppdrag, det vill
säga undervisningsprocessen. Detta kan exempelvis ske genom satsningar på att
anställa exempelvis lärarassistenter, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger
eller mentorer. Många huvudmän rekryterar idag andra kompetenser och funktioner
i syfte att avlasta lärare och exempelvis lärarassistenter är ett allt tydligare inslag i
skolväsendet. Räknat i heltidstjänster fanns det läsåret 2019/20 knappt 2 600 lärarassistenter i svenska skolor, en ökning med 25 procent från föregående läsår och
med nästan 50 procent över de senaste två åren.

Skolverkets insatser inom lärarförsörjning
Skolverket har genomfört flera insatser inom detta prioriterade område under året.
Nedan följer ett urval:
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•

Ta fram stöd för introduktion av nyexaminerade lärare och förskollärare

•

Stärka samarbetet med skolcheferna och initiera nätverk för att hantera bristen
på lärare

•

Samordna och vidareutveckla stöd för huvudmäns och skolors strategiska
arbete med kompetensförsörjning

•

Förstudie avseende Skolverkets digitala utbud av kompetensutveckling, stöd
och utbildningar
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•

Stödmaterial och lärande exempel för hur lärarassistenter, socionomer och
andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare

•

Samverkan om lärarförsörjning på myndighetchefsnivå, med bland annat
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) och myndighetens för yrkeshögskolan (MYH)

Uppföljning av Skolverkets insatser inom lärarförsörjning
Flera av Skolverkets insatser inom området är relativt nya. Insatserna inkluderar att
ta fram stöd till nyutexaminerade lärare och förskollärare, driva nätverk bland
huvudmän för att hantera bristen på lärare, vidareutveckla stöd för huvudmäns och
skolors strategiska arbete med kompetensförsörjning, samt att se över Skolverkets
samlade digitala utbud av kompetensutveckling, stöd och utbildningar. Till följd av
pandemin har insatserna i huvudsak genomförts digitalt under året. Bedömningen
är att nätverket med skolchefer bland annat kan bidra till att stärka det kollegiala
lärandet mellan skolchefer. Det kan också bidra till att huvudmän vidtar åtgärder
för att öka andelen behöriga förskollärare och lärare. Vissa av Skolverkets
aktiviteter inom detta område har precis påbörjats eller blivit försenade till följd av
pandemin. Det är för tidigt att bedöma vilka effekter aktiviteterna kommer att
generera hos målgrupperna på sikt. Insatser inom området som startats upp tidigare
år som exempelvis Lärarlyftet fortgår enligt plan.
Kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande bedöms ha varit
effektiv för att stödja arbetet för en mer inkluderande skola. Den har gett lärarna ett
större förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna
inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt
kollegialt samarbete och lärande. Just de kollegiala samtalen värderas generellt sett
högt av de deltagande lärarna och är det område där de ser effekterna av insatsen
som störst. Samtidigt verkar utvecklingen vara primärt knuten till enskilda lärare
och avtrycket på deltagande skolors organisation och undervisningskultur, är
svagare.
Läslyftet har medfört kvarstående upplevda effekter på lärares undervisning och på
undervisnings- och kompetensutvecklingskulturen. Deltagarna har i sin
undervisning fortsatt att omsätta det de har lärt sig, men effekterna har avtagit över
tid. Läslyftet omfattar kollegialt lärande till mål och innehåll, men insatsen upplevs
dock inte i grunden ha förändrat undervisningen i denna riktning.

3.2.4 Läro-, kurs- och ämnesplaner (Skolväsendet)
En likvärdig skola behöver tydliga och användbara läro-, kurs- och ämnesplaner.
Skolverkets systematiska analyser av skolans styrdokument visar att
styrdokumenten bättre behöver lyfta fram fakta och förståelse, i högre grad
anpassas utifrån elevernas ålder och att kunskapskraven behöver innehålla färre
detaljer. Skolverket prioriterar därför arbetet med att utveckla skolans
styrdokument och implementera beslutade förändringar i skolväsendet.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom läro-, kurs- och ämnesplaner: God
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Den respons som Skolverket har fått inom arbetet med läro-, kurs- och
ämnesplaner visar att målgrupperna är positiva till revideringarna i huvudsak.
Skolverket bedömer att stödet inom området bidrar till målet på ett positivt sätt.
Mål: Läro-, kurs- och ämnesplaner ger förutsättningar för en god och likvärdig

undervisning inom skolväsendet
Önskvärda lägen:

•

Huvudmän har utvecklade former och rutiner för att kunna implementera nya
och reviderade läro-, kurs- och ämnesplaner.

•

Förskollärare och lärare har ett tydligt stöd för att planera och genomföra sin
undervisning utifrån läro-, kurs- och ämnesplaner.

•

Betyg och betygssättning följs upp och analyseras systematiskt av lärare,
rektorer och huvudmän.

Nuläge inom läro-, kurs- och ämnesplaner
Det finns en grundläggande problematik i betygssystemet och en bristande
likvärdighet avseende betygsättningen. Till exempel är skillnaden i betygssättning
mellan olika skolor stor, vilket visar sig i systematiska avvikelser mellan nationella
prov och betyg. I många skolor får en stor del av eleverna högre betyg än vad
resultaten på de nationella proven indikerar och det finns många skolor där de flesta
elever får samma eller lägre betyg än provbetygen. Skillnaderna mellan skolors
betygssättning verkar inte heller förändrats på något avgörande sätt över tid.
En förklaring till den bristande likvärdigheten är svårigheterna för lärare på olika
skolor att nå samstämmighet i betygssättningen. Betygssättningen av elevernas
prestationer görs utifrån en tolkning av kunskapskraven samtidigt som det är en
svår uppgift för lärarna att åstadkomma en samstämmig tolkning som leder till en
nationellt likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper. De grundläggande
problemen är inbyggda i betygssystemet och för att nå en ökad likvärdighet i
betygssättningen krävs förändringar.

Skolverkets insatser inom läro-, kurs- och ämnesplaner
Sammantaget har Skolverket genomfört flera insatser inom detta prioriterade
område under året. Nedan nämns ett urval:
•

Revidering av läro-, kurs- och ämnesplaner.

•

Implementering av reviderade kursplaner inom grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan och specialskolan samt ämnesplaner engelska, matematik och
moderna språk.

Uppföljning av Skolverkets insatser inom läro-, kurs- och
ämnesplaner
Skolverket arbetar systematiskt med att utveckla styrdokumenten vilket innefattar
att löpande samla in, dokumentera och analysera behov, samt genomföra
förändringar i styrdokumenten. Regeringen har efter förslag från Skolverket
beslutat om ändringar i kurs- och ämnesplaner. Målet med revideringen är att
ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning.
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Kunskapskraven ska också bli ett bättre stöd när lärare sätter betyg. Revideringen
ska på så sätt stärka möjligheten att skapa god kvalitet i undervisningen och ge
bättre förutsättningar för lärare att sätta betyg utifrån ett bredare betygsunderlag.
Ändringarna träder ikraft den 1 juli 2021 men ska inte tillämpas förrän 2022 för de
obligatoriska skolformerna.
Skolverket genomför insatser när det gäller revideringar av läro-, kurs- och
ämnesplaner och insatser i form av stöd till skolväsendet för att implementera
ändringarna. Synpunkterna från målgrupper och andra intressenter angående
revideringar för särskolan och övriga delar av specialskolan som genomfördes
under hösten 2020 var i stort sett positiva. Skolverket bedömer att det finns goda
förutsättningar att nå bättre effekt med de reviderade kurs- och ämnesplanerna med
tanke på att kunskapskraven har blivit mindre detaljerade. Skolverkets bedömer
också att de påbörjade implementeringsinsatserna för att stödja målgrupperna på
området bidrar till att stödja målgrupperna och att göra revideringarna kända och
på längre sikt accepterade och tillämpade.
Skolverkets insatser kopplat till implementeringen av förskolans reviderade
läroplan anses generellt av både rektorer och förskollärare ha gett ökad förmåga att
reflektera kring undervisningen. Ett antal förskollärare och deras kollegor uppger
att de hade förbättrat planeringen av undervisningen med hjälp av de metoder de
har tillgodogjort sig under insatsen. Rektorerna upplevde att de fått stöd att skapa
bättre förutsättningar för förskolepersonal att bedriva pedagogiskt arbete och att
driva utvecklingsarbete utifrån diskussioner som förts med personalen under
deltagandet. Samtidigt har Skolverket i en del av insatserna endast nått en liten
andel rektorer. Skolverket behöver nå fler rektorer för att kursen ska få ett större
genomslag i landets förskolor.

3.2.5 Skolväsendets digitalisering (Skolväsendet)
Skolväsendet har på många sätt kommit långt vad gäller digitalisering. Det är dock
inte alla som kommit lika långt i sitt arbete och det finns fortsatta utvecklingsbehov
hos många huvudmän i fråga om att använda digitala verktyg för att utveckla
undervisningen och för att nå målen om digital kompetens och likvärdighet i den
nationella digitaliseringsstrategin.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom skolväsendets digitalisering: God

Den pågående pandemin har lett till att digitaliseringen av skolväsendet har skett i
en mycket hög takt under året. Skolverket bedömer också att myndighetens insatser
har bidragit positivt till skolornas omställning under året.
Mål: Digitaliseringen stärker kvaliteten i undervisningen inom skolväsendet
Önskvärda lägen:
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•

Inom förskolor, skolor och vuxenutbildning används digitala hjälpmedel på ett
ändamålsenligt sätt

•

Medarbetare på förskolor, skolor och inom vuxenutbildning är digitalt
kompetent
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•

Inom skolor och vuxenutbildning genomförs digitala nationella prov på ett
tillfredsställande sätt.

Nuläge inom skolväsendets digitalisering
Det finns fortsatta utvecklingsbehov hos många huvudmän i fråga om att använda
digitala verktyg för att utveckla undervisningen och för att nå målen om digital
kompetens och likvärdighet i den nationella digitaliseringsstrategin. Eleverna
själva upplever generellt sett tillgången till digitala verktyg som god. Tillgången
ökar stegvis från förskolan upp till gymnasieskolan. Inom den kommunala
vuxenutbildningen finns det färre digitala verktyg per elev än i grund- och
gymnasieskolan.
Bland lärarna vill flertalet använda digitala verktyg i större utsträckning i
undervisningen, men det finns vissa skillnader mellan skolformer. Högst är andelen
bland förskollärare, lärare i låg- och mellanstadiet och i grundsärskolan. Det är bara
bland lärare i gymnasieskolan som det inte är en majoritet som vill använda
digitala verktyg mer. En majoritet av lärarna upplever att de har kompetens att
använda digitala verktyg och få anser att de begränsas av brist på egen kunskap i
användningen av digitala verktyg. Samtidigt är det många lärare som inte känner
tillit till sin förmåga att stödja elevernas lärande med hjälp av digitala verktyg.
Även om det minskat något de senaste åren finns det fortsatt ett tydligt upplevt
kompetensutvecklingsbehov avseende digitalisering. En majoritet av rektorerna
anser att de har tillräcklig kompetens för att leda det strategiska arbetet med
digitalisering och andelen har ökat de senaste åren.
Coronapandemin har medfört en situation där digitala verktyg, rätt använda, inte
bara bidrar till elevers lärande utan där verktygen ibland varit en absolut
förutsättning för undervisningen. Den detaljerade nationella bild som Skolverket
har av utvecklingen av skolväsendets digitalisering kommer till stor del från
myndighetens uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet som genomfördes 2018. I de snabbstudier som Skolverket genomfört
under 2020 med anledning av coronapandemin anger huvudmän också att
pandemin gjort att de prioriterat kompetensutveckling för lärare i att hantera
digitala arbetssätt, inköp av digitala plattformar och satsningar på tekniskt stöd och
IKT-pedagoger. Pandemin verkar således ha bidragit till ökade insatser och ett
intensifierat arbete hos huvudmännen. En bild av utvecklingen under senare år kan
lämnas när Skolverket i början av 2022 presenterar sin nästa uppföljning av den
nationella digitaliseringsstrategin.

Skolverkets insatser inom skolväsendets digitalisering
Skolverket har genomfört flera insatser inom detta prioriterade område under året.
Nedan nämns ett urval:
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•

Främja digitalisering inom skolväsendet

•

Digitalisera de nationella proven

•

Implementering av digitala nationella prov
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Uppföljning av Skolverkets insatser inom skolväsendets
digitalisering
Skolverket genomför insatser inom ramen för Skolverkets sektorsansvar för
skolans digitalisering och genom den fortsatta utvecklingen mot digitala nationella
prov. Skolverket har initierat ett nytt riktat stöd till huvudmän och skolor med stora
utvecklingsbehov gällande skolans digitalisering. De drygt tjugo deltagande
huvudmännen i den första omgången bedömer att insatsen har stärkt deras förmåga
att leda och organisera för digitalisering. Uppföljningar av de poänggivande
kurserna i programmering visar att 70 procent är nöjda med utbildningen.
Deltagandet har däremot varit lägre än vad Skolverket förväntat. Skolverket har
bidragit med stöd till verksamheten inom skolväsendet i deras digitala omställning,
bland annat genom ett flertal utbildningsinsatser via skolverket.se. Även
webbplatsen skolahemma.se, som Skolverket under pandemin utvecklat
tillsammans med RISE och andra organisationer, bedöms utgöra ett uppskattat stöd
för fjärr- och distansundervisning. Arbetet med de kommande digitala nationella
proven har under året kantats av vissa förseningar av teknisk och juridisk karaktär.
Försöksverksamheten har dock etablerat kontaktvägar med de hundra försöksskolor
som ingår i försöksverksamheten och har arbetat med att förbereda inför de tester
som ska genomföras våren 2021.

3.2.6 Statsbidragens nytta (Skolväsendet)
Det är i grunden positivt att skolväsendet tillförs medel, men statsbidragen är idag
för många, och inte alltid ändamålsenligt utformade, vilket försvårar långsiktig
planering och utveckling. Skolverket prioriterar insatser för att öka nyttan av
statsbidragen och därmed öka kvaliteten i skolväsendet.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom detta mål: Tillfredsställande

Skolverket fortsätter bidra till att användningen av statsbidragen bättre ska kunna
tillämpas utifrån behov som huvudmännen identifierar i sitt systematiska
kvalitetsarbete. Vissa planerade förbättringar av hanteringen av statsbidrag har
dock inte kunnat genomföras enligt uppsatta planer under året.
Mål: Statsbidragen bidrar till ökad kvalitet inom skolväsendet
Önskvärda lägen:

•

Statsbidragen används utifrån behov som huvudmännen identifierar i sitt
systematiska kvalitetsarbete.

•

Huvudmännen kan ansöka om och redovisa statsbidrag på ett enkelt sätt.

•

Huvudmännens regelefterlevnad inom statsbidrag är hög.

Nuläge inom statsbidragens nytta
Statsbidragen har i vissa fall liknande syften och utformning, vilket gör dem svåra
att överblicka Det riskerar i sin tur att leda till att huvudmän inte söker bidrag som
kan vara relevanta för dem. Landets kommuner är eniga om det behövs en
minskning av antalet riktade statsbidrag. Regeringen har vidtagit åtgärder för att
de riktade statsbidragen på skolområdet ska bli betydligt färre och enklare.
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Samtidigt som mycket gjorts för att statsbidragen bättre ska bidra till ökad kvalitet
inom skolväsendet, finns det behov av ytterligare åtgärder.

Skolverkets insatser inom statsbidragens nytta
Skolverket har under året huvudsakligen arbetat med följande insatser inom
området:
•

Ta fram och implementera process för kontroller och uppföljning av
statsbidrag

•

Förenkling av statsbidragshanteringen för huvudmän med anledning av
coronapandemin

Uppföljning av Skolverkets insatser inom statsbidragens nytta
Skolverket genomför insatser för att hantera kontrollen av statsbidrag på mer
effektiva och rättssäkra sätt. Flertalet planerade förbättringar inom dessa processer
har dock blivit försenade under året och därmed inte nått skolväsendet i önskvärd
utsträckning. På grund av pandemin har skolhuvudmännen under en lång period
varit hårt belastade. Detta har gjort det svårt att genomföra planerade aktiviteter
och utvecklingsinsatser. Mot den bakgrunden ser Skolverket över de krav som
ställs inom statsbidragshanteringen, och har gjort förenklingar för att minska
uppgiftslämnarbördan där det har varit möjligt. Skolverket kommer fortsatt att se
över hur myndigheten kan minska administrationen för de statsbidrag som är
aktuella för 2021, samt ta hänsyn till konsekvenserna av pandemin i
handläggningen. Även efter pandemin ser Skolverket ett fortsatt behov att arbeta
för att förenkla för huvudmännen att ta del av statsbidrag.

3.2.7 Myndighetens digitalisering (Myndigheten)
Skolverket har utmaningar med att stärka sin digitala förmåga. För att myndigheten
ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag och vara en väl fungerade myndighet även på
sikt behöver myndighetens interna digitalisering prioriteras.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom detta mål: Tillfredsställande

Myndigheten har under året haft utmaningar att kunna prioritera verksamheten
utifrån den digitala utvecklingsplanen. Flera oförutsedda händelser har påverkat
verksamheten negativt. Samtidigt har den digitala förmågan inom myndigheten
utvecklats snabbt på grund av pandemin och därmed bedöms myndigheten ha
närmat sig målet för det prioriterade området.
Mål: Myndighetens digitaliseringsarbete stärker den digitala förmågan och

utvecklar myndighetens arbetssätt
Önskvärda lägen:
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•

Myndighetens styrning främjar en sammanhållen digital
verksamhetsutveckling.

•

Medarbetare och chefer har kompetens att driva och dra nytta av
digitaliseringen.

•

Myndigheten har en robust, säker och ändamålsenlig digital miljö.
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Skolverkets insatser inom myndighetens digitalisering
Sammantaget har Skolverket genomfört flera insatser inom detta prioriterade
område under året. Nedan nämns två exempel:
•

Vidareutveckla styrningen av utvecklingsarbete i syfte att främja effektiv
utveckling, stärka prioriteringsförmågan och förbättra förutsättningarna för
innovation.

•

Genomföra Skolverkets digitala utvecklingsplan.

Uppföljning av Skolverkets insatser inom myndighetens
digitalisering
Skolverket har under året haft en löpande utveckling av sina digitala tjänster och
tagit viktiga steg framåt när det gäller tillgänglighet och användbarhet. Med
pandemin som katalysator har Skolverket under året tagit stora kliv framåt vad
gäller tillgång till, och användning av, digitala verktyg i den egna verksamheten.
Därigenom har de negativa effekterna av den hastiga omställningen till
distansarbete kunnat begränsas. I flera avseenden har myndighetens förmåga att
arbeta effektivt och utföra sitt uppdrag tvärtom stärkts.
Arbetet inom det prioriterade området styrs av Skolverkets digitaliseringsstrategi
och digitala utvecklingsplan. Dessa genomgick en större översyn under 2020 och
beskriver nu hur myndigheten behöver utvecklas under perioden till och med 2024.
Skolverket gör mätningar av digital mognad och årliga självvärderingar. Resultaten
visar samstämmigt att myndighetens digitalisering går framåt, men inte i den takt
som planerats. Det kvarstår ett betydande utvecklingsbehov. Särskilda insatser görs
nu för att förbättra myndighetens förmåga att bedriva myndighetens digitalisering
på ett effektivt sätt.
Förutsättningarna för myndighetens digitalisering har under 2020 tydligt påverkats
av SCB:s förändrade praxis avseende sekretess för de uppgifter om skolväsendet
som myndigheten samlar in samt av EU-domstolens dom i Schrems II-målet. Båda
dessa händelser medför krav på stora förändringar som kommer att pågå under de
närmaste åren. Skolverket är aktiva inom eSam, och inom ramen för det
sektorsansvar för digitalisering som myndigheten fick i början av 2020 håller
strukturerade samarbeten på att byggas upp med en rad intressenter inom
skolsektorn.

3.2.8 Ledarskap och medarbetarskap (Myndigheten)
Skolverkets viktigaste resurs är medarbetare och chefer och insatser för att skapa
goda förutsättningar för såväl ledarskap som medarbetarskap prioriteras.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom ledarskap och medarbetarskap:

God
Skolverket har utvecklat sin kompetensförsörjning, stärkt chefsrollen och utvecklat
det interna systematiska kvalitetsarbetet under året.
Mål: Medarbetare och chefer har goda förutsättningar att med hög kvalitet ta ansvar

för myndighetens uppdrag och målsättningar
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Önskvärda lägen:

•

Medarbetare och chefer samarbetar effektivt för att utveckla och förbättra
verksamhetens arbetsformer.

•

Medarbetare och chefer agerar utifrån den statliga värdegrunden och
myndighetens ledar- och medarbetarskapspolicy.

•

Myndigheten tar tillvara på förslag om förbättringar och innovationer från
medarbetare och chefer.

Skolverkets insatser inom ledarskap och medarbetarskap
Skolverket har genomfört flera insatser inom detta prioriterade område under året.
Ett urval nämns nedan:
•

Kompetensförsörjningsstrategi

•

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom myndigheten

•

Ta fram ett chefsprogram

Uppföljning av Skolverkets insatser inom ledarskap och
medarbetarskap
Under 2020 har ett strukturerat och strategiskt arbetssätt för kompetensförsörjning
tagits fram för att skapa en effektiv och mer långsiktig kompetensförsörjning.
Arbetet inom det prioriterade området ledarskap och medarbetarskap på Skolverket
har under året kretsat kring flera olika typer av insatser för myndighetens
medarbetare och chefer. Arbetet med att stärka cheferna på Skolverket har
fortskridit enligt plan. Arbetet med chefs- och ledarutveckling är ett långsiktigt
arbete och det är för tidigt att dra slutsatser om arbetets resultat för målgruppen
men det bedöms ha stor potential att leda till det Skolverket önskar uppnå med
aktiviteten.
I slutet av året genomfördes en enkät om medarbetarnas upplevelser av
distansarbetet under pandemin. En slutsats som kan dras är att medarbetarna
upplever att den ökade flexibilitet som arbete på distans innebär främjar
möjligheterna till återhämtning samt förmågan att balansera arbetsliv och privatliv.
En negativ konsekvens av uppfattas däremot vara att det sociala umgänget med
kollegor blir lidande.

3.2.9 Förbättrings- och utvecklingsperspektiv
(Uppdragsgivaren)
En central uppgift för Skolverket är att stödja uppdragsgivaren, regeringen, med
kvalificerade underlag inom myndighetens område. Det är därför prioriterat att
Skolverket löpande följer upp och förbättrar stödet till uppdragsgivaren.
Bedömning av Skolverkets verksamhet inom förbättrings- och
utvecklingsperspektiv: God

Uppföljningar med uppdragsgivaren visar att uppfattningen är att Skolverkets
underlag i huvudsak uppfyller behoven.
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Mål: Myndigheten förser uppdragsgivaren med underlag som är av nytta och värde

för den politiska styrningen av skolväsendet
Önskvärda lägen:

•

Myndigheten utför regeringens uppdrag med hög kvalitet.

•

Myndigheten visar en hög grad av proaktivitet i underlagen till
uppdragsgivaren.

•

Myndigheten förser uppdragsgivaren med underlag om nyttan och effekten av
olika satsningar.

Skolverkets insatser inom förbättrings- och utvecklingsperspektiv
Skolverket har genomfört flera insatser inom detta prioriterade område under året,
där ett urval nämns nedan:
•

Utveckla våra underlag till uppdragsgivaren utifrån ett förbättrings- och
utvecklingsperspektiv

•

Bidra till regeringens översyn av statsbidragen

•

Snabbstudier för att följa upp coronapandemins konsekvenser för skolväsendet

Uppföljning av Skolverkets insatser inom förbättrings- och
utvecklingsperspektiv
Skolverket bedömer, mot bakgrund av de uppföljningar som gjorts, att underlagen
till uppdragsgivaren i stort har varit av nytta och värde för den politiska styrningen,
utan att belasta skolväsendet alltför mycket under detta ovanliga år. Arbetet inom
det prioriterade området förbättrings- och utvecklingsperspektiv i relation till
uppdragsgivaren har under året kretsat kring det ordinarie arbetet och de särskilda
utmaningar som kommit av hanteringen av pandemin. Inom ramen för det ordinarie
arbetet, kopplat till exempelvis stora remisser, planerade reformer av styrdokument
och utvärderingar av olika satsningar är Skolverkets insats fortsatt god. Uppdragen
i samband med pandemin har ställt höga krav på flexibilitet i den interna
organisationen, både när det gäller att snabbt ta fram underlag och
lägesbedömningar från skolväsendet och nya sätt att kommunicera internt och
externt. Myndigheten har också tagit egna initiativ och varit proaktiva i dialogen
med uppdragsgivaren för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
skolväsendet kopplat till pandemin. Skolverkets utvärdering av det interna arbetet
under pandemin visar att pandemin har varit påfrestande för organisationen men att
arbetet fungerat i huvudsak väl. Nyckelfaktorerna har bland annat varit nya sätt att
samarbeta, nya sätt att kommunicera externt och att löpande samråd med externa
intressenter har pågått hela tiden.
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3.3

Verksamhetens intäkter och kostnader
I följande avsnitt redovisas intäkter och kostnader per verksamhetsområde på en
övergripande nivå. Därutöver redovisas myndighetsgemensamma kostnader,
utbetalningar av bidrag som inte ingår i verksamhetskostnaderna och avgifter som
inte disponeras av myndigheten.

3.3.1 Intäkter per verksamhetsområde
Verksamhetskostnaderna har finansierats av anslag, men också av övriga intäkter i
form av avgifter och bidrag. Belastningen var 1 114 miljoner kronor på
förvaltningsanslaget och 322 miljoner kronor på sakanslagen och dessutom
finansierades avskrivningskostnader om 5,7 miljoner kronor med statskapital.
På grund av pandemin ställdes de nationella proven in under våren 2020 vilket
medförde lägre avgiftsintäkter och kostnadsersättningar inom verksamhetsområde
Regler. De totala avgiftsintäkterna för myndigheten minskade med 70,9 procent
jämfört med 2019 till 17 miljoner kronor (se tabell 2). Under hösten kunde de
nationella proven genomföras som vanligt.
Tabell 2. Intäkter per verksamhetsområde (tkr)*
2020
Verksamhetsområde

2019

2018

Anslag

Övriga
intäkter

Total

Anslag

Övriga
intäkter

Total

Anslag

Övriga
intäkter

Total

Analys

179 999

2 914

182 913

191 342

4 054

195 396

206 738

7 434

214 172

Regler

343 320

9 633

352 953

301 019

44 748

345 767

288 192

43 439

331 631

Generellt stöd

434 416

163

434 579

587 602

4 206

591 808

684 820

5 878

690 698

Riktat stöd

190 187

519

190 706

187 433

818

188 251

175 528

1 427

176 955

Kommunikation

128 294

2 204

130 498

123 178

3 588

126 766

134 151

3 898

138 049

Ärendehantering

159 937

0

159 937

134 809

90

134 899

137 947

115

138 062

Summa
verksamhetsområde

1 436 153

Myndighetsgemensamt **

0

Summa

1 436 153

15 433 1 451 586 1 525 383

1 394

1 394

0

16 827 1 452 980 1 525 383

57 504 1 582 887 1 627 376

277

277

0

57 781 1 583 164 1 627 376

62 191 1 689 567

623

62 814 1 690 190

Källa: Ekonomisystemet
* Övriga intäkter avser avgifter och bidrag. Se även noter till resultaträkningen.
** Övriga intäkter och avgifter som har finansierat myndighetsgemensamma kostnader.

3.3.2 Kostnader per verksamhetsområde
Uppdragen från regeringen till Skolverket förändras över tid. Detta innebär att
verksamhetskostnaderna varierar mellan åren. Skolverkets verksamhetskostnader
uppgick till 1 459 miljoner kronor 2020, vilket var en minskning med 8,3 procent
jämfört med 2019 (se tabell 3). Pandemin har medfört kännbara konsekvenser för
den planerade verksamheten, något som återspeglas i kostnadsbilden.
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623

Skolverket deltar fortlöpande i uppföljnings- och utvärderingsstudier både
nationellt och internationellt men till följd av pandemin var de externa kontakterna
begränsade och kostnaderna för verksamhetsområde Analys minskade.
Konstruktion av nationella prov är långa processer och myndighetens kostnader för
provkonstruktion avser provtillfällen för de kommande åren. När delar av de
nationella proven med kort framförhållning ställdes in minskade kostnaderna för
tryck, distribution och konstruktion. Trots detta ökade kostnaderna för
verksamhetsområde Regler, vilket förklaras av att insatserna inom uppdraget att
digitalisera de nationella proven gick in en intensivare fas.
Kostnaderna för verksamhetsområde Generellt stöd var låga. En förklaring är att
seminarier, kurser och konferenser ställdes om till digitala möten till följd av
pandemin. Men i vissa fall var också intresset från huvudmännen att delta lägre än
väntat. Sena besked om finansiering av vissa utbildningsinsatser medförde att
några utbildningar inte kunde starta våren 2020.
Kostnaderna för verksamhetsområde Riktat stöd ökade något till följd av den nya
insatsen för skolans digitalisering.
Inom verksamhetsområde Kommunikation fortsatte insatserna inom
upplysningstjänster för att öka servicegraden till allmänheten vilket medförde
högre kostnader.
Kostnaderna för verksamhetsområde Ärendehantering ökade till följd av
resursförstärkning inom kontroll och uppföljning av statsbidrag.
Tabell 3. Kostnader per verksamhetsområde (tkr)
Verksamhetsområde

2020

2019

2018

Analys

182 913

195 396

214 173

-12 483

-6,4

Regler

352 953

345 767

331 681

7 186

2,1

Generellt stöd

434 933

592 837

692 839

-157 904

-26,6

Riktat stöd

190 706

188 251

176 955

2 455

1,3

Kommunikation

130 498

126 775

138 162

3 723

2,9

Ärendehantering

165 316

142 201

147 822

23 115

16,3

1 457 319

1 591 227

1 701 632

-133 908

-8,4

1 394

277

623

1 117

403,2

1 458 713

1 591 504

1 702 255

-132 791

-8,3

Summa
verksamhetsområde *
Myndighetsgemensamt **
Summa

2019–2020 2019–2020 %

Källa: Ekonomisystemet
* Inkl. kostnader för avskrivningar som har finansierats av statskapital 5,7 mnkr.
** Avser myndighetsgemensamma kostnader som har finansierats av övriga intäkter och avgifter.

3.3.3 Myndighetsgemensamma kostnader
De myndighetsgemensamma kostnaderna omfattar exempelvis kostnader för
lokaler och olika stödfunktioner såsom IT, HR, juridik, ekonomi, inköp och
upphandling, internservice och presstjänst. Myndighetsgemensamma kostnader
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bokförs på särskilda prestationskoder och fördelas sedan via tidredovisningen på
prestationskoder inom verksamhetsområden som avser kärnverksamhet.
De myndighetsgemensamma kostnaderna var 360 miljoner kronor och utgjorde
24,7 procent av verksamhetens kostnader. I relation till 2019 motsvarar det en
ökning med fem procentenheter. Kostnadsökningen, om 46 miljoner kronor,
handlar framför allt om kostnader för digitalisering och it-förvaltning. Exempelvis
har kostnader för att ta fram en säker inloggning till provtjänsten för digitala
nationella prov tillkommit. Då it-förvaltning omfattar både stöd till kärnverksamhet
och stödverksamhet är det osäkert i vilken mån de ökade kostnaderna betyder att
Skolverkets stödfunktioner vuxit i relation till kärnverksamheten eller ej.
Skolverket har inlett ett arbete med att se över de myndighetsgemensamma
kostnaderna.
Personalkostnaderna inom stödfunktionerna ökade med 17 miljoner kronor och
driftkostnader med 33 miljoner kronor. Ökade driftskostnader kan till stor del
hänföras till förvaltningsportföljen. Avskrivningarna ökade med 4 miljoner kronor
vilket beror på investeringar i lokaler. Kostnaderna för lokaler minskade med elva
miljoner kronor efter flytt till gemensamma lokaler och återföring av flyttrelaterade
avsättningar.
Tabell 4. Andel myndighetsgemensamma kostnader, OH (tkr)

Verksamhetens kostnader
Myndighetsgemensamma kostnader, OH
Andel myndighetsgemensamma
kostnader, OH i %

2020

2019

2018

2019–2020

1 458 713

1 591 504

1 702 255

-132 791

360 021

314 200

320 477

45 821

24,7

19,7

18,8

5,0 p.e.

Källa: Ekonomisystemet

3.3.4 Transfereringar, uppbörd och investeringar
Skolverkets utbetalningar av bidrag, uppbördsintäkter och nyutveckling av
immateriella anläggningstillgångar redovisas under verksamhetsområde
Transfereringar, uppbörd och investeringar. Verksamhetsområdet ingår inte i
verksamhetens intäkter och kostnader och belastas inte med overhead. Lämnade
bidrag uppgick till 20 196 miljoner kronor och uppbördsintäkterna till 796 miljoner
kronor. Uppbördsintäkterna består av avgiftsintäkter för lärarlegitimationer (20
miljoner kronor), vissa återbetalningar av tidigare lämnade bidrag (781 miljoner
kronor) samt andra ersättningar (6 miljoner kronor). Skolverkets kostnader för
hantering och administration av bidrag redovisas under verksamhetsområde
Ärendehantering, se avsnitt 3.9.2 Hantera bidrag.

3.3.5 Avgifter som inte disponeras av Skolverket
Skolverket tar ut en offentligrättslig avgift för ansökningar om lärarlegitimation
m.m. enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare. Finansiering utöver avgifter sker med förvaltningsanslaget.
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Skolverket tar inte ut avgift för ärenden där den sökande har examen utfärdad
innan 1 juli 2011, med stöd i förordningen (2011:326) om behörighet och
legitimation för lärare och förskollärare, övergångsbestämmelser, p. 5. Dessa
bestämmelser hänvisar vidare till lagen (2010:801) om införande av skollagen,
§ 34, där detta framgår.
Avgiftsintäkterna för lärarlegitimationer var 20 miljoner kronor och motsvarar
ärenden som har avslutats 2020. Därutöver inkom cirka 1 000 ansökningar om
lärarlegitimation som inte blev avslutade 2020. För dessa ansökningar har
intäkterna redovisats som förutbetalda intäkter. De förutbetalda intäkterna för 2020
var 1,4 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor 2019).
Skolverkets kostnader för att handlägga ansökningar om lärarlegitimation redovisas
under verksamhetsområde Ärendehantering, se avsnitt 3.9.3 Lärarlegitimation.
Tabell 5. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna ej disponeras (tkr)
Avgiftsfinansierad
verksamhet
Legitimation
för lärare och
förskollärare

Över-/
Över-/
underskott underskott
t.o.m. 2018
2019
-109 079

-26 248

Budget
intäkter
2020

Utfall
intäkter
2020

Budget
kostnader
2020

Utfall
kostnader
2020

Utfall
resultat
2020**

Ack
resultat
2020

17 472

20 456

-47 756

-54 127

-33 671

-168 998

Källa: Ekonomisystemet
* Inkomsttitel 2552, Övriga offentligrättsliga avgifter.
**Utfall kostnader avser flera uppgifter medan kostnaderna i tabell 31 avser en uppgift.

3.3.6 Utgiftsprognoser till regeringen
Skolverket har vid fyra prognostillfällen redovisat utgiftsprognoser till regeringen
för åren 2020–2023 i enlighet med regleringsbrevet. Prognoserna har analyserats
och kommenterats både i förhållande till närmast föregående prognos som till
finansiella villkor. Skolverket har fortsatt sitt arbete med att höja kvaliteten på de
utgiftsprognoser som myndigheten lämnar.
Anslagsutnyttjandet samt träffsäkerheten i myndighetens prognoser har analyserats.
Detta är ett område Skolverket börjat arbeta mer fokuserat med under 2020.
Anslagsutnyttjandet och prognosernas träffsäkerhet för förvaltningsanslaget har
förbättrats.

3.4

Verksamhetsområde Analys
Verksamhetsområdet inkluderar uppgifter som följer av 2, 4, 10, 16 och 17 §§ samt
del av 5, 8, 9, 13, 18 och 20 §§ enligt förordningen (2015:1047) med instruktion
för Statens skolverk samt ansvar för den officiella statistiken om skolväsende och
barnomsorg enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Inom
verksamhetsområdet genomförs uppföljnings- och utvärderingsstudier samt
analyser av behov och omvärld. Analysverksamheten utgör en plattform för övrig
kärnverksamhet och skapar underlag för prioriteringar och åtgärder.
Inom verksamhetsområdet Analys ingår uppgifterna Statistik, Uppföljnings- och
utvärderingsstudier samt Externa kontakter.
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3.4.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Analys under
året varit tillfredsställande.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
avseende på våra prestationer och annan information om verksamheten, kostnader
samt två resultatindikatorer.

Utveckling av kostnader och prestationer
Tabell 6. Kostnader och prestationer inom verksamhetsområde Analys år 2018–2020 (tkr)
Uppgift

2020

2019

Kostnader Prestationer

2018

Kostnader Prestationer

Kostnader Prestationer

Statistik*

57 922

23

58 234

23

58 838

28

Uppföljnings- och
utvärderingsstudier**

68 669

28

69 327

27

77 929

25

Externa kontakter

20 863

29 643

36 156

Analys, gemensamt

35 460

38 192

41 249

182 913

195 396

214 173

Analys summa
kostnader

Källa: Ekonomisystemet och interna sammanställningar
* Publicerade statistikprodukter dock inte statistiktabeller.
** Avser antal externt publicerade rapporter.

Under 2020 har Skolverket inom ramen för verksamhetsområdet Analys publicerat
51 rapporter och pm som har utgjort egna publikationer och finns sökbara i myndighetens publikationsdatabas (se tabell 6). Av dessa publikationer är sju redovisningar
av regeringsuppdrag i särskild ordning eller i regleringsbrev, där det i uppdraget
anges att en uppföljning eller utvärdering ska göras. Sett i relation till de två
föregående åren har antalet publicerade rapporter och pm legat på samma nivå.
Utöver dessa 51 publikationer har ytterligare 21 rapporter och pm producerats
under året. Till denna grupp hör bland annat tio uppföljningar och utvärderingar
som har utgjort bilagor i regeringsredovisningar där huvudansvaret för uppdraget
legat inom andra verksamhetsområden. Dessa är inte inräknade som prestationer i
tabellen ovan.
Verksamhetsområdets kostnader har minskat jämfört med 2019 med anledning av
coronapandemin. De inställda nationella proven medförde minskade kostnader för
köp av tjänster från Statistikmyndigheten SCB. Eftersom intervjuer genomförts
digitalt istället för på plats så minskade också kostnaderna för resor.

Bedömning av verksamhetsområdets resultat
Den kvantitativa resultatindikator som har använts är antalet nedladdningar i snitt
av externt publicerade uppföljnings- och utvärderingspublikationer.
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Tabell 7. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Analys
Indikatorer

Resultatbedömning
2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Antalet nedladdningar i
snitt av externt
publicerade uppföljningsoch utvärderingspublikationer

Inte
tillfredsställande

1 211

1 059

1 743

Uppdragsgivarens syn
på Skolverkets
uppföljnings- och
utvärderingsstudier

Tillfredsställande

Kvalitativ
uppföljning

Kvalitativ
uppföljning

Kvalitativ
uppföljning

Antalet nedladdningar i snitt per externt publicerad uppföljnings- och
utvärderingspublikation har höjts jämfört med i fjol men är ännu på en låg nivå och
fortfarande lägre än till exempel 2018. Det tyder på att myndigheten behöver arbeta
mer aktivt för att nå ut med publikationerna, till exempel via webbplatsen.
Myndighetens mest nedladdade uppföljnings- och utvärderingspublikation under
året var rapporten Skolverkets lägesbedömning 2020.
Som en kvalitativ resultatindikator har Skolverket dessutom följt upp hur
Utbildningsdepartementet använder och uppfattar åtta av Skolverkets publikationer
inom verksamhetsområdet. Det är huvudsakligen rapporter som publicerats under
2020 som har följts upp. Rapporterna avser dels regeringsuppdrag, dels
uppföljningar och utvärderingar enligt instruktion eller annan förordning.
I likhet med tidigare år visar uppföljningen att rapporterna framför allt har använts
som underlag, till exempel till prioritering av regeringens insatser eller för vissa
delar av budgetpropositionen samt i omvärldsbevakningssyfte. Respondenterna,
som utgörs av åtta handläggare, bedömer att rapporterna i hög eller mycket hög
grad är användbara och att rapporternas innehåll anses vara presenterat på ett
tillgängligt sätt. En majoritet av respondenterna menar att rapporten svarade på den
övergripande frågeställningen i hög eller mycket hög grad.
Undersökningen avser ett urval av Skolverkets publikationer och ger därför en
avgränsad bild. Resultatet har dock validerats genom uppföljande intervjuer med
ansvariga enhetschefer vid Utbildningsdepartementet.
Skolverkets analysverksamhet har påverkats av coronapandemin på olika sätt. Flera
uppföljningar och utvärderingar behövde pausas under våren. En viktig anledning
till det var att Skolverket ville begränsa uppgiftslämnarbördan för skolväsendet när
det stod inför nya utmaningar. Det har bland annat inneburit att regeringen i ett
ändringsbeslut till regleringsbrevet för 2020 (dnr U2020/05108) senarelade
avrapporteringen av uppdraget att analysera utvecklingen av gymnasial
lärlingsutbildning till 2021.
Övriga regeringsuppdrag har i huvudsak kunnat genomföras som planerat.
Därutöver har Skolverket under året genomfört tio snabbstudier av hur
coronapandemin påverkat skolväsendet. Det utmärkande för snabbstudierna är att
Skolverket på kort tid samlat in och sammanställt information som efterfrågats av
myndighetsledningen eller uppdragsgivaren genom kontakter med representanter
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för olika delar av skolväsendet. Genomförandet av snabbstudierna har krävt en
omfördelning av resurser. Detta har också fått konsekvenser för den sedan tidigare
planerade verksamheten, då studier blivit försenade.
Eftersom de nationella proven ställdes in under våren 2020, kunde Skolverket inte
heller publicera någon statistik som bygger på sådana resultat. I övrigt har all
officiell statistik publicerats enligt plan.
Skolverkets process Genomföra uppföljnings- och utvärderingsstudier har fortsatt
utvecklats under året. Processen förbättrar förutsättningarna att utveckla arbetet
med uppföljnings- och utvärderingsstudier och att därigenom öka verksamhetens
kvalitet och effektivitet.
Bedömningen är att den omställning som analysverksamheten gjort under året inte
har påverkat uppdragens innehåll och kvalitet i någon betydande omfattning.
Skolverkets prestationer inom verksamhetsområdet bedöms sammantaget ge
underlag för att förbättra och utveckla skolväsendet genom studier som riktar sig
till regeringen, till målgrupper i skolväsendet i stort eller som bidrar till att utveckla
myndighetens eget arbete. Sammanfattningsvis har Skolverket uppnått
tillfredsställande resultatutveckling för verksamhetsområdet under 2020. Samtidigt
har kostnaderna minskat något på grund av pandemin.

3.4.2 Statistik
Arbetet med att producera och publicera såväl officiell statistik som annan statistik
har löpt på enligt plan. Undantaget är statistiken som baseras på nationella prov,
som nämns ovan. Prestationerna är i nivå med tidigare år, då statistiken som
publiceras vanligtvis är årligen återkommande.
Arbetet med statistik har under året präglats av det nya rättsläget kring statistiksekretess. Uppgifter inom statistikverksamheten som avser enskilda huvudmän
räknas som uppgifter om ekonomiska förhållanden och är därmed sekretessbelagda
(dom i mål nr 6267-19 i Kammarrätten i Göteborg). Även registret över skolenheter
omfattades. Enligt ett beslut av Skolverket har användarna sedan den 1 september
2020 inte längre tillgång till ny statistik annat än på riksnivå. Den begränsade
tillgången till uppgifter medför stora problem för Skolverkets egen verksamhet
liksom för andra myndigheter, skolhuvudmän, kommuner och allmänheten. Då
statistiken inte publiceras på mer detaljerad nivå försvinner också möjligheten att
användarna upptäcker kvalitetsbrister, till exempel om skolenheter skulle saknas.
Under året har Skolverket bedrivit ett intensivt arbete för att myndigheten ska
kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna
fullgöra sitt instruktionsenliga uppdrag. I juni lämnade Skolverket en hemställan
till regeringen om skolenhetsregistret och regeringen beslutade den 8 oktober om
förordningen (2020:833) om skolenhetsregister som innebär att registret över
skolenheter åter kunde göras tillgängligt. Den 4 september redovisade Skolverket
(dnr 2020:1060) förslag enligt regeringsuppdrag (dnr U2020/03833/GV) om hur
uppgifter om enskilda huvudmän åter kan göras tillgängliga. Regeringen
remitterade därefter ett förslag på en tillfällig lösning (dnr U2020/05409) som är
tänkt att gälla mellan den 1 juli 2021 och den 1 juli 2023.
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3.4.3 Uppföljnings- och utvärderingsstudier
Ett urval av de uppföljnings- och utvärderingsstudier som Skolverket har publicerat
under året och som rönt mest uppmärksamhet redovisas kort i följande avsnitt.
I tabellen nedan framgår internationella studier som genomförts eller förbereds
kommande år.
Tabell 8. Sveriges deltagande i internationella studier år 2020–2023
Studie

2020

2021

2022

2023

Förberedelse
förstudie

Förstudie/
Förberedelse
huvudstudie

Förberedelse
förstudie

Förstudie/
Förberedelse
huvudstudie

Huvudstudie

TALIS 2018

Delrapportering

TALIS 2024

Förberedelser

Ramverk och
instrumentutveckling

TIMSS 2019

Huvudrapportering

Delrapportering

TIMSS 2023

PIRLS 2021

Förstudie/
Förberedelse
huvudstudie

Huvudstudie

Huvudrapportering

PISA 2022*

Förstudie

Förberedelse
huvudstudie

Huvudstudie

Huvudrapportering

ICCS 2022

Förstudie

Förberedelse
huvudstudie

Huvudstudie

Huvudrapportering

ICILS 2023

Ramverk och
instrumentutveckling

Förberedelse
förstudie

Förstudie/
Förberedelse
huvudstudie

Huvudstudie

*Studien framflyttad från 2021 till 2022 p.g.a. coronapandemin

Under året har rapporter från två internationella studier redovisats, den andra
delredovisningen från TALIS 2018 (mars) och redovisningen av TIMSS 2019
(december).
Arbetet med PISA har påverkats av coronapandemin. Förstudien inför PISA 2021
som skulle genomföras under våren 2020 kunde i de allra flesta länder inte
genomföras alls. I Sverige påbörjades datainsamlingen men den fick avbrytas
halvvägs. På grund av det beslutade OECD efter samråd med PISA Governing
Board att skjuta fram PISA-cykeln med ett år till 2022.
I den andra delredovisningen av TALIS 2018 (Skolverket, rapport 2020:2) kunde
Skolverket konstatera att bilden kvarstod av en svensk skola som i många
avseenden fungerar väl. Samtidigt finns det också problem, exempelvis då en
betydande andel rektorer och lärare uppger att de är stressade i sitt arbete.
I studien TIMSS 2019 (Skolverket, rapport 2020:8) framkommer att svenska elever
i årskurs 4 och i årskurs 8 uppnår samma resultat i matematik och naturkunskap
som senast undersökningen genomfördes 2015. Skolverket konstaterar
sammanfattningsvis att det är positivt att trendbrottet i TIMSS 2015 står sig och att
det är glädjande att andelen högpresterande elever har ökat. Samtidigt är det
bekymmersamt att resultaten för lågpresterande elever inte har höjts i samma
utsträckning (Skolverket, rapport 2020:8).
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I rapporten Analyser av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan (Skolverket,
rapport 2020:3) kunde Skolverket konstatera att det finns stora skillnader mellan
skolors betygssättning jämfört med de nationella proven för de undersökta
gymnasiekurserna. Mönstret är detsamma som det Skolverket tidigare sett gällande
grundskolans årskurs 9. Resultaten pekar enligt Skolverket på en grundläggande
problematik i betygssystemet när det gäller att åstadkomma en nationellt likvärdig
betygssättning.
Under året har Skolverket publicerat tio studier om hur skolväsendet påverkats av
coronapandemin. Sammantaget visar dessa på att skolväsendet på kort sikt har
klarat av situationen väl och att huvudmännen har kunnat hantera utmaningarna.
Samtidigt kan man via studierna se att påverkan av pandemin tydligt skiftat över
tid och att den ställer stora krav på skolväsendet. Studierna indikerade att frånvaron
bland eleverna ökade kraftigt tidigt under pandemin för att sedan återgå till mer
normala nivåer senare under vårterminen. Skolverkets betygsstatistik vårterminen
2020 tyder på att pandemin inte har påverkat avgångselevernas resultat i någon
negativ riktning. De mer långsiktiga effekterna är svårare att överblicka och det
kommer att krävas fortsatt uppföljning och utvärdering.
I oktober publicerades Skolverkets lägesbedömning 2020 (Skolverket, rapport
2020:1). I lägesbedömningen konstaterar Skolverket att bilden av svensk skola är
tudelad. Många huvudmän har en väl fungerande och effektiv styrning och flertalet
skolor ger en undervisning av god kvalitet. Samtidigt finns det skolor och
huvudmän med stora problem där styrningen och kvaliteten i undervisningen
brister. Skolverket presenterade ett antal prioriteringar och åtgärder som det
nationella och lokala skolutvecklingsarbetet bör fokusera på inom områdena
styrning och ledarskap, lärarförsörjning och skolsegregation.

3.4.4 Externa kontakter
Råd för gymnasial utbildning
Skolverket ska enligt myndighetens instruktion ansvara för de tolv nationella
programråden för gymnasial yrkesutbildning och det nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. De nationella programråden är rådgivande organ för dialog mellan Skolverket och arbetslivet om gymnasial yrkesutbildning. I programråden diskuteras bland annat utbildningarnas kvalitet och
frågor om kompetensförsörjning. Utöver de nationella programråden för gymnasial
yrkesutbildning finns ett råd för de högskoleförberedande programmen och ett råd
för introduktionsprogrammen som myndigheten har inrättat på eget initiativ.
I utvärderingar kan myndigheten se att det utvecklingsarbete som genomfördes av
programråden under 2019 avseende programråden har gett god effekt där en högre
grad av samsyn och riktning mot gemensamma arbetssätt till stor del har kunnat
uppnås. Detta arbete är pågående och fortsätter under 2021.
I och med coronapandemin har myndigheten under 2020 haft kontakt med
programråden i syfte att fånga upp eventuella konsekvenser för utbildningarna
tillsammans med frågor som branscherna haft avseende yrkesutbildningarnas
möjligheter och förutsättningar.
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Internationellt samarbete om yrkesutbildning
Skolverket har, enligt instruktionen, det svenska samordningsansvaret för
information om det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom
yrkesutbildningen (European Credit Transfer System for Vocational Education and
Training – ECVET). Myndigheten har under 2020 pausat arbetet med ECVET i
avvaktan på den nya rekommendationen för yrkesutbildning som antogs av
Europeiska Unionens Råd i november 2020.
Enligt instruktionen ska Skolverket även vara en nationell referenspunkt för
kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen, ett arbete som sker inom den europeiska
referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (European Quality
Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET). Målgruppen var
yrkesutbildningssamordnare som arbetar inom gymnasieskola, vuxenutbildning
eller yrkeshögskola.
Under 2020 har myndigheten fortsatt driva ett projekt inom ramen för EQAVET
där indikatorer för kvalitet i yrkesutbildningen har tagits fram i samverkan med de
nationella programråden.
Av instruktionen framgår också att Skolverket ska ingå i det europeiska nätverket
ReferNet i syfte att samla in, analysera och sprida information om yrkesutbildning i
Sverige och internationellt. Under året har myndigheten bland annat lämnat
underlag till ReferNet i form av en så kallad policyrapport.

Gymnasial utbildning i annat nordiskt land
Skolverket ska enligt myndighetens instruktion särskilt ansvara för information om
möjligheten att genomgå gymnasial utbildning helt eller delvis i ett annat nordiskt
land i överensstämmelse med avtalet med Danmark, Finland, Island och Norge om
nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (SÖ 2008:8). Skolverket
informerar om detta på sin webbplats och myndigheten tar emot frågor om vad som
gäller utifrån avtalet.

3.5

Verksamhetsområde Regler
Verksamhetsområdet inkluderar uppgifter som följer av 5 och 6 §§ samt del av
18 § enligt förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. Inom
verksamhetsområde Regler utformas regelverk och styrdokument.
Inom verksamhetsområdet ingår uppgifterna Läro-, ämnes- och kursplaner,
Allmänna råd, Övriga föreskrifter, Kommentarmaterial, Bedömningsstöd och
Nationella prov.

3.5.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Regler under året
varit god.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
avseende på våra prestationer, kostnadsutvecklingen och annan information om
verksamheten samt två resultatindikatorer.
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Utveckling av kostnader och prestationer
Tabell 9. Kostnader inom verksamhetsområde Regler år 2018–2020 (tkr)
Uppgift

2020

2019

2018

64 352

63 743

57 310

Allmänna råd

1 177

496

1 751

Övriga föreskrifter

5 468

4 408

3 829

Kommentarmaterial

4 778

1

131

12 418

17 716

27 518

211 172

204 926

185 042

53 589

54 476

56 101

352 953

345 767

331 682

Läro-, ämnes- och kursplaner

Bedömningsstöd
Nationella prov
Regler, gemensamt
Regler summa kostnader
Källa: Ekonomisystemet

Sammantaget har kostnaderna för verksamhetsområdet ökat med cirka sju miljoner
(två procent) kronor jämfört med föregående år. Det kan huvudsakligen förklaras
med en kostnadsökning för uppdraget att digitalisera de nationella proven.
Ökningen beror även på kostnader i arbetet med att upphäva två allmänna råd samt
på genomförda konsekvensändringar i vissa kommentarmaterial.
Kostnadsminskningen för Bedömningsstöd kan härledas till lägre
konstruktionskostnader under 2020 då kostnader relaterade till bedömningsstöd för
grundsärskolan till större del genererades under 2019.
Kostnadsökningen för Nationella prov beror i huvudsak på att digitaliseringen av
de nationella proven har gått in i en intensivare fas jämfört med tidigare år vilket
har ökat omfattningen av arbetet. Eftersom de nationella proven ställdes in under
våren 2020, på grund av pandemin, blev ökningen av kostnaderna något lägre än
vad som annars skulle varit fallet.
Skolverkets prestationer inom verksamhetsområdet är i huvudsak de
läroplansanknutna styrdokument och andra författningar som årligen kungörs i
Skolverkets författningssamling SKOLFS (se tabell 10). Med några få undantag tar
Skolverket tar fram underlag till författningarna i SKOLFS samt även flertalet
förordningar som regeringen beslutar om. För de författningar i SKOLFS som
beslutas av Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar berörd myndighet fram
underlag. De sistnämnda beaktas inte som Skolverkets prestationer.
Tabell 10. Prestationer inom verksamhetsområde Regler år 2014–2020
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Kungöranden totalt i
SKOLFS

228

42

269

104

82

62

120

Varav Skolverkets
prestationer

224

41

268

104

81

62

110

Källa: Skolverkets författningssamling
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I SKOLFS har det under år 2020 kungjorts 228 författningar och allmänna råd. Av
dessa står Skolverket för 207 föreskrifter och 2 beslut om upphävande av allmänna
råd. Regeringen beslutade om 15 förordningar. Vanligtvis ligger antalet
kungöranden på cirka 100 per år. Även om 2020 och 2018 års kungöranden i
SKOLFS är betydligt fler till antalet än tidigare år.
Anledningen till det höga antalet 2018 är att Skolverket upphävde ett flertal
författningar som var obsoleta, vilket föranletts av en jämförelsevis liten
arbetsinsats. Under 2019, när antalet kungöranden var relativt lågt, pågick ett
intensivt arbete med att utarbeta och skriva förslag till reviderade kursplaner för
grundskolan, delar av sameskolan och specialskolan samt vissa ämnesplaner för
gymnasieskolan. Dessa författningar kungjordes först 2020. Det ökade antalet 2020
beror även på följdändringar med anledning av att särskild utbildning för vuxna
upphörde att vara en egen skolform, samt på grund av förändringar inom vissa av
gymnasieskolans program. Förändringen inom vuxenutbildningen innebär en
mindre omfattande insats medan de förändringar som gjorts på vissa
gymnasieprogram har förgåtts av ett mer omfattande arbete.
De varierade antalet kungöranden i SKOLFS visar således att resultatet av arbetet
med att utveckla styrdokument ofta sträcker sig över flera år samt att antalet årliga
kungöranden i SKOLFS inte nödvändigtvis behöver återspegla arbetsinsatsen för
ett specifikt år.

Bedömning av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen av verksamhetsområdets resultat baseras på utvecklingen av
prestationer och kostnader samt nedanstående två resultatindikatorer.
Indikatorn målgruppernas syn på föreslagna justeringar av styrdokumenten
bedöms utifrån möten med målgrupperna samt i utvärderingsrapporter,
behovsanalyser och olika typer av sammanställningar inom ramen för arbetet med
systematisk styrdokumentsutveckling.
Indikatorn systematisk styrdokumentsutveckling bedöms utifrån hur myndighetens
samlade erfarenheter av styrdokumentsarbeten utnyttjas i arbetet med att utveckla
Skolverkets arbetsprocess för systematisk styrdokumentsutveckling.
Inom myndigheten pågår ett arbete för att utveckla verksamhetsområdets
indikatorer ytterligare.
Tabell 11. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Regler
Indikatorer

Resultatbedömning 2020

Utfall 2018–2020

Målgruppernas syn på föreslagna
justeringar av styrdokumenten

God

Kvalitativ uppföljning

Systematisk styrdokumentsutveckling

God

Kvalitativ uppföljning

Indikatorerna har justerats något från tidigare år men underlagen för bedömningen är
lika över tid. Sammantaget visar indikatorerna på en positiv utveckling 2018–2020.
Målgruppernas syn på justeringar av styrdokumenten har under tidsperioden i hög
utsträckning bidragit till arbetet med att utveckla styrdokumenten. De underlag
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som resulterade i den omfattande revidering av ett stort antal styrdokument för
grundskolan, sameskolan, vissa ämnen i specialskolan och delar av gymnasieskolan
2019 har även legat till grund för revidering av grundsärskolans kursplaner som
genomfördes 2020. Under 2020 har möten med målgrupperna och framtagande av
behovsanalyser vidare bestämt inriktningen på kommande arbete med att revidera
ett stort antal styrdokument på gymnasial nivå. Även kvaliteten i arbetet med den
systematiska styrdokumentsutvecklingen har förbättrats sedan 2018. En tydligare
struktur för att förbereda, skriva och följa upp ett styrdokumentsarbete är beslutad.
Det innebär att myndigheten under 2020 har säkerställt en grund för systematik i
styrdokumentsutvecklingen. Skolverket kommer även fortsättningsvis behöva
fortsätta arbetet med att implementera, utveckla och förvalta beslutad process.
Sammanfattningsvis konstaterar Skolverket att resultatet för 2020 är gott.
Kostnaderna har inte nämnvärt förändrats för verksamhetsområdet samtidigt som
resultatet med hänsyn till prestationer och indikatorer är positivt. Den systematiska
styrdokumentsutvecklingen har tagit kliv framåt och det långsiktiga arbetet med att
kontinuerligt utveckla skolans styrdokument fortgår. Coronapandemin har inte
nämnvärt påverkat verksamhetsområdets resultat.

3.5.2 Läro-, ämnes- och kursplaner
Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten utforma och kontinuerligt utveckla
de styrdokument som myndigheten har bemyndigande att meddela föreskrifter om.
Genom en instruktionsändring som trädde i kraft 2020 ska Skolverket även
kontinuerligt bedöma behov av utveckling av läroplaner och andra styrdokument
för skolväsendet som regeringen beslutar om samt vid behov föreslå ändringar av
dessa. Med anledning av detta har Skolverket under 2020 förbättrat och förfinat
processen att utarbeta och kontinuerligt utveckla läroplansanknutna styrdokument.

Reviderade kursplaner och kunskapskrav i grundsärskolan
Revideringen av grundsärskolan och vissa av specialskolans kursplaner är en
fortsättning på den revidering av grundskolans kursplaner som genomfördes 2019.
Avsikten är, liksom 2019, att kursplanerna ska utgöra ett bättre arbetsverktyg för
lärarna att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen.
Implementering av reviderade kurs- och ämnesplaner
Myndigheten har under 2020 genomfört implementeringsinsatser avseende de
reviderade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och för vissa ämnen i
specialskolan, samt för reviderade ämnesplaner på gymnasial nivå (i ämnena
engelska, matematik och svenska som andra språk) som beslutades 2020. I det
arbetet har det under 2020 genomförts två webbinarier riktade till skolhuvudmän
och rektorer. Det har även publicerats olika stödmaterial till berörda målgrupper
vilka finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.
Förberedelser för arbetet med gymnasial ämnesutformning
I regleringsbrev har Skolverket fått i uppdrag att ge förslag till en ämnesutformad
gymnasial utbildning och Skolverket har under 2020 förberett detta uppdrag. Det
arbetet har sin utgångspunkt i Betygsutredningen (Bygga, bedöma, betygssätta –
betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper SOU 2020:43) och har förberetts
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utifrån riktade uppdrag till lärosäten samt genom referensgruppsmöten. Skolverket
har bland annat identifierat att kunskap och bildning bör få ett ökat fokus i de
gymnasiala utbildningarna samt att den stress elever och lärare upplever i dagens
kursutformade system kan komma att motverkas i en ämnesutformad gymnasial
utbildning.

Införande av en ny förenklad betygsskala för kommunal
vuxenutbildning
Riksdagen fattade under 2020 beslut om kommunal vuxenutbildning med
utgångspunkt i propositionen Komvux för stärkt kompetensförsörjning (prop.
2019/20:105). Utifrån det beslutet har Skolverket inlett ett arbete med att förenkla
betygsskalan med betygen godkänt och icke godkänt. Myndigheten har även sett
över andra förändringsbehov avseende styrdokumenten för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning på grundläggande nivå (tidigare kallad särskild utbildning för vuxna)
samt sfi.

3.5.3 Allmänna råd
Under 2020 har Skolverket upphävt två allmänna råd. Det var dels Allmänna råd
för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro i skolan (SKOLFS 2012:34), dels Allmänna råd om utbildning för
nyanlända elever (SKOLFS 2016:2). Råden har ersatts med stöd på Skolverkets
webbplats. Utöver det har Allmänna råd för arbete med extra anpassningar och
särskilt stöd bearbetats för en kommande eventuell revidering. Inom myndigheten
pågår en översyn av arbetet med allmänna råd som kommer att fortgå under 2021.

3.5.4 Bedömningsstöd
Under året har myndigheten utformat bedömningsstöd för grundsärskolan samt för
årskurs 7–9 i ämnena matematik och svenska. Under 2019 påbörjades ett arbete
med att granska och gallra i befintliga bedömningsstöd vilket har slutförts under
2020. Arbetet med att revidera och utveckla befintliga bedömningsstöd pågår dock
löpande inom myndigheten. Ett ramverk för betygsstödjande bedömningsstöd
färdigställdes i årsskiftet 2019/2020. De digitala betygsstödjande bedömningsstöd
som påbörjats från och med 2021 ska följa detta ramverk.
Utvecklingsarbetet med bedömningsportalen som pågick under 2019 har fortsatt
under 2020. Myndigheten har även inlett ett arbete med att ersätta
bedömningsportalen med en e-tjänst för bedömningsstöd. Den nya e-tjänsten är
planerad att lanseras hösten 2021 i sin helhet. En betaversion av e-tjänsten planeras
att lanseras under våren 2021 för att tillgängliggöra de prov som erbjuds istället för
inställda nationella prov under denna period.

3.5.5 Nationella prov
I mars 2020 beslutade Skolverket att samtliga nationella prov skulle ställas in under
våren 2020. Det innebar att inga nationella prov var tillgängliga förutom de som
redan hade påbörjats. Nationella prov i svenska för årskurs 6 slutfördes och övriga
ställdes in. Under hösten 2020 har de nationella proven genomförts i vanlig
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ordning. Myndighetens arbete med otillåten spridning av de nationella proven har
fortgått under 2020. Eftersom de nationella proven ställdes in under delar av året är
det svårt att jämföra utfallet med 2019. Inga av de provdelar som genomfördes
under 2020 fick en otillåten spridning.

Digitalisering av nationella prov
Skolverkets regeringsuppdrag (U2017/03739/GV) att digitalisera de nationella
proven är ett flerårigt arbete som delredovisas årligen i februari och ska
slutredovisas 2023.
Under året har myndigheten i arbetet med att digitalisera de nationella proven
inrättat en samordningsfunktion för myndighetsövergripande styrning och
samordning med tillhörande införandeplan för sådan styrning och uppföljning.
Skolverket har även tagit fram en plan för tekniska tester och försök som ska
genomföras under 2021. Några enkla tester har genomförts och bidragit till viktiga
insikter i vilka förutsättningar skolorna faktiskt har för att genomföra digitala
nationella prov. Under 2020 har även stödinsatser till skolchefer, rektorer och
lärare publicerats på Skolverkets webbplats.
Elever i olika åldrar har under 2020 deltagit i de tillgänglighets- och användbarhetstester som påbörjats i den digitala provplattformen. Skolverket har även drivit
arbetet vidare med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att säkerställa
deltagandet för elever med funktionsnedsättningar.
Under 2020 har stödinsatser till skolchefer, rektorer och lärare publicerats på Skolverkets webbplats i form av text och film samt en självskattning innehållande bland
annat tekniska förutsättningar. Utöver Skolverkets webbplats har huvudmän
erbjudits en direktkanal för att få information om digitaliseringen av de nationella
proven. För närvarande tar cirka hälften av landets huvudmän emot information via
direktkanalen.
Skolverket arbetar vidare med att utreda hur effekterna av EU-domen Schrems II
kan hanteras ur ett juridiskt och tekniskt perspektiv avseende digitaliseringen av de
nationella proven. Skolverket bedömer att EU-domstolens dom kommer att försena
och fördyra arbetet med att digitalisera de nationella proven.

3.6

Verksamhetsområde Generellt stöd
Verksamhetsområdet inkluderar uppgifter som följer av 7–9 och 11§§ samt del av
12 a och 18–19 §§ i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens
skolverk. Insatser inom verksamhetsområdet Generellt stöd ska stödja kommuner
och huvudmän i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter
samt bidra till att förbättra huvudmännens förutsättningar att arbeta med utveckling
av verksamheten. Insatserna ska bland annat främja likvärdighet och bidra till goda
förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade
kunskapsresultat för elever.
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Inom verksamhetsområdet ingår uppgifterna Stödmaterial, Konferenser och
seminarier, Hantera utbildning (kompetens och behörighet), Köpta
utbildningstjänster m.m. och Sammanställa och sprida forskning.

3.6.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Generellt stöd
under året har varit tillfredsställande.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
avseende på våra prestationer och annan information om verksamheten,
kostnadsutvecklingen samt fem resultatindikatorer.

Utveckling av kostnader
Som framgår av tabellen nedan har de sammantagna kostnaderna för verksamhetsområdet Generellt stöd minskat med cirka 27 procent vilket har flera orsaker. Dels
har regeringsuppdrag förändrats, dels kan minskningen också ha påverkats av ett
fortsatt arbete med att revidera och uppdatera befintliga insatser snarare än att ta
fram nya, i enlighet med myndighetens inriktning. Vidare har pandemin medfört att
viss verksamhet inte kunnat genomföras i den form som planerats, utan istället
genomförts i digital form, vilket antas ha minskat kostnaderna.
Tabell 12. Kostnader inom verksamhetsområde Generellt stöd år 2018–2020 (tkr)
Uppgift*

2020

2019

2018

Stödmaterial

59 492

70 303

99 322

Konferenser och seminarier

13 005

24 309

31 964

Hantera utbildning (kompetens och
behörighet)

58 663

101 796

154 411

205 439

320 853

330 287

4 984

6 286

7 743

93 350

69 290

69 113

434 933

592 837

692 840

Köpta utbildningstjänster mm, tillfälliga
uppdrag, generellt stöd
Sammanställa och sprida forskning
Generellt stöd, gemensamt
Verksamhetsområde Generellt stöd totalt
Källa: Ekonomisystemet

*I tabellen ingår kostnader för verksamhetsområdet Generellt stöd oavsett om stödet finansierats med
förvaltningsanslag eller sakanslag.

Kostnaderna för stödmaterial har minskat med cirka 15 procent i jämförelse med
föregående år vilket bland annat kan förklaras av ett fortsatt arbete med att revidera
och uppdatera moduler hellre än att ta fram nya, lägre budget och därmed lägre
kostnader för Läslyftet jämfört med 2019 och omprioriteringar i avvaktan på
reviderade kurs- och ämnesplaner.
Kostnaderna för konferenser har minskat ytterligare jämfört med föregående år.
Till följd av pandemin har fysiska konferenser inte kunnat genomföras, vilket
påverkat utfallet. Kostnaderna omfattar dock såväl de konferenser och seminarier
som redovisas i tabell 13 nedan som andra typer av mindre digitala träffar med
målgrupperna, varför utfallet är förväntat.
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Inom Hantera utbildning ingår kostnader för att utveckla, planera och administrera
utbildningar samt kostnader för köpta utbildningstjänster som finansieras med
förvaltningsanslaget. Under 2020 har kostnaderna minskat med cirka 42 procent.
Orsakerna till minskningen är bland annat att vissa utbildningar inte längre
genomförts på grund av justeringar i regeringsuppdrag, exempelvis Läslyftet, eller
genomförts med färre antal deltagare. En mindre del av minskningen i antalet
deltagare beror på lägre söktryck med anledning av coronapandemin. Vissa
utbildningar har också genomförts i digital form vilket sänkt kostnaderna.
Kostnaderna för Köpta utbildningstjänster har också minskat kraftigt. Här
redovisas kostnader för köpta utbildningstjänster som ingår i tillfälliga uppdrag
som enligt regleringsbrevet ska finansieras från sakanslag eller köpta
utbildningstjänster som ska finansieras med externa medel. Minskningen kan
huvudsakligen förklaras av att Lärarlyftet II avslutades 2019 och lärosäteskurser
kunde erbjudas först under hösten 2020 efter besked om förnyat uppdrag i
regleringsbrevet. Detta ledde till minskade kostnader om sammanlagt cirka 96
miljoner kronor för bland annat behörighetsgivande kurser och
speciallärarutbildning.
Även kostnaderna för Sammanställa och sprida forskning har minskat ytterligare.
Minskningen kan bland annat förklaras av omprioriteringar och lägre bemanning.
Sedan 2018 har kostnaderna minskat med drygt 35 procent.
När det gäller kostnaderna för uppgiften Generellt stöd gemensamt har dessa ökat
med cirka 35 procent. Här har pandemirelaterade kostnader för stödet Skola
hemma bidragit till ökningen. Vidare beror ökningen på att vissa kostnader för
Läslyftet och Fortbildningsinsatser för personal i förskoleklass och fritidshem
tillkommit, som tidigare redovisats på andra uppgifter.

Utveckling av prestationer
Nedan redovisas utvecklingen av antalet prestationer inom verksamhetsområdet
Generellt stöd.
Tabell 13. Prestationer inom verksamhetsområde Generellt stöd år 2018–2020
Uppgifter (prestationer volymsatta)

2020

2019

2018

17

22

35

varav antal nya kurser på utbildningsplattformen

1

14

13

Webbinarier*

4

2

3

Konferenser

11

94

82**

248

179

228

Stödmaterial:
varav antal moduler (nya och reviderade)

Köpta utbildningstjänster

Källa: Skolverkets modulkatalog, Valamis Oy, Reachem, Proceedo och interna sammanställningar
*Med webbinarie avses ett kortare seminarium på webben som är öppet för alla att anmäla sig till och
där målgruppen får möjlighet att tillgodogöra sig ett innehåll.
**Uppgiften omfattar perioden maj–december 2018. Konferenserna inom Generellt stöd utgör en
delmängd av det myndighetens konferenser. Se Avsnitt 3.1.1.
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Under 2020 publicerade myndigheten 15 nya och 2 reviderade moduler, vilket kan
jämföras med 13 nya och 9 reviderade moduler för 2019. Därutöver har
myndigheten arbetat med att uppdatera hela eller delar av ett tjugotal moduler,
vilket ligger i linje med myndighetens inriktning att stärka och utveckla befintliga
insatser snarare än att ta fram nya. Det sammantagna arbetet med utveckling av
moduler antyder en viss produktivitetsökning i och med att kostnaderna för
stödmaterial samtidigt minskat.
Antalet nya webbkurser på Skolverkets utbildningsplattform har ökat marginellt
under 2020. Den minskade ökningstakten kan förklaras av att ett stort antal nya
webbkurser togs fram föregående år som ett led i utvecklingen av
utbildningsplattformens innehåll.
Att antalet konferenser är avsevärt lägre för 2020 än för 2019 beror på att inga
fysiska konferenser genomförts sedan mitten av mars 2020 till följd av coronapandemin och att dessa inte i full utsträckning har ersatts av digitala konferenser.
Antalet deltagare vid såväl fysiska som digitala konferenser inom verksamhetsområdet Generellt stöd har därmed minskat med över 90 procent. Samtidigt har
målgrupperna istället nåtts genom andra former av digitala träffar vid åtminstone
ett femtiotal tillfällen.
Antalet köpta utbildningstjänster har ökat under 2020. Anledningen är ett
förhållandevis stort antal köpta utbildningar eller kurser inom Lärarlyftet II i
samband med ett förnyat uppdrag i regleringsbrevet.

Bedömning av verksamhetsområdets resultat
För att bedöma verksamhetens resultat inom Generellt stöd gör myndigheten
stickprov i verksamheten med hjälp av indikatorer. Stickprov sker i nuläget enbart
för webbkurser och konferenser. Indikatorerna följs upp med enkäter till deltagare
och genom att mäta i vilken utsträckning webbkurser fullföljs. För konferenser
finns tillgång till könsuppdelad statistik men inte för webbkurserna.
Bedömningen av indikatorernas utfall görs utifrån en skala. För indikator Andel
som fullföljer webbkurser ligger ett tillfredsställande resultat inom intervallet 11–
25 procent. Över 26 procent utgör ett gott resultat. För övriga indikatorer ligger ett
tillfredsställande resultat inom intervallet 51–75 procent. Över 76 procent utgör ett
gott resultat.
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Tabell 14. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Generellt stöd
Indikatorer

Resultatbedömning
2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Andel som upplever att
webbkurser bidragit till
ökad kunskap

Tillfredsställande

60 %*

68 %

62 %

Andel som upplever att
konferenser bidragit till
ökad kunskap

Tillfredsställande

62 %

62 %

57 %

Andel som upplever att
Tillfredsställande
webbkurser gett
användbara kunskaper för
fortsatt arbete

63 %*

73 %

60 %

Andel som upplever att
Tillfredsställande
konferenser gett
användbara kunskaper för
fortsatt arbete

69 %

69 %

66 %

Andel som fullföljer
webbkurser

33 %*

21 %

22 %

God

Källa: Valamis Oy, Reachem
*Utfallet bygger på uppgifter från leverantören som från och med 2020 förändrat sin beräkningslogik.
Utfallen bedöms alltjämt kunna jämföras med föregående års, då förändringen inte anses ha påverkat
utfallen väsentligt.

Sammantaget visar uppföljningen att indikatorvärdena ligger inom intervallen för
ett tillfredsställande eller gott resultat. Även om två av indikatorerna har utvecklats
negativt pekar resultatet ändå på att Skolverkets stöd upplevs öka kunskapen och
uppfattas som användbart av många som tagit del av det.
Fullföljandegraden för Skolverkets insatser, mätt genom webbkurser, ligger inom
intervallet för ett gott resultat och har ökat tydligt i jämförelse med föregående år.
Samtidigt beror ökningen till stor del på ett högt deltagande i en enskild webbkurs.
I övriga webbkurser har såväl antalet som anslutit sig till en webbkurs som slutfört
en webbkurs minskat jämfört med 2019, även om genomströmningen alltjämt har
varit högre jämfört med andra nätbaserade webbkurser för vilka fullföljandegraden
är cirka 10 procent (Universitetskanslersämbetet, Öppna nätbaserade kurser
(MOOCs) i svensk högskola – Rapport 2016:1). Fullföljandegraden ska dock ses i
ljuset av att kurser kan påbörjas under ett kalenderår men slutföras ett annat och att
webbkursformatet möjliggör för målgrupperna att på ett flexibelt sätt ta del av
valda delar utan att behöva fullfölja hela webbkursen.
Andelen som uppfattar att stödet genom webbkurser ger ökade och användbara
kunskaper ligger alltjämt inom intervallet för tillfredsställande. Resultatet
återspeglar dock i hög utsträckning utfallet av en webbkurs, vars enkätsvar utgör
cirka 77 procent av alla enkätsvar. Andelen som upplever sig få ökade och
användbara kunskaper har emellertid tydligt minskat under 2020 jämfört med 2019
och myndigheten behöver undersöka vilka möjligheter som finns för att ta reda på
vad som är orsaken till detta.
Antalet registrerade användarkonton på Skolverkets utbildningsplattform har
fortsatt att öka kraftigt från cirka 78 200 till knappt 113 000. En förklaring kan vara
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att den digitala formen möjliggjort för målgrupperna att ta del av
kompetensutveckling trots pandemins förutsättningar. Antalet som påbörjat en
webbkurs har däremot minskat under 2020 jämfört med 2019, vilket skulle kunna
förklaras av att möjligheterna att prioritera och ta del av kompetensutveckling har
begränsats av de utmaningar som personal mötts av. Skolverkets uppföljning av
pandemins påverkan på skolväsendet visar bland annat att det förekommit ökad
personalfrånvaro, utmaningar i samband med omställning till distansundervisning
och ökad arbetsbelastning.
Andelen som upplever att stödet genom konferenser gett ökade och användbara
kunskaper är densamma som 2019. Årets utfall bygger dock på ett avsevärt mindre
enkätunderlag då endast elva konferenser omfattats av den standardiserade
uppföljningen, se tabell 13. Denna omfattar dock inte övriga digitala mötesformer
som genomförts under året.
Av de som svarade på den standardiserade uppföljningsenkäten efter
konferensdeltagande var 74 procent kvinnor, 24 procent män och 2 procent valde
ett annat alternativ, vilket kan jämföras med att 87 procent var kvinnor 2019.
Majoriteten av de som besvarade enkäten arbetade i grundskolan och andelen
kvinnor var i paritet med andelen kvinnor som är verksamma i grundskolan.
Resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom konferenserna varit av olika
karaktär och haft olika syften, men också eftersom resultatet bygger på svar från
väsentligt färre individer jämfört med 2019.
Sammantaget kan Skolverket konstatera att resultatet för 2020 är tillfredsställande.
Läget i skolväsendet har påverkats av den rådande pandemin och i de uppföljningar
som gjorts framkommer att fokus har legat på att, under rådande omständigheter,
bedriva en så god utbildning och undervisning som möjligt. Detta antas ha påverkat
målgruppernas möjlighet att ta del av Skolverkets ordinarie utbud av generella
fortbildnings-, kompetensutvecklings- och stödinsatser. Skolverkets resultat, med
avseende på utveckling av kostnader och prestationer, bekräftar den bilden.
Utvecklingen av indikatorerna är inte entydig men resultatet pekar ändå på att
Skolverkets insatser upplevs bidra till ökade och användbara kunskaper. För att
möta behov av stöd i att hantera de utmaningar som pandemin medfört har
webbplatsen Skola hemma skapats i samarbete med andra parter. De erfarenheter
som gjorts under det gångna året behöver fortsatt omhändertas i Skolverkets utbud
av kompetensutvecklingsinsatser så att det långsiktigt möter målgruppernas
förändrade behov och förutsättningar och bidrar till en ökad måluppfyllelse och
likvärdighet.
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3.6.2 Nationella skolutvecklingsprogram
Skolverket har enligt instruktionen i uppdrag att svara för nationellt prioriterade
fortbildnings-, kompetensutvecklings- och stödinsatser inom ramen för nationella
skolutvecklingsprogram. Insatserna riktar sig till huvudmän, förskolor och skolor
inom samtliga skolformer och fritidshemmet. De nationella skolutvecklingsprogrammen utgörs av åtta program. Nedan redovisas de program och ett urval av
tillhörande insatser där det skett väsentliga förändringar under året. Programmen
Bedömning och betyg och Systematiskt kvalitetsarbete liksom det instruktionsenliga uppdraget om nordiska språk redovisas därmed inte. Sammantaget har 15
nya insatser tagits fram under året inom de åtta programmen, vilket är en fortsatt
minskning av antalet nya insatser jämfört med de två föregående åren. Detta beror
på myndighetens ambition att slå samman och utveckla befintligt stöd snarare än
att utveckla helt nya insatser.
Av de 15 nya insatserna har programmet Digitalisering utökats med ytterligare nio
insatser i form av uppdragsutbildningar, moduler och nytt och reviderat
stödmaterial. Inom programmet Styrning och ledning har nya insatser tagits fram
för att stärka huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Viss
verksamhet som till exempel en ny planerad mötesform för skolchefer har inte
kunnat genomföras som en följd av pandemin och annan verksamhet har
genomförts i digital form.

Digitalisering
Främja digitalisering och sektorsansvar för digitalisering

Skolverket har enligt regleringsbrevet i uppdrag att främja digitaliseringen inom
skolväsendet. Arbetet utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S) och innefattar bland annat att följa upp målen i strategin.
Enligt Skolverkets instruktion har myndigheten också ett sektorsansvar för att ta
tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.
I april 2020 redovisade Skolverket en uppföljning av hur huvudmän för grund- och
gymnasieskolan arbetar utifrån målen i strategin. I undersökningen uppger nästan
alla huvudmän att de har undersökt skolornas behov när det gäller tillgång till
datorer och surfplattor, men var fjärde respektive var femte huvudman har inte tagit
reda på behoven av kompetensutveckling hos rektorer respektive den pedagogiska
personalen.
Skolverket har tagit fram och erbjudit stöd riktat till huvudmän och skolor med
stora utvecklingsbehov gällande skolans digitalisering. Sammanlagt har 23
huvudmän, varav nio enskilda deltagit, vilket är nära det mål på 25 deltagare som
Skolverket haft för året. De deltagare som deltog under våren 2020 uppgav att
insatsen stärkt deras förmåga att leda och organisera för digitalisering och att de
fått en större gemensam förståelse både för var de befinner sig i nuläget och vilket
utvecklingsarbete som behöver utföras framåt.
I de poänggivande kurser i programmering som Skolverket erbjuder via lärosäten
har 364 lärare deltagit under året, vilket inte fullt ut motsvarar myndighetens
förväntningar. Vid tidpunkten för årsredovisningen har Skolverket inte tillgång till
uppgifter om kön. Hälften av deltagarna har slutfört kursen, vilket är samma andel
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som föregående år. Uppföljning visar att 70 procent av de som svarat på enkäten
upplever att de ökat sina kunskaper inom programmering. Det är en ökning från
förra året med åtta procent, vilket myndigheten bedömer som ett tillfredsställande
resultat. I Skolverkets nya workshopserie, som är en introduktion till
programmering, har 333 lärare deltagit under hösten, vilket är i linje med
myndighetens förväntningar.
Skola hemma

Skolverket beslutade i mars 2020 att starta projektet Skola hemma för att bistå
skolväsendet i att möta utmaningarna med anledning av coronapandemin. Arbetet
med projektet Skola hemma leds av RISE och sker i samarbete med olika
organisationer och myndigheter. En webbplats, skolahemma.se, lanserades i mars
och Skolverket har bidragit med stödresurser till webbplatsen, i form av
sammanställningar och analyser av erfarenheter, forskning och relevant kunskap
samt stödmaterial. Mellan 12 mars och 18 juni hade webbplatsen cirka 202 500
unika besökare och stödmaterial har laddats ned cirka 105 800 gånger, vilket är
över förväntan.
I maj genomförde Skola hemma en nationell konferens med cirka 5 000 unika
besökare. Konferensen sändes via Youtube och lades i efterhand upp på
Utbildningsradions webbplats. Konferensen har haft många fler besökare i
efterhand. Det sammanlagda deltagandet överträffar myndighetens förväntningar
och bedöms var högre än vad som hade varit möjligt med en fysisk konferens.

Elevhälsa och barns omsorg
Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att genomföra
fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371/S) vars syfte är att stärka den
specialpedagogiska kompetensen inom berörda skolformer. Under 2020/21 har
stödet riktats till grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem
och sameskolan. Fortbildningen genomförs lokalt på skolor i form av kollegialt
lärande och lärare arbetar med ett webbaserat stödmaterial under ett läsår. Arbetet
på skolorna leds av handledare som erbjuds att delta i en handledarutbildning.
Skolverkets utvärdering visar att insatsen leder till förväntade effekter när det
gäller lärares syn på sin förmåga till inkludering och tilltro till det kollegiala
lärandet. Modellen för insatsen fungerar väl men arbetstakten anses vara för hög.
Det finns också risk att långsiktiga effekter uteblir då insatsen enligt utvärderingen
inte sätter tillräckliga avtryck i skolans undervisningskultur.
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Tabell 15. Antal deltagare med statsbidrag per läsår
2020/21*

2019/20**

2018/19**

2017/18

2016/17***

165

122

188

134

86

4 625

3 381

5 715

5 011

1 608

varav lärare i sameskolan

10

0

18

0

0

varav lärare på särskilda
ungdomshem

17

8

12

20

45

Antal handledare

445

396

701

487

162

varav handledare i
sameskolan

1

0

2

0

0

varav handledare på
särskilda ungdomshem

2

1

2

2

5

411

366

630

449

-

34

30

71

38

-

Antal huvudmän
Antal grundskollärare

varav kvinnor
varav män

Källa: Skolverkets digitala ärendehanteringssystem för statsbidrag
*Uppgifterna för läsår 2020/21 är preliminära eftersom redovisning sker vid läsårets slut.
** Uppgifterna är justerade i förhållande till Årsredovisning 2019 till följd av inkomna slutredovisningar
eller omprövade beslut om statsbidrag.
*** Uppgifter om könsfördelning saknas för läsåret 2016/17.

Under läsåret 2019/20 fanns det enligt Skolverkets statistik 104 357 tjänstgörande
lärare i grundskolan i Sverige. Som framgår av tabellen ovan har sammantaget
22 531 grundskollärare och handledare deltagit i fortbildning i specialpedagogik
inom ramen för statsbidrag under perioden 2016–2020.

Kunskaper och värden
Läslyftet

I syfte att utveckla och stärka kvaliteten i undervisningen avseende språk-, läs- och
skrivutveckling ska Skolverket, enligt regleringsbrevet, genomföra fortbildning för
förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det så kallade Läslyftet.
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Tabell 16. Antal handledare och deltagare i Läslyftet i förskolan per läsår
2020/21*

2019/20*

2018/19

173

151

165

1 244

1 223

1 344

Handledare

631

570

593

varav kvinnor

624

560

584

varav män

7

9

9

varav okänd

0

1

0

12 320

11 808

10 380

Huvudmän
Förskoleenheter

Deltagare (förskollärare, annan personal)
varav kvinnor**

9 976

varav män**

360

varav okänd**
Totalt antal som deltagit Läslyftet förskola

44
12 951

12 378

10 973

Källa: Skolverkets digitala ärendehanteringssystem för statsbidrag
* Preliminära siffror.
** Uppgifter om könsfördelning bland deltagarna inhämtas inte från och med läsåret 2019/20 som ett led
i att minska uppgiftslämnarbördan för huvudmännen.

I förskolan har intresset för att delta i Läslyftet under 2020 varit något högre än
under 2019 och Skolverket kunde erbjuda plats till alla som uppfyllde villkoren.
Antalet huvudmän, deltagare och handledare i förskolan har ökat under 2020
jämfört med 2018 och 2019. Cirka två tredjedelar av de som ansökte om
statsbidrag 2020 har deltagit tidigare. Skolverket har därmed inte fullt ut lyckats nå
ut till fler nya huvudmän.
Tabell 17. Antal handledare och deltagare i Läslyftet i skolan per läsår
2019/20*

2018/19

2017/18

Huvudmän

113

135

154

Skolenheter

161

268

854

Handledare

229

358

1 036

varav kvinnor

205

326

951

24

32

85

0

0

0

2 315

3 180

10 831

2 443

8 397

729

2 434

8

0

3 538

11 867

varav män
varav okänd
Deltagare (lärare, skolbibliotekarier)
varav kvinnor**
varav män**
varav okänd**
Totalt antal som deltagit Läslyftet skola

2 544

Källa: Skolverkets digitala ärendehanteringssystem för statsbidrag
* Preliminära siffror. Läslyftet i skolan pågick till och med vårterminen 2020.
** Uppgifter om könsfördelning bland deltagarna inhämtas inte från och med läsåret 2019/20 som ett led
i att minska uppgiftslämnarbördan för huvudmännen.
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Enligt de utvärderingar som gjorts har insatserna nått cirka 25 procent av Sveriges
samtliga lärare och förskolepersonal mellan åren 2015–2020. Det har varit en
uppskattad kompetensutvecklingsinsats som upplevts stärka undervisningen.
Läslyftet har dock inte i grunden upplevts ha förändrat undervisningen i kollektiv
riktning i grund- och gymnasieskolan. Under året avslutades statsbidraget för
Läslyftet i skolan. En revidering av moduler pågår för att hålla materialet inom
Läslyftet aktuellt så att det kan fortsätta att användas. Skolor och förskolor som vill
arbeta med moduler på Lärportalen utan statsbidrag kan via Skolverket utbilda
handledare i kollegialt lärande.
Under 2020 har uppdraget kostat cirka 65 miljoner kronor.
Tabell 18. Ekonomisk redovisning för Läslyftet (tkr)
Utfall 2020*

Utfall 2019*

Utfall 2018*

5 953

12 490

12 477

47 526

61 442

84 424

0

43 989

0

Stödmaterial

1 028

1 857

11 132

Konferenser

681

1 580

1 896

9 843

17 207

23 340

354

1 592

2 020

0

1 000

1 793

65 385

141 158

137 082

Administrativa kostnader
Statsbidrag Läslyftet
Statsbidrag Specialpedagogik –
finansiering via Läslyftet

Utbildning
Kommunikation
Utvärdering
Totalt
Källa: Ekonomisystemet
*Uppgifterna är avrundade.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling
Skolverket ska enligt instruktionen bedriva ett nationellt centrum för språk-, läsoch skrivutveckling (NCS). Syftet med NCS är att stödja huvudmän i deras arbete
med språk-, läs- och skrivutveckling och därmed bidra till ökad likvärdighet. NCS
stödjer nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i regioner och
storstadskommuner. Under 2020 har deltagare från 219 kommunala och 10
enskilda huvudmän deltagit. Motsvarande antal 2019 var 193 respektive 12 och
2018 var antalet 195 respektive 17. Mot bakgrund av det ökande antalet deltagande
huvudmän bedömer Skolverket att nätverken fungerar stödjande för huvudmän i
arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling.
Under 2020 har NCS avslutat utbildningar för språk-, läs- och skrivutvecklare, en
för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan. För förskolan, där samtliga
deltagare var kvinnor, slutförde cirka 89 procent av dem utbildningen. För skolan
och gymnasieskolan, där den absoluta majoriteten var kvinnor, slutförde cirka 92
procent utbildningen. Skolverket bedömer att genomströmningen på de båda
utbildningarna var god, särskilt med hänsyn till situationen med coronapandemin.
Uppföljningen från utbildningstillfällena visar att cirka 91 procent av de som svarat
på enkäten för förskolan tycker att utbildningen i mycket hög eller hög grad
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motsvarar deras förväntningar. Motsvarande resultat för skolan är cirka 93 procent
vilket enligt Skolverkets bedömning visar att utbildningarna håller en god kvalité i
förhållande till uppsatta mål.
NCS har cirka 5 000 prenumeranter på nyhetsbrevet. Under 2020 gavs tre
nyhetsbrev ut där andelen prenumeranter som öppnat breven i genomsnitt var 20
procent, vilket innebär en minskning från 2019 då öppningsfrekvensen i
genomsnitt var 35 procent. Minskningen har varit successiv under året och en
eventuell orsak kan vara att målgrupperna med anledning av coronapandemin haft
mindre tid till att ta del av information.

Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande
Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är
nyanlända eller har annat modersmål än svenska (Nyanländauppdraget)

Inom ramen för uppgiften i instruktionen att ansvara för frågor som rör nyanlända
personer samt Nyanländauppdraget (U2019/03787/S) erbjuds stöd på olika sätt.
Sedan 2016 har huvudmän haft möjlighet att utse en samordnare som erbjuds bland
annat stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och tillgång till regionala nätverk via
regionala utvecklingscentrum. I arbetet, som syftar till att stärka kompetens och
förmåga att analysera utvecklingsbehov och genomföra insatser med fokus på
nyanlända elever, deltar 211 huvudmän. Under 2020 har tre motsvarande nätverk
för samordnare inom vuxenutbildningen startats.
En annan insats som Skolverket erbjuder är ett webbstöd för studiehandledning på
modersmål som publicerades 2019 och som under 2020 utökats med ytterligare
artiklar. Syftet med webbstödet är att underlätta för huvudmän att erbjuda
studiehandledning av hög kvalitet och förbättra ämneslärares och studiehandledares
förutsättningar att samverka. Under perioden 20 december 2019–6 oktober 2020
har webbstödet haft sammanlagt cirka 13 400 unika sidvisningar. Det bedöms som
tillfredsställande eftersom studiehandledning på modersmål är en relativt liten del
av skolans verksamhet.
Ett stödmaterial för utveckling av samverkan mellan skola och vårdnadshavare
publicerades i augusti 2020 och hade under perioden september–november
cirka 5 100 unika sidvisningar. Syftet med materialet är att underlätta kartläggning
av utvecklingsbehov samt ge inspiration till insatser i verksamheten.
Rädda Barnen genomför på Skolverkets uppdrag sedan 2017 utbildningar i
traumamedveten omsorg med syftet att skapa en trygg miljö för lärande.
Utbildningen har sedan starten genomförts hos 35 huvudmän från förskolan till
vuxenutbildningen och ger personal fördjupade kunskaper om bemötanden och
förhållningssätt som stödjer utsatta barn och elever. Utifrån efterfrågan finns
utbildningen nu även för förskolor och vuxenutbildningen.

Skola och arbetsliv samt vidare studier
Nationell kompetensförsörjning och samverkan mellan skola och arbetsliv

Enligt instruktionen ska myndigheten arbeta med att trygga den nationella
kompetensförsörjningen samt stödja utvecklingen gällande samverkan mellan skola
och arbetsliv. Som ett led i detta har Skolverket bland annat arrangerat regionala
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lärlingsnätverksträffar. Via Lärlingscentrum har Skolverket även stöttat huvudmän
med utveckling av lärlingsutbildning men efterfrågan av stöd har under året
minskat, vilket bedöms bero på coronapandemin.
Under året har antalet lärlingar fortsatt att öka och våren 2020 fanns det cirka
14 700 lärlingar, vilket innebär en ökning med cirka 1 300 jämfört med våren 2019.
Antalet gymnasiala lärlingsanställningar var 310 våren 2020, vilket är en ökning
med endast 22 anställningar jämfört med våren 2019. Inom lärlingsvux har
huvudmän sökt för cirka 4 600 årsstudieplatser under 2020 vilket är en ökning med
cirka 700 årsstudieplatser från år 2019.
I syfte att stärka kunskapen om arbetslivet i undervisningen och för att elever ska
kunna göra väl underbyggda val har Skolverket genomfört fortbildningsinsatser.
Under 2020 har cirka 1 150 lärare, skolledare och vägledare från alla skolformer
deltagit i utbildningsdagar och workshops om en utvecklad studie- och
yrkesvägledning. Sedan oktober tillhandahåller Skolverket en digital
fortbildningsinsats om studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Denna modul
har till slutet av november haft cirka 1 800 sidvisningar. Under året har cirka 160
studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare deltagit i uppdragsutbildningar
kring migration, normkritik och processledning, vilket är en minskning jämfört
med 2019 då det deltog cirka 500 personer. Minskningen bedöms bero på att
utbildningarna endast erbjöds under hösten vilket är en förändring jämfört med
tidigare år då de erbjudits vår och höst.
Under året har Skolverket tillhandahållit information och stöd för att underlätta
huvudmäns och skolors arbete med prao under pandemin.
Entreprenörskap i skolan

Skolverket ska enligt instruktionen särskilt stimulera arbetet med entreprenörskap i
skolväsendet. Inom ramen för uppdraget har Skolverket i samarbete med Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien genomfört en workshop för organisationer som
arbetar med att stimulera entreprenörskap i skolan. Workshopen var en fortsättning
på föregående års workshop och en del i processen att ta fram en strategi för hur
arbetet med entreprenörskap i skolan kan utvecklas. Sammanlagt 35 personer från
totalt 17 organisationer, regioner och kommuner deltog. Skolverket genomförde
också ett webbinarium med temat entreprenörskap och innovation inom
naturbruksområdet med 44 deltagare. Målgruppen för webbinariet var skolledare
och lärare inom naturbruksprogrammet och syftet var att öka kunskapen om
innovation- och entreprenörskapsforskning inom de gröna näringarna.
Kommunernas aktivitetsansvar

Skolverket ska enligt instruktion erbjuda stöd till arbete med kommunernas
aktivitetsansvar (KAA). Myndigheten erbjuder olika stödinsatser som ska leda till
utveckling så att kommuner kan erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Stöd ges
till kommuner genom Skolverkets webb, med cirka 11 800 visningar under
perioden januari–november, workshops och behovsbaserade insatser till
kommuner. Skolverket har genomfört 10 workshops som omfattat cirka 60
kommuner med cirka 200 deltagare. Antal kommuner och deltagare var lägre än
året innan, vilket förklaras av att workshops på grund av coronapandemin enbart
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erbjudits under en begränsad tid. Två workshops genomfördes digitalt och
myndigheten nådde då förhållandevis många; cirka 20 kommuner och 50 deltagare.
Återkoppling visar att en majoritet av deltagarna uppskattat dessa, men att inbjudna
ansvariga politiker och chefer sällan valt att medverka, vilket anges som en
svårighet för att förbättra och utveckla verksamheten gällande styrning och ledning
av KAA.
Utbildning för handledare och kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet

Skolverket har i regleringsbrevet i uppdrag att fortsätta insatserna att genomföra
utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet
(apl). För att uppnå detta har Skolverket valt att erbjuda kompetensutveckling på
flera olika sätt och mot olika målgrupper.
Antalet inkomna förfrågningar om stöd från Skolverkets apl-utvecklare har minskat
markant jämfört med tidigare år, vilket bedöms kunna vara en följd av coronapandemin. Utbildningen apl-utveckling för rektorer har inte genomförts under 2020
på grund av pandemin. Antalet deltagare i apl-utvecklarutbildningen har minskat
med åren vilket kan tyda på att många redan har genomfört utbildningen.
Skolverkets bedömning är dock att behovet av kompetensutveckling finns kvar.
Tabell 19. Antal förfrågningar om uppdrag om stöd från nationella apl-utvecklare samt antal
deltagare i apl-utveckling för rektorer och apl-utvecklarutbildning per år
2020

2019

2018

2017

27

81

105

103

0

59

86

54

206

247**

252**

343**

Förfrågningar uppdrag Nationella
apl-utvecklare
Deltagare i apl-utveckling för
rektorer*
Deltagare i apl-utvecklarutbildning*

Källa: Sammanställning av uppgifter från lärosäten samt förfrågningar och anmälningar som inkommit
till Skolverket
* Uppgifter om kön samlas inte in från lärosäten.
** Uppgiften är justerad i förhållande till Årsredovisning 2019 på grund av inkonsekvens i hur
uppgifterna beräknades jämfört med tidigare år.

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning syftar till att handledare ska vara
väl förberedda att ta emot elever i apl på sin arbetsplats. Deltagandet i utbildningen
beskrivs i tabell 20 nedan. Utbildningen (introduktionen) har sedan starten 2014
genomförts av totalt cirka 61 400 deltagare, varav cirka 38 300 handledare. Av
dessa genomförde cirka 9 400 (varav cirka 1 900 handledare) utbildningen 2020,
vilket är väsentligt färre än tidigare år. Det skulle kunna tyda på att många i
målgruppen redan har genomfört den. Det kan också vara ett resultat av att
utbildningen har haft tekniska problem under 2019 och 2020 som har lett till en
tveksamhet hos skolorna att rekommendera den till handledare.
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Tabell 20. Antal deltagare som genomfört Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning
på webben
2020

2019

2018

2017

Introduktionen

9 379

12 630

14 744

13 058

Fördjupning om handledning och
lärlingsutbildning

5 650

6 154

5 803

4 953

Källa: Learnify, Valamis Oy
Uppgifter om kön efterfrågas inte av användare på utbildningsplattformen, varför fördelning på kön inte
är möjlig.

Validering

Skolverket ska enligt instruktionen främja användningen och utvecklingen av
validering inom kommunal vuxenutbildning.
I syfte att öka kunskaperna om validering har Skolverket under 2020 erbjudit en
högskoleutbildning om 7,5 högskolepoäng, "Validering i praktiken". Av de 30
antagna har 27 personer (24 kvinnor och 3 män) slutfört kursen, vilket är en
minskning jämfört med 2019. Av 79 antagna 2019 slutförde 71 deltagare (63
kvinnor och 8 män). Deltagarna arbetade vid folkhögskola, kommunal
vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola.
Vidare har Skolverket tillhandahållit en öppen webbutbildning, "Valideringsarbete
i teori och praktik – en introduktion". Syftet med utbildningen är att öka
kunskaperna i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av
validering. Under året har 183 personer fullföljt utbildningen med godkänt resultat.
Antal deltagare som slutfört kursen med godkänt resultat har under 2020 varit det
lägsta sett över de senaste tre åren. Minskningen är förväntad eftersom målgruppen
är begränsad och Skolverket sedan starten har nått drygt 1 200 personer. En
majoritet av deltagarna under 2020 var lärare och studie- och yrkesvägledare men
även personal som arbetar med administration av utbildning inom olika
utbildningsformer deltog. Det är ett förväntat resultat då båda yrkesgrupperna är
delaktiga i valideringsprocessen.
Skolverket har även bidragit till att främja användningen och utvecklingen av
validering genom att sprida insatserna under såväl nationella som regionala
konferenser och genom stöd till regionala projekt med fokus på utveckling av
validering. Samverkan har också skett med andra myndigheter såsom Myndigheten
för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Universitets- och högskolerådet och
Europeiska socialfonden.

Styrning och ledning
Befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande
ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (Rektorsprogrammet)

Skolverket ska enligt instruktionen särskilt ansvara för den statliga
befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet). Syftet med utbildningen är att ge
kunskaper om de krav som gäller för skolväsendet och att deltagarna utvecklas i sin
roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.
Under 2020 har Skolverket fattat beslut att lärosätena Göteborgs universitet,
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Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet,
Umeå universitet och Uppsala universitet under perioden 2021–2027 får i uppdrag
att genomföra Rektorsprogrammet.
År 2020 deltog 3 998 personer i Rektorsprogrammet fram till 21 december 2020.
Av dem var andelen kvinnor cirka 81 procent. De tre senaste åren har i genomsnitt
cirka 80 procent av de som antogs till utbildningen genomfört den med godkänt
resultat. Cirka tolv procent har avbrutit studierna eller gjort studieuppehåll och
cirka sex procent har inte nått ett godkänt resultat.
Rektorsprogrammet är uppskattat. På frågan om hur deltagarna bedömer
utbildningen som helhet är medelvärdet av svaren 6,05 på en 7-gradig skala där 7
är mycket bra (grupp HT17). Under 2020 har det varit fler sökande till
Rektorsprogrammet än tillgängliga platser. Alla som omfattas av kravet att
genomgå utbildningen har kunnat beredas plats.
Sammanfattningsvis bedömer Skolverket att Rektorsprogrammet bidrar till att
stärka rektorerna i sitt uppdrag och ansvar, liksom i sin roll som pedagogisk ledare
för förskola och skola. Trots det gör Skolverket bedömningen att behovet av att
stärka rektorers förutsättningar att genomföra sitt uppdrag alltjämt är stort.
Skolverket har under året analyserat omsättningen av rektorer. Analysen indikerar
att omsättningen sett över tid är stor både när det gäller att rektorer byter skola och
lämnar yrket.
Fortbildning för rektorer

Skolverket erbjuder fortbildning för rektorer enligt förordningen (2011:183) om
befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Fortbildningen
består bland annat av en högskolekurs om 7,5 poäng på avancerad nivå.
Fortbildningen syftar till att utveckla rektorers pedagogiska ledarskap.
Tabell 21. Deltagare i fortbildning för rektorer, högskolekurs 7,5 hp
Ht-20

Ht-19

Vt-19

Ht-18

Ht-17

Totalt antal deltagare

215

49

52*

163

199

varav kvinnor

176

35

33*

118

142

39

14*

19

45

57

pågår

27

38

101

85

varav kvinnor

-

21

24

80

67

varav män

-

6

14

21

18

Deltagare med offentlig
huvudman

168

41

42

129

158

varav kvinnor

137

31

25

97*

113

31

10

17

32*

45

varav män
Antal godkända

varav män

Källa: Skolverkets databas över deltagare i Fortbildning för rektorer
*Uppgifterna är justerade i förhållande till Årsredovisning 2019 pga. inkonsekvens i hur föregående års
uppgifter beräknats.
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Andelen godkända deltagare åren 2017–2019 har varierat mellan cirka 43 och cirka
73 procent. Ännu icke-godkända deltagare har möjlighet att examineras i efterhand
vilket gör att siffrorna kan förändras. Den uppföljning som Skolverket gjort efter
den senast avslutade utbildningsomgången 2019 visar att en majoritet av deltagarna
anser att de i mycket stor utsträckning fått det stöd de behöver för att kunna
tillgodogöra sig utbildningen och samtliga respondenter graderar utbildningen som
”mycket bra” eller som ”ganska bra”. Till kurserna höstterminen 2020 har 231
personer anmält sig, varav 215 erbjudits plats. Två kursgrupper har inte startat på
grund av för få anmälda. Anmälningarna och deltagarantalet har – trots situationen
kring coronapandemin – ökat 2020 efter en nedåtgående trend de senaste åren. Det
kan bero på att olika inriktningar införts inom fortbildningen, med flera valbara
teman.
Utöver de högskolepoängsgrundande kurserna ovan har Skolverket i enlighet med
regleringsbrev initierat tillfälliga fortbildningsinsatser för rektorer. Eftersom
fortbildningen startade höstterminen 2020, finns ännu inga resultat eller
utvärderingar tillgängliga.
Lärarlyftet II

Skolverket har i uppdrag (U2018/00504/S) att svara för genomförandet av
Lärarlyftet II. Uppdraget syftar till att lärare genom utbildning ska bli behöriga i
alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Inom Lärarlyftet erbjuds
både behörighetsgivande ämneskurser och speciallärarutbildning. Under året har
Skolverket inlett en utvärdering av Lärarlyftet.
Inom ramen för uppdraget har under året 73 ämneskurser startat och totalt 1 036
lärare har påbörjat en sådan behörighetsgivande kurs. 20 speciallärarutbildningar
har startat under året, med 316 deltagare. Totalt har 1 352 lärare deltagit i någon
kurs eller utbildning under året, vilket är en minskning med 838 jämfört med
föregående år. Inga uppgifter om kön finns att tillgå.
Tabell 22. Antal deltagare i Lärarlyftet

Behörighetsgivande kurs
Speciallärarutbildning
Totalt**

2020

2019

2018

1 036

1 376

2 526*

316

814

1 011

1 352

2 190

3 537

Källa: Sammanställning utifrån fakturaunderlag
*Uppgiften är justerad i förhållande till Årsredovisning 2019 pga. inkonsekvens i hur uppgiften
beräknats.
**Uppgifter om kön samlas inte in från lärosäten.

Minskningen hänger samman med att uppdraget skulle ha avslutats i och med
utgången av 2019, vilket fick till följd att inga kurser eller utbildningar pågick eller
startade våren 2020.
Till vissa speciallärarutbildningar har det varit fler sökande än antal platser och
lärare har därmed nekats deltagande av platsskäl.
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Under 2020 var 80 procent av deltagarna (vars huvudmän sökt statsbidrag) i de
behörighetsgivande ämneskurserna anställda hos en offentlig huvudman och 20
procent hos en enskild huvudman. Motsvarande siffror för speciallärarutbildningen
var 89 procent av deltagare från offentlig huvudman och 11 procent från enskild
huvudman.
Säkerhet och krisberedskap

Skolverket ska enligt instruktionen stödja kommuner och andra huvudmän i arbetet
med säkerhet och krisberedskap.
Skolverkets stödmaterial, som syftar till att ge vägledning till skolhuvudmän,
skolor och förskolor har under 2020 laddats ner cirka 12 500 gånger och den
genomsnittliga besökaren har stannat på sidan 4 minuter och 26 sekunder, vilket
bedöms vara en hög siffra jämfört med den genomsnittliga besökaren på
skolverket.se som stannar 1 minut och 41sekunder.
Under 2020 har Skolverket följt upp stödmaterialet genom ett referensgruppsmöte.
Uppföljningen tyder på att målgruppen anser att materialet är lättillgängligt och
användbart. För att ytterligare underlätta arbetet för målgrupperna kommer
Skolverket att knyta samman olika stödmaterial inom närliggande områden.
Beträffande arbetet med säkerhet och krisberedskap har Skolverkets fokus under
året främst kretsat kring arbetet med coronapandemin, till exempel genom att
stödja verksamheterna vid omställning av organisation och undervisning.
Skolchefsutbildningen

Skolverket erbjuder sedan 2019 en utbildning för skolchefer. Syftet är att
skolchefer ska få ökad kunskap om och bättre förutsättningar att utföra sitt
uppdrag. På längre sikt syftar utbildningen till att stärka skolchefsfunktionen i
skolväsendet. Utbildningen omfattar bland annat systematiskt kvalitetsarbete,
skolutveckling och skoljuridik. Utbildningen löper över två år. Skolverket gör
bedömningen att utbildningen är efterfrågad av målgruppen. Högt söktryck gjorde
att fem nya grupper, istället för tre, startade under hösten. Sammantaget deltar 224
skolchefer från kommunala och enskilda huvudmän på utbildningen vilket är 162
fler än föregående år. Uppföljningar efter utbildningstillfällena visar att
skolcheferna är nöjda. På grund av coronapandemin har höstens
utbildningstillfällen genomförts digitalt under 2020.

3.6.3 Sammanställa och sprida forskning
Skolverket ska enligt instruktionen sammanställa och sprida kunskap om resultat
av forskning. Uppdraget syftar till att Skolverkets målgrupper ska kunna
tillgodogöra sig och använda sig av forskningsresultat. I arbetet med denna uppgift
har olika typer av material tagits fram och bearbetats i samarbete med lärosäten.
Det totala antalet sidvisningar 2020 för forskningssidorna på Skolverkets
webbplats är cirka 830 000. Det är en ökning jämfört med föregående år, vilket
delvis kan tolkas som ett ökat intresse för frågorna, samt att sidorna är lätta att hitta
i sökningar i webbläsare. Under 2020 har 54 webbartiklar publicerats på
webbplatsen, vilket är i enlighet med uppsatt mål. Liksom föregående år är en
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artikel från 2018 om mobiltelefoner i klassrummet den enskilt mest lästa, med
cirka 23 100 unika sidvisningar. Detta visar på det fortsatta intresset för forskning
om digitala verktyg i skolan, samt på att aktualiteten i artiklarna är hållbar över tid.
Myndighetens uttolkning av innebörden av vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet har tydliggjorts genom kunskapsöversikten Att ställa frågor och söka
svar, som publicerades i augusti och hittills har laddats ner cirka 9 500 gånger och
sålts i cirka 3 000 tryckta exemplar. Webbsidorna om detta har också förnyats, då
tidigare års statistik tyder på ett intresse för och behov av stöd i frågorna. Eftersom
kunskapsöversikten berör en grundläggande reglering och är relevant för samtliga
målgrupper behöver mer arbete göras för att sprida materialen och förmedla
innehållet.
Översikten Att välja för framtiden har laddats ner cirka 5 200 gånger och
cirka 1 700 tryckta exemplar har sålts sedan juni 2020. Fördelningen mellan tryckt
och nedladdad version tyder på att den digitala användningen ökar.

3.7

Verksamhetsområde Riktat stöd
Verksamhetsområdet inkluderar uppgifter som följer av 11 och 15 §§ och del av
7, 12 a och 18 §§ i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.
Insatser inom verksamhetsområdet Riktat stöd syftar till att främja likvärdighet och
bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade
kunskapsresultat för elever. Insatserna ska också stödja kommuner och andra
huvudmän i deras utbildningsverksamhet och bidra till att förbättra deras
förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten. Stödet riktas till ett
urval av huvudmän, skol- och förskoleenheter.
Inom verksamhetsområdet ingår uppgifterna Riktade insatser, Köpta
utbildningstjänster m.m. och Utlandsundervisning.

3.7.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Riktat stöd under
året varit tillfredsställande.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
avseende på våra prestationer, kostnadsutvecklingen och annan information om
verksamheten samt två resultatindikatorer.

Utveckling av kostnader
I tabellen nedan redovisas kostnader för verksamhetsområdet Riktat stöd oavsett
om stödet finansierats med förvaltningsanslag eller sakanslag.
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Tabell 23. Kostnader inom verksamhetsområde Riktat stöd år 2018–2020 (tkr)
Uppgift

2020

2019

2018

Utlandsundervisning

24 462

24 496

26 674

Riktade insatser*

79 130

80 019

97 748

Köpta utbildningstjänster m.m., tillfälliga
uppdrag, riktade insatser

63 964

61 484

28 157

Riktat stöd, gemensamt

23 150

22 252

24 375

190 706

188 251

176 954

Verksamhetsområdet Riktat stöd totalt
Källa: Ekonomisystemet

* Uppgiften innefattar även vissa kostnader för uppdraget om ett samlat ansvar för frågor om de
nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken som följer av 18 § i Skolverkets instruktion
och som redovisas i avsnitt 3.10.2.

Sammantaget har kostnaderna för verksamhetsområdet ökat med drygt en procent
jämfört med föregående år. Ökningen kan förklaras av att befintlig samverkan som
skulle ha avslutats under 2020 har förlängts och att verksamhetsområdet utökats till
att även omfatta riktade insatser för skolans digitalisering.
Kostnaden för uppgiften Riktade insatser har minskat med cirka en procent under
2020. Här ingår till exempel kostnader för överenskommelser med huvudmän och
konferenser för huvudmän som tar del av det riktade stödet. Under 2020 har
Skolverket, utöver riktat stöd inom uppdraget (U2019/03787/S) om att genomföra
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända
eller har annat modersmål än svenska (Nyanländauppdraget) och Samverkan för
bästa skola (U2019/03786/S), erbjudit riktat stöd inom skolans digitalisering.
Kostnadsminskningen beror bland annat på att viss verksamhet, till följd av
pandemin, ställts in eller genomförts på annat sätt inom Nyanländauppdraget och
Samverkan för bästa skola, vilket lett till knappt sju miljoner kronor i lägre
kostnader 2020 jämfört med 2019. Minskningen har dock motverkats av
nytillkomna kostnader för Skolverkets stöd inom skolans digitalisering.
Kostnaden för Köpta utbildningstjänster har ökat med cirka fyra procent jämfört
med 2019. Ökningen beror bland annat på att insatser i högre utsträckning utförts i
form av köpta utbildningstjänster och i lägre utsträckning i form av lämnade
bidrag.

Utveckling av prestationer
Tabellen nedan visar antalet unika huvudmän som fått erbjudande om samverkan
för respektive år, även om en huvudman kan ha fått två erbjudanden samma år.
Uppgifterna avser erbjudanden inom uppdragen Samverkan för bästa skola och
Nyanländauppdraget.
Tabell 24. Riktade insatser antal erbjudanden år 2018–2020
Riktade insatser
Antal huvudmän som fått
erbjudande om samverkan

2020

2019

2018

43

50

59

Källa: Sammanställt underlag baserat på beslut i Skolverkets diarium, Platina
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Under 2020 har antalet erbjudanden om samverkan minskat i förhållande till
föregående år. Som en följd av pandemin, och att befintliga samarbeten inom
Samverkan för bästa skola förlängts, genomfördes bara ett urval inom Samverkan
för bästa skola, istället för två. Urvalens storlek anpassas i förhållande till redan
pågående samarbeten.

Bedömning av verksamhetsområdets resultat
För att bedöma verksamhetsområdets resultat gör myndigheten stickprov i
verksamheten med hjälp av indikatorer. Indikatorerna följs upp med hjälp av en
enkät till ett urval av deltagare som medverkat i det riktade stödet. Ett samlat
indexvärde redovisas per indikator för de båda ingående uppdragen Samverkan för
bästa skola och Nyanländauppdraget och mätningen har för de senaste två åren
genomförts efter avslutad samverkan med Skolverket. Det saknas dock jämförbara
värden för 2018 eftersom indikatorerna justerats något 2019.
Indikatorerna kan ha ett värde mellan 0–100, där 100 visar på bäst resultat.
Bedömningen av indikatorernas utfall görs utifrån en skala. För indikatorerna
ligger ett tillfredsställande resultat inom intervallet 61–80. Över 80 utgör ett gott
resultat.
Tabell 25. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Riktat stöd
Indikatorer

Resultatbedömning 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Upplevelse att det riktade stödet har
bidragit till ökad kunskap

God

85

83

Upplevelse av att det riktade stödet
har påverkat verksamhetens
förmåga att utvecklas

Tillfredsställande

75

79

Källa: Skolverket, Uppföljning av indikatorer för riktade insatser 2020 (dnr. 2019:1506)

Tabell 25 visar att upplevelsen av att det riktade stödet bidragit till ökad kunskap
ökat, medan upplevelsen av att stödet påverkat verksamhetens förmåga att
utvecklas har minskat under 2020. Skillnaden mellan utfall på den indikator som
mäter påverkan och den som mäter ökad kunskap har blivit än större, jämfört med
2019. Förändringen måste tolkas med försiktighet eftersom svarsfrekvensen varit
lägre 2020 än 2019, vilket skulle kunna bero på coronapandemin.
Enkätresultatet som ligger till grund för indikatorutfallen visar att det riktade stödet
särskilt upplevs ha ökat kunskapen om vad i huvudmannens organisation som
behöver stärkas för att utveckla utbildningen för nyanlända barn och elever.
Detsamma gäller vad som behöver utvecklas för att höja kunskapsresultat och
måluppfyllelse för dessa. Stödets bidrag till ökad kunskap om systematiskt
kvalitetsarbete för att utveckla undervisningen skattas fortsatt högt under 2020. När
det gäller stödets påverkan på verksamhetens förmåga att utvecklas upplevs stödet
särskilt ha bidragit till att stärka förmågan att analysera och bedöma vilka områden
av undervisningen som behöver utvecklas för att höja elevernas kunskapsresultat.
Av enkätresultaten framkommer samtidigt att nedgång noteras när det gäller det
riktade stödets påverkan på verksamhetens förmåga att följa upp utvecklingsinsatser och påverkan på stärkt dialog i styrkedjan. Stödet upplevs också i lägre
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utsträckning ha bidragit till ökad kunskap om vilka områden inom utbildningen
som behöver utvecklas för att minska skillnaderna i elevernas kunskapsresultat.
Utfallen bör dock tolkas med försiktighet eftersom det saknas tidigare jämförelsevärden som kan indikera om förändringen ska betraktas som stor eller liten.
Sammantaget bedömer Skolverket att resultatet inom verksamhetsområdet Riktat
stöd är tillfredsställande. Trots pandemin har myndigheten fortsatt med att
tillhandahålla riktat stöd till målgrupperna, men via digitala kanaler, och
kostnadsutvecklingen har varit stabil. Utifrån indikatoruppföljningen ser
myndigheten en antydan till försämring inom vissa områden och en antydan till
förbättring inom andra. Den uppföljning som genomförts inom Samverkan för
bästa skola visar att kunskapsresultaten för vissa elevgrupper på skolor som
avslutat samverkan har utvecklats något mer positivt än i riket som helhet. Detta
gäller främst elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar med låg
utbildningsnivå. Med beaktande av att barn och elever med mindre gynnsam
bakgrund, enligt såväl Skolverkets som Skolinspektionens uppföljningar, riskerar
att drabbas hårt av pandemin är likvärdighet något som Skolverket även
fortsättningsvis behöver beakta i arbetet med det riktade stödet.

3.7.2 Svensk utlandsundervisning
Myndigheten har i uppdrag att utveckla och förvalta svensk utlandsundervisning,
enligt regleringsbrevet samt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning
av utlandssvenska barn och ungdomar. Svensk utlandsundervisning erbjuder
skolgång som motsvarar svensk grundskola och så långt det är möjligt
gymnasieskola till de barn och ungdomar som av olika skäl vistats utomlands.
Skolverket ska även enligt instruktionen ansvara för uppgifter som följer av
konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60). Syftet med
Europaskolorna är att undervisa barn och elever vars vårdnadshavare har en
anställning vid någon EU-institution.
Svenska utlandsskolor som ingår i svensk utlandsundervisning beviljades under
2020 statsbidrag om 33,8 miljoner kronor för 471 statsbidragsberättigade elever i
förskoleklass och grundskola, vilket kan jämföras med 34,8 miljoner kronor för
485 elever under 2019 och 31,3 miljoner kronor för 467 elever under 2018.
Motsvarande bidrag har under 2020 beviljats om 2,3 miljoner kronor för 48 elever
inom gymnasieutbildning, vilket är jämförbart med såväl 2019 som 2018. Två
utlandsskolor har lagt ner sin verksamhet under 2020 i huvudsak på grund av
vikande elevunderlag kopplat till coronapandemin.
På grund av pandemin har även de berörda verksamheterna utomlands periodvis
fått tillämpa distansundervisning i enlighet med de nationella riktlinjerna i
respektive land. Den konferensverksamhet som Skolverket skulle ha genomfört i
fortbildande syfte för verksam personal inom svensk utlandsundervisning har fått
skjutas upp från 2020 och kommer preliminärt att genomföras 2021.
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3.7.3 Riktade insatser
Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska
(Nyanländauppdraget)
De riktade insatserna inom ramen för Nyanländauppdraget (U2019/03787/S)
förväntas bidra till högre måluppfyllelse och högre kunskapsresultat genom en
förstärkt organisatorisk kapacitet hos huvudmannen, förändrat förhållningssätt hos
personal och en utvecklad kvalitet i undervisningen. I förlängningen förväntas
insatserna ge effekt på elevnivå. Skolverkets arbete med riktade insatser är också
en del av myndighetens uppgift enligt instruktionen att bidra till att alla som är
verksamma som lärare och förskollärare har goda förutsättningar att utföra sitt
arbete.
I likhet med 2019 handlar de vanligast förekommande insatserna i de
överenskommelser som tecknats under 2020 framförallt om språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och
kompetensutveckling där målgrupperna bland annat varit lärare och förskollärare
inom samtliga skolformer, rektorer samt huvudmän.
Totalt har 73 huvudmän avslutat samverkan med Skolverket, varav 26 av dessa har
avslutat samverkan under 2020. Huvudmännens slutredovisningar visar att bilden
som framkommit i utvärderingen 2019 fortfarande stämmer med deras egna
upplevelser av att arbetet leder till en stärkt förmåga att analysera
utvecklingsbehov, ökad kunskap om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan
utvecklas samt en ökad samsyn kring vilka åtgärder som behöver prioriteras för att
förbättra kunskapsresultaten för nyanlända elever. Den uppföljning som Skolverket
riktar till representanter från huvudmannen visar att andelen som upplever att
stödet bidragit till ökad kunskap uppgår till en god nivå (indikatorvärde 90) medan
andelen som upplever att stödet ökat verksamhetens förmåga att utvecklas uppgår
till en tillfredsställande nivå (indikatorvärde 76). Skolverkets underlag visar inte
om insatserna har bidragit till högre måluppfyllelse eller högre kunskapsresultat
eller ej.

Samverkan för bästa skola
Uppdraget om Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S) syftar till att höja
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan utvalda skolor. På kort
sikt är målet att målgrupperna ska få ökad kunskap och förståelse för utvecklingen
av ett systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket ska även enligt instruktionen bidra
till att alla som är verksamma som lärare och förskollärare har goda förutsättningar
att utföra sitt arbete.
Skolverkets utvärdering från 2020 visar att genomförandet av insatser med stöd av
lärosäten i Samverkan för bästa skola hittills i huvudsak har fungerat bra.
Huvudmän och skolenheter har i de allra flesta fall varit nöjda med de insatser som
de har genomfört och med den samverkan de haft med Skolverket och lärosäten
eller andra externa insatsanordnare. En utmaning har varit Skolverkets stöd i att
identifiera åtgärder för att möta behoven och att skapa tydliga och uppföljningsbara
mål för arbetet. Rektorer kan vidare behöva ytterligare stöd i att skapa delaktighet
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kring de insatser som beslutas så att de uppfattas som relevanta och angelägna för
de som arbetar i skolorna och förskolorna.
Av slutredovisningar från de huvudmän som inledde samverkan i maj/november
2016 framgår att över hälften av de insatser som genomförts var riktade mot
styrning och utveckling av verksamheten och nästan en tredjedel mot undervisning
och lärande. Bland huvudmännens beskrivningar av synliga förändringar är
organisationsutveckling mest förekommande, till exempel nya eller utvecklade
rutiner och strukturer samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Andra
förändringar som lyfts i redovisningarna handlar bland annat om utveckling av det
kollegiala lärandet och elevhälsan.
Skolverket har under 2020 gjort en sammanställning av kunskapsresultat vid de
skolenheter som ingick i de första urvalen och som avslutat samverkan. Även om
det inte går att visa på att resultaten beror på Skolverkets stöd, visar
sammanställningen att kunskapsresultaten har utvecklats något mer positivt för
vissa elevgrupper vid dessa skolenheter än i riket som helhet. De förbättringar som
syns rör främst elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar med låg
utbildningsnivå.
Totalt 25 huvudmän har hittills avslutat samverkan med Skolverket. Den
uppföljning som Skolverket riktar till rektorer och skolchefer eller motsvarande
visar att andelen som upplever att stödet inom Samverkan för bästa skola bidragit
till ökad kunskap uppgår till en tillfredsställande nivå (indikatorvärde 80) liksom
andelen som upplever att insatsen ökat verksamhetens förmåga att utvecklas
(indikatorvärde 75).

Skolchefsnätverk
Inom ramen för 7 § i instruktionen anordnar Skolverket nätverk för skolchefer.
Syftet är att stärka myndighetens samarbete med målgrupperna, men också
målgruppernas samarbete med varandra. I nätverken arbetar representanter för
huvudmän systematiskt för att bidra till lösningar på några av skolans större
utmaningar.
Målet är att Skolverket och huvudmännen får ökad kunskap om vad som är möjligt
att göra för att stärka styrning och ledning på huvudmannanivå, motverka
skolsegregationens negativa effekter samt bidra till lärarförsörjningen. Ytterligare
ett mål med nätverken är att generera beprövad erfarenhet. Under 2020 har de tre
nätverken genomfört flera nätverksträffar. Skolverket har även genomfört ett
seminarium för erfarenhetsutbyte.
Som ett resultat har Skolverket fått ökad kunskap om nätverk som form för att ta
fram prövad erfarenhet. I samtliga nätverk har kunskapen ökat om sakfrågorna.
Alla nätverk upplever också att det kollegiala lärandet mellan skolchefer har
stärkts, vilket även framgår av Skolverkets delutvärdering. I två av nätverken har
steg tagits mot att börja generera beprövad erfarenhet genom att aktiviteter har
prövats, som till exempel olika så kallade ledarskapshandlingar som syftar till att
motverka segregationens negativa effekter och att öka kvaliteten i undervisningen.
I ett nätverk har aspirantprogram i samarbete med lärosäten prövats som ett sätt att
bidra till lärarförsörjningen. Ett nätverk har ännu inte börjat pröva aktiviteter.
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Samtliga skolchefer uttrycker utmaningar med systematisk dokumentation, vilket
är en förutsättning för att generera beprövad erfarenhet.

3.8

Verksamhetsområde Kommunikation
Verksamhetsområdet inkluderar uppgifter som följer av 14 § och del av 2 och 7 §§
enligt förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.
Verksamhetsområdet genomför upplysningstjänster, hantering av publikationer,
digital närvaro och kommunikationsinsatser samt hanterar även intern
kommunikation och presstjänst. Inom verksamhetsområdet ingår uppgifterna
Upplysningstjänster, Hantera publikationer, Digital närvaro och
Kommunikationsinsatser.

3.8.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Kommunikation
under året varit god.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
avseende på prestationer, indikatorer och annan information om verksamheten samt
kostnadsutvecklingen.

Utveckling av kostnader
Nedan redovisas kostnaderna för verksamhetsområdet oavsett om stödet
finansierats med förvaltningsanslag eller sakanslag.
Tabell 26. Kostnader inom verksamhetsområde Kommunikation år 2018–2020 (tkr)
Uppgift

2020

2019

2018

34 381

25 102

28 772

5 974

3 577

5 909

Digital närvaro

27 105

31 569

40 609

Kommunikationsinsatser

31 602

29 456

31 537

Kommunikation, gemensamt

31 436

37 070

31 334

130 498

126 775

138 161

Upplysningstjänster
Hantera publikationer

Kommunikation summa kostnader
Källa: Ekonomisystemet

Sammantaget har kostnaderna för verksamhetsområdet under 2020 ökat med cirka
3,5 miljoner kronor jämfört med 2019, vilket i huvudsak förklaras av interna
kostnadsfördelningar och omfattningen av insatser som finansieras med sakanslag.
Kostnadsökningen för Hantera av publikationer kan främst förklaras av en
sänkning av varulagrets värdering. Ökningen inom Upplysningstjänster under
samma period kan främst hänföras till minskad personalomsättning, vilket i sin tur
bidragit till att myndigheten i högre grad uppnådde servicemålen jämfört med
tidigare år. Kostnadsminskningen inom området Digital närvaro förklaras till stora
delar av att sakanslag på fyra miljoner kronor för utveckling av Lärportalen 2019
upphörde. De ökade kostnaderna för Kommunikationsinsatser varierar mellan åren
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beroende på pågående uppdrag. Inom Kommunikation gemensamt har kostnaderna
minskat beroende på att insatser i högre grad redovisats inom andra uppgifter, som
digital närvaro och kommunikationsinsatser.

Utveckling av prestationer
Genom verksamhetsområdet Kommunikation bidrar myndigheten generellt sett till
prestationer som redovisas inom övriga verksamhetsområden. Upplysningstjänster
är däremot ett exempel på en uppgift inom verksamhetsområde Kommunikation
som bidrar med egna prestationer. I nedanstående tabell redovisas hur antalet
prestationer utvecklats under senare år.
Tabell 27. Antal prestationer inom verksamhetsområde Kommunikation år 2018–2020
Uppgift (prestation volymsatt)
Antal besvarade frågor från
målgruppen (Upplysningstjänsten)

2020

2019

2018

71 965*

73 330

73 547

Källa: Volymstatistik från Falcon, Trio, Outlook och Artvise och manuell hantering
*Sedan 20 oktober 2020 registreras en inkommen fråga inte som ny utan som en tidigare besvarad
fråga om frågeställaren återkommit inom två veckor.

Under 2020 besvarade upplysningstjänsten 71 965 frågor via telefon, e-post och
sociala medier från målgruppen, vilket innebar en marginell minskning i
förhållande till de två föregående åren (se tabell 27). På grund av vissa justeringar
av sättet att beräkna antalet besvarade frågor vid införandet av upplysningstjänstens
ärendehanteringssystem i oktober 2020 är exakta jämförelser mellan åren inte
möjliga. Däremot bedöms statistiken fortsatt vara i huvudsak jämförbar.

Bedömning av verksamhetsområdets resultat
För att bedöma resultatet inom verksamhetsområdet Kommunikation gör
myndigheten stickprov i verksamheten med hjälp av indikatorer. Indikatorerna följs
upp genom bland annat webbenkäter, mätning av antalet besökare på webbplatser
och uppnådda servicemål.
Bedömningen av indikatorernas utfall görs utifrån en skala. För indikatorer
gällande skolverket.se ligger ett tillfredsställande resultat inom intervallet 80–89
procent. 90 procent eller mer utgör ett gott resultat. Bedömning av indikatorerna av
antalet ökade prenumeranter av nyhetsbrev ligger ett tillfredsställande resultat inom
intervallet 3–5 procent. 6 procent och högre utgör ett gott resultat. Bedömning av
indikatorerna av upplysningstjänstens servicemål ligger ett tillfredsställande
resultat inom intervallet 65–85 procent. 85 procent och över utgör ett gott resultat.
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Tabell 28. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Kommunikation
Indikatorer

Resultatbedömning
2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Besökarna på
skolverket.se uppger att
de hittar helt eller delvis
den information de söker*

God

93 %

90 %

Skolverket.se är i minst
95 procent av fallen första
eller andra träff på Google
vid sökningar med de
utvalda begreppen:
skollagen, läro-, kurs- och
ämnesplaner, nationella
prov, examensmål, betyg,
skolutveckling och
lärarlegitimation*

God

100 %

100 %

Tillfredsställande

89 %

87 %

Rektorer tycker att
skolverket.se stödjer dem
i deras arbete*

God

94 %

87 %

Ökning av antalet
prenumeranter av
Skolverkets generella
nyhetsbrev**

God

6%

17 %

11 %

Ökning av antalet
prenumeranter av
Skolverkets riktade
nyhetsbrev till rektorer
och huvudmän**

God

20 %

28 %

56 %

Upplysningstjänstens
servicemål: 3
arbetsdagars svarstid på
e-post***

God

85 %

Upplysningstjänstens
servicemål: 6 minuters
genomsnittlig kötid i
telefon***

God

100 %

86 %

80 %

Besökarna tycker
skolverket.se är en bra
eller ganska bra
webbplats*

Utfall 2018

Källa: Webbstatistik, sökplaceringen på Google vid sökning på utvalda nyckelbegrepp webbenkäter,
volymstatistik från Falcon, Trio, Outlook, Artvise och manuell hantering
*Indikatorerna är justerade i förhållande till 2019 för att tydliggöra indikatorerna och deras uppföljning
bättre. Indikatorerna följs upp via webbenkäter med start 2019, därav avsaknad av utfall tidigare år.
Webbenkäterna saknar underlag utifrån könsuppdelning.
**Nya indikatorer för 2020. Saknar underlag utifrån könsuppdelning.
*** Nya indikatorer för 2020. Data saknas gällande servicemål om 3 arbetsdagars svarstid för 2019 och
2018 då upplysningstjänsten saknade uppföljning på denna nivå. Upplysningstjänsten registrerar inte
inkomna frågor utifrån könsuppdelning.

Sammantaget visar uppföljningen av indikatorerna ovan på en positiv utveckling
jämfört med 2019.
Allt fler besökare på skolverket.se hittar efterfrågad information samtidigt som fler
tycker att webbplatsen är ganska bra eller mycket bra. Det framgår av vårens och
höstens webbenkäter. Det kan noteras att andelen lärare och pedagoger som hittar
kärninnehåll i form av styrdokument uppgick till hela 97 procent. Enkäterna visar
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också att andelen rektorer som tycker att skolverket.se är ett stöd i arbetet har ökat
med 7 procentenheter till 94 procent jämfört med 2019. Webbplatsen behåller sin
starka ”domänauktoritet” vilket visar sig genom att innehållet hamnar högt upp vid
sökningar på Google.
Enligt den kommunikationsundersökning som Skolverket genomförde 2018 vill
myndighetens målgrupper helst ha sin information via nyhetsbrev. Skolverket
erbjuder prenumeration på ett generellt nyhetsbrev som riktar sig till samtliga
målgrupper. Skolverket har under 2020, huvudsakligen genom en kampanj i sociala
medier, ökat antalet prenumeranter med sex procent, till över 45 000. Myndigheten
skickar även ut riktade nyhetsbrev till specifika målgrupper, framförallt rektorer
och huvudmän. Antalet prenumeranter för dessa nyhetsbrev ökade med 20 procent
under 2020, från 4 434 personer till 5 338. Det är inte en lika kraftfull ökning som
åren innan (28 respektive 56 procent) men långt över uppsatt mål på tio procent.
För att nå ut till fler än myndighetens nuvarande prenumeranter använder
Skolverket även av köpta e-postutskick. Under 2020 skickades ut tio riktade köpta
e-postutskick, primärt till rektorer och huvudmän, att jämföra med elva 2019.
Anledningen till den stora ökningen mellan 2018 och 2019 (17 procent) är att
Skolverket integrerade flera mindre nyhetsbrev om nya publikationer och
föreskrifter i Skolverkets generella nyhetsbrev.
Upplysningstjänsten förbättrade måluppfyllelsen under 2020 gällande servicen i
både telefon och e-post jämfört med 2019.
Sammanfattningsvis bedöms resultatutvecklingen för verksamhetsområdet som god
under 2020. Parallellt med omfattande kommunikationsinsatser kopplade till
coronapandemin, och trots omprioriteringar, pekar resultatindikatorerna på överlag
goda resultat. Myndigheten ställde under året snabbt om det redaktionella arbetet
och utvecklade skolverket.se för att möta de nya behoven. Samtidigt har Skolverket
tagit ett viktigt steg i konsolideringen av myndighetens digitala närvaro bland annat
genom webbplatsen Utbildningsguiden, som nu fungerar som Skolverkets samlade
tjänst för vägledning inför val av skola, utbildning och yrke. Upplysningstjänstens
nya ärendehanteringssystem och kunskapsbank infördes också efter ett snabbt och
lyckat införandeprojekt. Till grund för bedömningen ligger också utvecklingen av
antalet prestationer (besvarade samtal) inom upplysningstjänsten, som legat på
ungefär samma nivå som föregående år (se tabell 27) samt kostnaderna, som ökat
marginellt under året.

Coronapandemins påverkan inom verksamhetsområdet
Kommunikation
Coronapandemin har inneburit många och snabba förändringar för skolväsendet
under 2020. I mars inledde Skolverkets ett intensivt arbete med att kommunicera
de löpande förändringarna via webb, sociala medier och nyhetsbrev. Under samma
period ökade antalet besökare på skolverket.se med 36 procent jämfört med mars
2019. Arbetet har handlat om att dels kommunicera och förklara ändrade lagar och
regler, dels om att hantera och kommunicera frågor och svar om de praktiska
följdverkningarna som ändringarna medfört.
Samtidigt har Skolverket tagit fram och kommunicerat stöd i de utmaningar som
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lärare, rektorer och skolhuvudmän mött under pandemin. Det har handlat om
konkreta frågor som hur man ska genomföra prov, bedömningar, prao och apl, och
om hur man ska undervisa i svenska för invandrare med begränsad tillgång till
digitala verktyg.

3.8.2 Upplysningstjänster
Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor från myndighetens målgrupper om
skolan och skolans författningar via telefon, e-post och sociala medier.
Myndighetens kunskap om målgrupperna används för att vidareutveckla
informationen på skolverket.se och därigenom minska antalet enskilda kontakter.
Skolverket uppnådde servicemålen i telefon under 2020 och 85 procent av alla
inkomna mejlfrågor besvarades inom tre dagar. Det är en klar förbättring jämfört
med 2019 och 2018 och innebär att upplysningstjänsten kan stödja Skolverkets
målgrupper snabbare. Inom upplysningstjänstens frågekategorier kan man varken
se en ökning eller minskning av frågor, undantaget är frågor med koppling till
coronapandemin som periodvis legat på en mycket hög nivå. Upplysningstjänsten
har under 2020 hanterat över 2 400 frågor från målgruppen relaterat till pandemin,
vilket är cirka tre procent av samtliga besvarade frågor. Antalet besvarade frågor
totalt under året framgår av tabell 27 i tidigare avsnitt.
Upplysningstjänsten upphandlade och införde ett ärendehanteringssystem med
tillhörande kunskapsbank 2020. Systemet innebär att upplysningstjänsten bland
annat kan tillhandahålla bättre statistikunderlag till Skolverkets övriga verksamhet
samt ge underlag för att förbättra arbetet med att minska enskilda kontakter.
Arbetet med en kvalitetssäkrad kunskapsbank effektiviserar ytterligare arbetet med
att svara på inkommande frågor.

3.8.3 Hantera publikationer
Under året tog Skolverket fram 104 publikationer, det vill säga rapporter,
beskrivande statistik, kommentarmaterial och andra former av publikationer. Det är
på samma nivå som 2019, då det togs fram 102 publikationer men en minskning
om man jämför med 2018 då 121 publikationer publicerades.
Skolverket ser en fortsatt nedgående trend i försäljningen av publikationer. Att
årets försäljning av läroplaner är ganska låg förklaras sannolikt av att inga nya titlar
utgivits 2020. I övrigt ser myndigheten i princip bara en uppgång i försäljningen
när en publikation har uppdaterats. Skolverket har fortsatt strategin ’digitalt först’,
och är medvetet restriktiva med att trycka publikationer.
Antal nedladdningar av publikationer på skolverket.se ligger på ungefär samma
nivå som året innan. Åren dessförinnan är svåra att jämföra med då Skolverket
bytte statistiksystem 2019 och siffrorna i föregående system inte är helt
tillförlitliga.
Nedan listas de fem mest nedladdade och de fem mest köpta publikationerna under
2020.
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Tabell 29. Skolverkets fem mest nedladdade publikationer 2020
Titel

Utgivningsår

Antal nedladdningar

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (reviderad 2019)

2019

117 745

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

2018

91 391

Allmänna råd för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

2014

45 644

Allmänna råd om betyg och betygssättning

2018

41 561

Curriculum for the compulsory school, preschool
class and school-age educare (revised 2018)

2018

18 968

Källa: Google Analytics.
Kommentar: Det totala antalet nedladdade publikationer från Skolverkets databas år 2020 var
1 175 264.

Tabell 30. Skolverkets fem mest beställda publikationer 2020
Titel

Utgivningsår

Antal beställda
exemplar

Läroplan för förskolan, Lpfö 18*

2018

11 256

Dags för språkval

2013

7 124

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (reviderad 2019*

2019

4 964

Grundsärskolan är till för ditt barn

2020

4 111

Allmänna råd om betyg och betygssättning

2018

2 997

Källa: Försäljningsstatistik från ISY distribution och Norstedts Juridik
*Läroplaner ges ut av Norstedts Juridik

3.8.4 Digital närvaro
Skolverket.se
I år liksom i fjol gjordes en uppföljning av effektmålen i mätplanen för
skolverket.se. Mätplanen skapar förutsättningar för en standardiserad uppföljning
av digitala tjänsters användbarhet, tillgänglighet och målgruppsnytta. De flesta
målen i mätplanen uppfylldes, och trenden överlag var positiv.
Läro-, ämnes- och kursplaner är som vanligt det mest efterfrågade innehållet, tätt
följt av informationen om nationella prov. Totalt har Skolverket.se haft cirka 15
miljoner besök under året som gått, vilket är en betydande ökning mot fjolårets 13,3
miljoner och 13,2 miljoner 2018. Under mars och april kom många nya besökare till
webbplatsen, vilket sannolikt kan förklaras av coronapandemin. Pandemin ligger
förmodligen också bakom det ökade antalet besökare, eftersom våra målgrupper
har behövt uppdatera sig om ändrade regler, och behövt stöd i de utmaningar som
pandemin inneburit för undervisningen och organiseringen av verksamheten.
För att bättre leva upp till de högre lagkrav på tillgängligheten på myndigheters
webbplatser som gäller från september 2020 har myndigheten löpande anpassat
innehåll som till exempel pdf:er och filmer.
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Utbildningsguiden.se
Arbetet med Utbildningsguiden har fokuserat på att tillhandahålla uppgifter som
möter de behov som elever och vårdnadshavare har i sitt skolval och studie- och
yrkesvägledare har i sitt arbete. Sök- och jämförtjänsterna för skolor har varit
nedstängda eller kraftigt begränsade på grund av en ny tolkning av sekretessbestämmelser som omfattar statistiken om skolor. Nu är tjänsterna åter i bruk, men
de använder bara statistik som fanns innan de nya sekretessbestämmelserna trädde i
kraft, och har alltså tappat i kvalité i viss mån.
Skolverket har utvecklat nya funktioner som betygskalkylatorn för
grundskolebetyg, en tillgänglighetsanpasstad behörighetsvisare och möjligheten att
filtrera på vissa mått vid val av skola. Under året har myndigheten avvecklat
Utbildningsinfo.se och Gymnasieinfo.se, vilket gör utbildningsguiden.skolverket.se
till Skolverkets enda vägledningswebb.

Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning
I regeringsuppdraget Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning har
myndigheten under året som gått kartlagt målgruppernas behov, drivkrafter och
utmaningar i samband med studie- och yrkesvägledning. Skolverket har också
identifierat vilka effekter och effektmål som behöver uppnås för att lyckas med
uppdragets intentioner.
Det finns nu kunskap om vilka brister som finns i myndighetens befintliga utbud
och Skolverket har därför upprättat en övergripande treårig handlingsplan för att
utveckla digitala tjänster som stöttar vägledningsprocessen. Planen framöver är att
löpande lansera stöd och e-tjänster som när uppdraget går mot sitt slut i början av
2024 gör att uppdragets effektmål kan följas upp med tillfredsställande resultat.

Sociala medier och en ny digital kanal
Instagram tillkom som ny kanal under våren 2020. Därmed består nu Skolverkets
närvaro på sociala medier av 73 000 följare på Facebook, 25 000 följare på Twitter
samt 5 000 följare på Instagram. Under våren 2020 nådde våra inlägg på Facebook
över tre miljoner konton. Det är en miljon fler konton jämfört med motsvarande
period förra året. Det är dock stor skillnad på räckvidd under vår och höst 2020.
Skolverket ser en generell försämring av engagemang och räckvidd i sociala
medier – inte jämfört med fjolåret, men över tid. Det beror främst på ändrade
algoritmer på Facebook. Det saknas dock data från 2018 och bakåt i tiden. Det är
medarbetarnas erfarenheter som ligger till grund för slutsatserna att såväl
engagemang som räckvidd blir allt svårare att öka.
Vårens inlägg har i stor utsträckning handlat om stöd till skolor under coronapandemin. De handlade om råd från Folkhälsomyndigheten, stöd för distansundervisning, bedömning och om att hantera elevernas prao. Alla inlägg har fått en
hög respons från målgrupperna.
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3.8.5 Kommunikationsinsatser
Omfattande kommunikationsinsatser i form av webbinformation, nyhetsbrev, film,
podd, webbinarier med mera har genomförts för att kommunicera myndighetens
många uppdrag.
Internt har nya kommunikationskanaler etablerats och anpassats till distansarbetet,
med ett tydligt fokus att stärka vi-känsla och gemenskap vid arbete på distans.
Insatserna har ännu inte hunnit utvärderas.
En treårig satsning på klarspråk inleddes under året i syfte att öka kunskapen om
och förståelsen för klarspråk. Med tydliga texter och begriplig kommunikation vill
Skolverket uppfattas som en modern, tillgänglig och förtroendeingivande
myndighet. De utvärderingar som gjorts av årets kurser och seminarier i klarspråk
har fått mycket höga betyg och det finns en stor efterfrågan på mer utbildning och
stöd. Eftersom nuvarande klarspråkssatsning inleddes 2020 finns inte heller något
underlag att jämföra med från tidigare år.

Kampanj för att locka fler till läraryrket
Enligt myndighetens instruktion ska Skolverket informera om vägar in i lärar- och
förskolläraryrkena, genomföra insatser för att attrahera fler till yrkena och stödja
huvudmännen i deras arbete med att hantera lärarförsörjningen.
I slutet av 2020 har en flerårig kampanj för att locka fler till läraryrket lanserats. I
ett första skede vänder sig kampanjen till målgruppen akademiker som antingen är
arbetslösa eller kan tänka sig att byta karriär. De har kortare väg till yrket genom
möjligheten till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Behovet att nå fler
målgrupper är stort, till exempel yrkeslärare och förskollärare, varför kampanjen
planeras pågå under flera år.
Inom ramen för uppdraget har myndigheten också tydligare samlat och
kommunicerat Skolverkets stöd till rektorer och skolhuvudmän på skolverket.se för
att skolan ska vara en attraktiv arbetsplats, locka till sig och behålla lärare i yrket.

3.9

Verksamhetsområde Ärendehantering
Verksamhetsområdet inkluderar 13, 24 och 28 §§ enligt förordningen (2015:1047)
med instruktion för Statens skolverk samt det uppdrag att utfärda
lärarlegitimationer som framgår av skollagen (2010:800). Verksamhetsområdet
hanterar samtliga statsbidrag och bidrag enligt regleringsbrev eller regeringsbeslut,
lärarlegitimationer och ärendeprövning vid Lärarnas ansvarsnämnd samt övriga
ansökningar. Inom verksamhetsområdet ingår uppgifterna Hantera bidrag,
Lärarlegitimation, Lärarnas ansvarsnämnd samt Övriga ansökningar.

3.9.1 Analys av verksamhetsområdets resultat
Bedömningen är att resultatutvecklingen för verksamhetsområdet Ärendehantering
under året varit tillfredsställande.
Skolverket bedömer verksamhetsområdet utifrån resultatutvecklingen med
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avseende på våra prestationer, kostnader, fyra resultatindikatorer samt annan
information om verksamheten som redogörs för i kommande avsnitt.

Utveckling av verksamhetens kostnader och prestationer
Efter att sjunkit under flera år har kostnaderna för verksamhetsområdet ökat under
2020 (se tabell 31). Det beror framför allt på ökade lönekostnader för att hantera
bidrag och lärarlegitimationer och beskrivs mer detaljerat i respektive delavsnitt.
Verksamhetens prestationer i form av ärendeproduktion ligger på samma nivåer
som tidigare år. I övrigt framgår utförlig beskrivning av ärendeproduktionen i de
följande avsnitten.
Tabell 31. Kostnader och antal beslut inom verksamhetsområde Ärendehantering år 2018–
2020 (tkr)
Uppgift

2020

2019

2018

Kostnader

Antal

Kostnader

Antal

Kostnader

Antal

Hantera bidrag*

75 606

20 857

61 991

21 601

66 956

24 235

Lärarlegitimation

54 187

17 540

44 235

15 434

41 061

13 982

Lärarnas
ansvarsnämnd
Övriga ansökningar
Ärendehantering,
gemensamt*
Ärendehantering
summa kostnader

467

472

445

3 735

4 381

5 473

31 322

31 122

33 887

165 316

142 201

147 823

Källa: Ekonomisystemet, Skolverkets system för ärendehantering
* Antalet beslut för 2018 och 2019 har uppdaterats för att korrelera med en uppdaterad definition av
lämnade bidrag.

Bedömning av verksamhetens resultat
Som underlag för bedömning av verksamhetsområdets resultat utgår myndigheten
från indikatorer för handläggningstid och graden av digitalisering i verksamheten
(se tabell 32). Handläggningstiden mäts i antal dagar. För
statsbidragsverksamheten finns en intern målsättning om att beslut ska fattas inom
sex veckor (42 dagar). För lärarlegitimationsverksamheten baseras indikatorn på
det förordningsstyrda kravet på maximalt fyra månaders handläggningstid. Graden
av digitalisering baseras på i vilken utsträckning målgruppen hanterar sina ärenden
via Skolverkets digitala system.
Handläggningstiderna för lärarlegitimation ligger väl under det förordningsstyrda
kravet på maximalt fyra månaders handläggningstid. Den genomsnittliga
handläggningstiden har minskat jämfört med förra året, vilket framför allt kan
förklaras av att verksamheten fokuserat på ren ärendehandläggning framför till
exempel verksamhetsutveckling. Måluppfyllelsen är god.
För statsbidragsverksamheten har handläggningstiderna ökat jämfört med tidigare
år. Det kan delvis förklaras av att utökad tid för huvudmän och organisationer att
redovisa statsbidrag under inledningen av coronapandemin innebar en förskjutning
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av viss handläggning från våren till hösten 2020. Den totala ärendemängden under
hösten kunde då inte hanteras inom ramen för målsättningen på maximalt sex
veckor handläggningstid. En annan förklaring till de långa handläggningstiderna är
att man arbetat ikapp eftersläpande handläggning från 2019. På samma sätt som
under 2019 har man dock under hösten 2020 behövt skjuta på handläggningen av
vissa faser över årsskiftet vilket kommer att påverka handläggningstiderna 2021.
Måluppfyllelsen bedöms inte vara tillfredsställande.
Tabell 32. Resultatindikatorer inom verksamhetsområde Ärendehantering
Indikatorer

Resultatbedömning
2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Inte
tillfredsställande

59

46

48

Andel faser (ansökan,
rekvisition, redovisning)
om statsbidrag som
hanteras i Skolverket etjänster för statsbidrag*

God

93

90

Andel av ansökningar om
legitimation och
behörighet som görs
digitalt

God

90

84

82

Handläggningstid för
lärare och förskollärare,
samtliga ärenden

God

73

88

58

Genomsnittlig
handläggningstid,
statsbidrag

*Ny indikator från 2019. Tillgängliga data från 2018 medger inte att utfall för indikatorn räknas fram.

Andelen ansökningar om lärarlegitimation som görs digitalt ligger fortsatt på en
hög nivå och fortsätter att öka. I slutet av året uppdaterades webbansökan till att bli
än mer användarvänlig och förhoppningsvis ytterligare öka andelen digitala
ansökningar. Måluppfyllelsen bedöms vara god.
Även andelen faser som hanteras i Skolverket e-tjänst för statsbidrag fortsätter att
öka och måluppfyllelsen är god. Totalt 106 av 114 faser, det vill säga 93 procent,
hanteras i e-tjänsten. Det fåtal faser som hanteras utanför handläggningssystemet är
framförallt statsbidrag till svenska utlandsskolor. Eftersom dessa saknar svenskt
organisationsnummer finns det för närvarande inte tekniska möjligheter att hantera
dem i handläggningssystemet. Måluppfyllelsen bedöms vara god.
En digitaliserad ärendehantering är viktig ur flera perspektiv. Dels möjliggör det en
snabbare och mer tillförlitlig handläggning än en manuell hantering, men framför
allt är det ur ett målgruppsperspektiv viktigt att myndigheten genom
digitaliseringen bidrar till att det upplevs som enkelt att söka statsbidrag respektive
lärarlegitimation. Att snabbt och enkelt kunna få beslut om lärarlegitimation är till
exempel ett sätt att bidra till att minska bristen på legitimerade lärare i svensk
skola.
Sammantaget bedömer Skolverket att resultatet inom verksamhetsområde
Ärendehantering är tillfredsställande. Verksamhetskostnaderna har ökat något,
vilket bland annat beror på rekryteringen av medarbetare som arbetar med kontroll
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av statsbidrag. Trots omställningen till distansarbete i samband med pandemin har
kontrollverksamheten både utvecklat rutiner och arbetssätt för sitt uppdrag och
genomfört ett antal kontroller. Lärarlegitimationsverksamheten har fortsatt
handläggningstider inom ramen för det förordningsstyrda kravet på maximalt fyra
månader. Handläggningstiderna för statsbidragsverksamheten har dock ökat
jämfört med föregående år och bedöms inte vara tillfredsställande. Ökningen kan
till stor utsträckning förklaras av att man behövt hantera extra utlysningar i
samband med pandemin.

3.9.2 Hantera bidrag
Enligt 13 § i Skolverkets instruktion ska myndigheten administrera statligt stöd och
bidrag enligt särskilda föreskrifter eller särskilda beslut.
De statsbidrag som Skolverket hanterar är av varierande storlek och karaktär. Den
största delen av de medel som Skolverket fördelar och betalar ut i form av
statsbidrag föregås av ärendehandläggning där bidragsmottagaren söker eller
rekvirerar medel. En mindre del av de medel som betalas ut hanteras som
transfereringar till på förhand bestämda mottagare.

Lämnade bidrag
Tabell 33. Lämnade bidrag år 2018–2020 (mnkr)
2020

2019

2018

83

88

98

Tillgängliga medel

21 233

20 535

19 053

Utbetalda bidrag

20 205

19 198

17 554

-9

- 14

- 235

20 196

19 184

17 318

Återbetalda bidrag mot
inkomsttitel***

- 781

- 795

- 301

Totala återbetalda bidrag****

- 790

- 809

- 536

Antal bidrag*

Återbetalda bidrag mot anslag
Lämnade bidrag**

Källa: Ekonomisystemet, regleringsbrev 2020 samt interna överenskommelser
* Definitionen av bidrag har uppdaterats för att överensstämma med Skolverkets ekonomimodell. Antal
bidrag för 2018 och 2019 har uppdaterats i enlighet med den nya definitionen.
** Utbetalt minus återbetalt mot anslag
*** Återbetalt som avser bidrag som utbetalats tidigare år
**** Summa av återbetalt mot anslag och återbetalt mot inkomsttitel

Tillgängliga medel för statsbidrag har ökat samtidigt som antalet statsbidrag har
minskat, vilket indikerar en utveckling mot större men färre statsbidrag. Det ligger
i linje med det arbete Skolverket tillsammans med Regeringskansliet bedrivit de
senaste åren i syfte att komma tillrätta med den problematik kring statsbidragshanteringen som många huvudmän ger uttryck för: statsbidragen är många,
administrationen för skolhuvudmännen är betungande och det är svårt att planera
och genomföra insatserna på ett ändamålsenligt sätt.
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Under 2020 har inga nya statsbidrag tillkommit, men en betydande förändring i
befintliga statsbidrag har genomförts avseende statsbidrag för karriärtjänster.
Under 2019 fattade regeringen beslut om förordningen (2019:1288) om statsbidrag
till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare som tillämpades för första
gången år 2020. Förordningen ersätter tre befintliga statsbidrag som regleras av
förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare, förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i
utanförskapsområden och förordningen (2016:329) om statsbidrag till
skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända.
Återbetalda medel har ökat under perioden 2018–2020, vilket i första hand kan
förklaras av en ökad anslagstilldelning. Återbetalningar beror främst på att
planerade insatser inte har genomförts, och att bidragsmottagarna själva betalar
tillbaka outnyttjade medel.

Förändringar på grund av coronapandemin
Med anledning av pandemin beslutade regeringen att tillföra medel inom ett antal
befintliga satsningar. Anslaget för de bidrag som fördelas inom ramen för
förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
utökades vid flera tillfällen under året. Totalt tillfördes 729 miljoner kronor. I
statsbidraget som regleras av förordningen (2014:47) om statsbidrag för
undervisning under skollov beslutade regeringen om tillfälliga förenklingar för att
möjliggöra ett högre bidragsnyttjande och tilldelningen ökade med 120 miljoner
kronor.
Skolverket fick under våren 2020 ett uppdrag att genomföra lättnader i
redovisningen av vissa statsbidrag, i syfte att minska huvudmännens administrativa
börda under pandemin. Verksamheten har genomfört förändringar bland annat
genom att förlänga tiden för huvudmän och organisationer att inkomma med
redovisningar inom ett antal bidrag, minskat antalet uppgifter som måste lämnas i
samband med redovisningar eller rekvisitioner samt medgett utökad tid för att
inkomma med kompletteringar. Återkoppling från målgrupperna tyder på att
förändringarna varit uppskattade, även om förändringar i
statsbidragsadministrationen inte upplevts som högt prioriterat kopplat till
pandemin.

Ärendehantering statsbidrag
Under 2020 skedde nästan all ärendehantering i det digitala handläggningssystemet
för statsbidrag och allt fler ärendehandlingar hanteras som webbformulär.
Ärendehanteringen utanför det digitala handläggningssystemet utgör endast en
procent av all hantering av statsbidragsärenden. De ärenden som hanteras utanför
handläggningssystemet berör huvudsakligen utländska bidragsmottagare. För dessa
mottagare saknas i nuläget tekniskt stöd för digital hantering. Målsättningen framåt
är att alla ärenden ska kunna hanteras digitalt.

80

SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020

Tabell 34. Ärendehantering och kostnader år 2018–2020
2020

2019

2018

Totalt antal inkomna ansökningar,
rekvisitioner och redovisningar

20 230

22 898

21 652

Totalt antal ärendebeslut*

20 857

21 601

24 235

59

46

48

85 330

75 740

79 605

4 092

3 506

3 285

Genomsnittlig handläggningstid (dagar)**
Totala kostnader verksamhet (tkr)
Kostnad per beslut (kr)

Källa: Ekonomisystemet, Skolverkets system för ärendehantering
* Avser samtliga beslutstyper (bifall, delvis bifall, avslag, avvisning och avskrivning) i
statsbidragsärenden. Inkluderar även beslut om ändring av tidigare beslut. Antalet beslut för 2018 och
2019 har uppdaterats för att korrelera med en uppdaterad definition av lämnade bidrag.
** Beräknas som antal dagar från sista datum för att inkomma med ärendehandlingar
(ansökan/redovisning/rekvisition) till det datum beslut fattas. För beslut om ändring av tidigare beslut
räknas antal dagar från att ärendet inkommer eller upprättas.

En målsättning är att handläggningstiden, från sista ansökningsdatum till datum för
beslut, inte ska överskrida sex veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden har
ökat från tidigare år med nästan två veckor och ligger nu över den målsättningen.
En bidragande orsak är att ett stort antal redovisningsärenden som ursprungligen
skulle handlagts under hösten 2019, istället hanterades under 2020 vilket innebar
kraftigt ökade handläggningstider.
Statsbidragen har, som flera områden inom Skolverket, påverkats av coronapandemin. För att redan hårt belastade skolhuvudmän och organisationer skulle få
bättre utrymme att planera sin tid och kunna prioritera nödvändiga insatser kopplade
till pandemin genomfördes ett antal insatser för att underlätta huvudmännens
administrativa börda. Bland annat senarelades sista datum för att inkomma med
handlingar i ett antal redovisningar under våren, vilket innebar en ansamling av
arbetsuppgifter inom verksamheten och ledde till längre handläggningstider. Den
samlade bedömningen är dock att det ur ett målgruppsperspektiv varit viktigare att
ha tid för att inkomma med underlag än att få ett tidigt beslut.

Kostnader för ärendehantering statsbidrag
Verksamhetskostnaderna för att hantera stöd och bidrag, vars absoluta merpart
utgörs av lönekostnader, har ökat jämfört med 2019. Under 2019 fattade
generaldirektören beslut om att utöka statsbidragsverksamheten med ytterligare en
enhet, bland annat i syfte höja ambitionsnivån vad gäller arbetet att följa upp och
kontrollera utbetalda statsbidrag. Verksamheten har byggts ut successivt under
2020. Verksamheten har också utökat de resurser som arbetar med verksamhetsutveckling och -uppföljning. Sammantaget har alltså de icke handläggande
resurserna ökat i verksamheten, vilket är förklaringen till att kostnaden per beslut
har ökat under 2020.
Kontroll och uppföljning av statsbidrag
I takt med att statsbidragens omfattning ökat finns också ett ökat behov av att
kontrollera och följa upp statsbidragen. Hösten 2019 etablerades ett team i
verksamheten vars uppdrag är att kontrollera och följa upp hur statsbidragen har
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använts. I uppdraget ingår även att hantera signaler och tips om eventuella
oegentligheter och brister i användningen av statsbidrag som inkommer till
Skolverket.
Under 2020 har rekrytering till och bemanning av kontrollteamet genomförts och
verksamheten har arbetat med att ta fram och etablera arbetssätt för kontroll och
uppföljning. Totalt ledde de kontroller som genomfördes under året till återkrav om
5,7 miljoner kronor.

3.9.3 Lärarlegitimation
Skolverket är behörig myndighet för läraryrket och förskolläraryrket enligt lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Skolverket ska efter ansökan
meddela legitimation till en lärare eller en förskollärare som har en behörighetsgivande examen. Skolverket ska även komplettera legitimationen med ytterligare
behörighet om läraren eller förskollärare ansöker och anses ha en sådan behörighet.
Skolverket ska också föra register över legitimerade lärare och förskollärare i
enlighet med förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister.

Inkomna ärenden
Under 2020 sjönk ärendeinflödet jämfört med 2019, då det ökade med anledning
av infört krav på legitimation för lärare i fritidshemmet. Samtidigt ökade antalet
beslut, vilket beror på att ärenden som inkommit under 2019 beslutats under 2020.
Den utgående balansen, som ökade kraftigt under 2019, har minskat under 2020
och är nu tillbaka på samma nivåer som tidigare år.
Att snabbt och enkelt kunna få beslut om lärarlegitimation är till exempel ett sätt att
bidra till att minska bristen på legitimerade lärare och förskollärare i svenskt
skolväsende. Under 2020 har Skolverket beslutat om legitimation för 14 595 lärare
och förskollärare.
Tabell 35. Inkomna och avslutade ärenden om lärarlegitimation och ytterligare behörighet
2018–2020
2020

2019

2018

Nya ansökningar

15 708

16 967

14 427

varav med avgift

14 645

13 891

12 289

2 634

2 620

2 683

Beslutade ärenden *

17 540

15 434

13 982

varav kvinnor

13 333

11 864

10 820

4 133

3 508

3 097

Beslut om legitimation (av beslutade ärenden) *

14 595

11 775

10 133

varav kvinnor

11 002

9 024

7 842

varav män

3 522

2 726

2 260

Utgående balans

1 321

3 128

1 527

varav ansökningar om ytterligare behörighet

varav män

Källa: Skolverkets system för ärendehantering
* Den könsuppdelade statistiken baseras på sökandens personnummer. Differensen mellan totalt antal
och uppdelat per kön (kvinnor/män) beror på att vissa sökande saknar svenskt personnummer.
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Handläggningstid
Handläggningstiden har under året minskat för samtliga ärendekategorier. Vid
ingången av året var verksamheten och handläggningstiden påverkad av det ökade
inflödet från 2019 samt personalomsättning. Under 2020 har verksamheten
fokuserat på att få ner handläggningstiden samt hantera eftersläpande
kvalitetsarbete från 2019. Resultatet är att den genomsnittliga handläggningstiden
nu uppvisar god marginal till det förordningsstyrda kravet på fyra månaders
handläggningstid.
Tabell 36. Genomsnittlig handläggningstid i dagar 2018–2020
2020

2019

2018

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare,
svensk examen

67

82

52

Ansökan om att komplettera legitimation med
ytterligare behörighet

75

86

54

114

135

105

73

88

58

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare
med utländsk examen
Genomsnitt samtliga ärenden
Källa: Skolverkets system för ärendehantering

Kostnader och produktivitet
Verksamheten finansieras med avgifter och anslag. Enligt Skolverkets
regleringsbrev 2020 ska avgifterna bidra till täckning av kostnaderna. Kostnaden
för verksamheten var 58,1 miljoner kronor, varav den avgiftsbelagda
verksamhetens del var 54,1 miljoner kronor. Intäkterna från verksamheten var 20,5
miljoner kronor. Avgifterna täcker därmed inte kostnaderna för 2020.
Kostnaden för verksamheten har ökat vilket främst beror på ökade lönekostnader. I
samband med årets lönerevision gjordes en särskild satsning på verksamhetens
medarbetare för att justera för en tidigare något för låg lönenivå. I samband med
nyanställningar har verksamheten haft en medveten strategi att anställa mer erfarna
medarbetare vilket också bidrar till en ökad lönekostnad.
Den genomsnittliga ärendestyckkostnaden har sjunkit marginellt och
produktiviteten har minskat något. Detta kan förklaras med att förhållandevis stor
mängd ny personal anställts och introducerats under året, vilket innebär en
temporär produktivitetssänkning då tid som vanligtvis lägga på handläggning
används till utbildning och introduktion av personal. När introduktionen av nya
medarbetare är klar bör produktionen därmed öka.
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Tabell 37. Ärendestyckkostnad, produktivitet och kostnad 2018–2020

Genomsnittlig ärendestyckkostnad (kr)

2020

2019

2018

3 311

3 350

3 420

21

24

22*

58 076

51 711

47 812

Produktivitet (beslut per handläggare och vecka)
Kostnad (tkr)

Källa: Ekonomisystemet, Skolverkets system för ärendehantering
* Utfall för år 2018 har korrigerats jämfört årsredovisning 2018, från 25 till 22 beslut per handläggare
och vecka. Korrigeringen beror på en felaktig beräkning i årsredovisning 2018. Analys i årsredovisning
2018 om minskad produktivitet kvarstår och är korrekt.

3.9.4 Lärarnas ansvarsnämnd
Lärarnas ansvarsnämnd har under år 2020 mottagit åtta anmälningar och har fattat
tio beslut. Besluten har resulterat i att sex lärare (varav fem män och en kvinna) har
fått sina lärarlegitimationer återkallade och att två lärare (varav en man och en
kvinna) har meddelats en varning. En manlig lärare har ansökt om att få tillbaka sin
återkallade legitimation, vilket nämnden avslagit. Nämnden har haft tre
sammanträden och en muntlig förhandling under året. Kostnaden för Lärarnas
ansvarsnämnd för år 2020 var 424 000 kronor.

3.9.5 Övriga ansökningar
Rådet för dansarutbildning
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet för
dansarutbildning Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.
Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten ansvara för att utarbeta
styrdokument, bereda och föredra sammanträden samt organisera antagningen och
färdighetsproven till dansarutbildningen. Inom myndigheten finns ett särskilt
beslutsorgan som benämns Rådet för dansarutbildning Rådet ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning.
Inför höstterminen 2020 har Skolverket har genomfört totalt 34 provdagar med
totalt 453 sökande till både den förberedande dansarutbildningen och till
yrkesdansarutbildningen. Se tabell 38.
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Tabell 38. Antal sökande och antagna till den förberedande dansarutbildningen och till
yrkesdansarutbildningen.
Uppgift
Totalt antal sökande till den förberedande
dansarutbildningen (grundskolan)
varav antagna
Totalt antal sökande till yrkesdansarutbildningen (gymnasial nivå)**
varav antagna

2020

2019

2018*

349

288

243

95

81

68

104

104

102

33

32

30

Källa: Interna sammanställningar
* Innefattar även ansökningar till Piteå. Piteå sa upp avtalet med regeringen gällande anordnande av
den förberedande dansarutbildningen 2018. Detta fick till följd att inga nya elever antas till utbildningen
där från och med höstterminen 2018.
** En elev kan antas till två nationella profiler, klassisk balett och modern nutida dans, men måste inför
utbildningens start välja någon av dem. I tabellen är detta justerat.

2020 var det 37 pojkar och 312 flickor som sökte till den förberedande
dansarutbildningen. Av dessa blev 18 pojkar och 77 flickor antagna. Till
yrkesdansarutbildningen var det 8 pojkar och 96 flickor som sökte, varav 6 pojkar
och 27 flickor blev antagna. Könsfördelningen mellan antal sökande och antal
antagna elever till båda dansarutbildningarna är jämförbar åren 2018–2020.
Efter önskemål från utbildningsanordnarna, har rådet beslutat att under 2021 se
över möjligheter till förändringar i antagningsprocessen.

3.10 Tvärsektoriella frågor och övrig rapportering
I följande avsnitt redovisas resultatet av arbetet med tvärsektoriella uppgifter som
följer av Skolverkets instruktion. Dessutom redovisas vissa uppdrag och
återrapporteringskrav som följer av regleringsbrev, författning eller annat
regeringsbeslut.

3.10.1 Miljöarbete
Skolverket ska enligt 18 § i Skolverkets instruktion verka för att generationsmålet
och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling. I förskolans och skolans styrdokument finns tydliga kopplingar till
innehåll som går att hänföra till generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Enligt regleringsbrev ska Skolverket synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030
och de nationella målen (generationsmålet och miljökvalitetsmålen som riksdagen
fastställt) kopplar till styrdokumenten för skolväsendet (regeringsuppdrag
U2019/01622/S). Syftet är ökad kännedom om Agenda 2030 hos målgrupperna
samt förbättra förutsättningar för hållbar utveckling i dess tre dimensioner ska kunna
ingå i undervisningen. Skolverket har inom uppdraget arbetat med moduler för
lärande för hållbar utveckling vilka publicerats på Skolverkets lärportal. Det har även
pågått ett arbete med att se över hur styrdokumenten är kopplade till de nationella
miljömålen och generationsmålet. Detta har skett i samverkan med Naturvårdsverket
och har resulterat i en presentation som publicerats på Naturvårdsverkets webbplats.
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3.10.2 Mänskliga rättigheter
Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten integrera mänskliga rättigheter i
sin verksamhet. Skolverket ska särskilt arbeta med jämställdhetsintegrering,
barnets bästa, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nationella
minoriteters rättigheter. Skolverket är en av de hbtq-strategiska myndigheterna och
ska i detta uppdrag främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.
Insatser gentemot Skolverkets målgrupper kopplade till mänskliga rättigheter är
generellt insatser som fokuserar på värdegrundsuppdraget och specifika skrivningar
om till exempel jämställdhet, sex- och samlevnad eller barnkonventionen i
styrdokumenten.

Hbtq-strategisk myndighet
Skolverket ska i enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet vara en av
flera strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja
hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.
Under 2020 har Skolverket deltagit i nätverksmöten med de andra hbtq-strategiska
myndigheterna och representanter från civilsamhällesorganisationer. Skolverket är
också sammankallande för Skolnätverket för hbtq-frågor, ett nätverk för
representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och
regioner som arbetar med hbtq-frågor i förskola och skola.
I de kartläggningar som genomfördes under inom ramen för Skolverkets hbtqstrategiska arbete 2019 framkom att insatser krävs för att öka kunskapen om
huvudmännens ansvar för systematiskt arbete med hbtq-frågor. En åtgärd som
genomförts under 2020 var därför planering och förberedelse för konferensen Att
leda hbtq-arbete i förskola och förskola, som genomfördes i samarbete med de två
andra hbtq-strategiska myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen (DO) och
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Målgruppen var
ledare i skola och förskola och cirka 250 personer deltog i konferensen. Intresset
från målgruppen var stort och därför planerar Skolverket att genomföra ett antal
webbinarier under 2021 på samma tema.

Jämställdhetsintegrering
Skolverket ska enligt instruktionen främja jämställdhet och integrera ett
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Skolverket ska också i enlighet med
återrapporteringskrav i regleringsbrevet redovisa resultat av de åtgärder som
vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen.
Skolverket är en av de myndigheter som ingår i JiM (Jämställdhet i myndigheter)
och myndigheten har under 2020 deltagit aktivt i arbetet. Skolverket har haft
samråd med Jämställdhetsmyndigheten, både inom ramarna för JiM och i andra
relevanta sammanhang. Skolverket har också regelbundet träffat övriga
utbildningsmyndigheter som ingår i JiM för erfarenhetsutbyte. Ett syfte med
mötena är att hitta gemensamma aktiviteter inom jämställdhetsområdet där de olika
myndigheterna kan stärka varandra.
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På uppdrag av Kommissionen för jämställda livsinkomster gjorde Skolverket under
2020 en kartläggning av uppdrag och insatser som på olika sätt kan gynna att
medborgare gör val som leder till jämställda livsinkomster. I början av 2021
kommer Skolverket att genomföra en liknande kartläggning kopplat till de övriga
jämställdhetspolitiska målen, vilken i sin tur kommer utgöra en grund för
planeringen av myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.
Skolverket genomför löpande olika insatser riktade till målgruppen, inom ramarna
för den egna verksamheten och som deltagare i andra myndigheters uppdrag inom
jämställdhetsområdet. Till exempel har material om jämställdhet i skolan och att
leda jämställdhet publicerats på Skolverkets webbplatsunder 2020.

Barnets bästa
Skolverket ska, i enlighet med instruktionen, i sin verksamhet analysera
konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt barnkonventionen. Under 2020 har Skolverket påbörjat arbetet med att införa ett moment
i kärnprocesserna som innebär att utredning av barnets bästa ska genomföras.
Skolverket ingår i nätverket BIP (Barnrätt i praktiken) som Barnombudsmannen
samordnar och deltar i nätverksträffar och seminarier. Under hösten deltog
Skolverket i ett möte arrangerat av Arbetsmarknadsdepartementet där ansvariga
och ledning i de olika BIP-myndigheterna diskuterade sin syn på det pågående
arbetet och behöv av mer kunskap och stöd i det vidare arbetet med
barnkonventionen. Skolverket fortsätter följa och ta del av kunskap och praxis
kring hur Barnkonventionen kan tolkas i förhållande till skollagstiftningen.
För att nå målgruppen med information om barnkonventionen i förhållande till
skollagstiftningen och tips om andra myndigheters stöd har Skolverket upprättat en
sida på den externa webben.

Sektorsansvar för funktionshinderfrågor
Skolverket ska enligt instruktionen ha ett samlat ansvar för funktionshinderfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde.
Under 2020 har Skolverket genomfört tre samråd med funktionshindersrörelsen, ett
av dem i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektionen.
Syften med samråden är att utbyta information om pågående aktiviteter och
diskutera för området viktiga frågor. Under Coronapandemin har Funktionshindersrörelsens synpunkter på till exempel hur distansundervisning har fungerat
för personer med funktionsnedsättning varit en återkommande punkt på samråden.
Skolverket har under 2020 tagit fram en ny rutin för nominering och urval av
ledamöter till Skolverkets samråd med funktionshindersrörelsen. Eftersom
Skolverkets ambition är att i större utsträckning samråda med representanter för
barn och unga bjuder myndigheten i och med att den nya rutinen beslutats även in
ungdomsorganisationer att delta i samrådet.

87

SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020

Samlat ansvar för frågor om de nationella minoriteterna och de
nationella minoritetsspråken
Skolverket har enligt instruktionen ett samlat ansvar för frågor om de nationella
minoriteterna och de nationella minoritetsspråken, vilket innefattar att verka
samlande, stödjande och pådrivande. Skolverket ska bidra till att uppnå den
nationella minoritetspolitikens mål genom att ge nationella minoriteter möjlighet
att ta del av sina rättigheter inom skolväsendet. För att öka tillgången på behöriga
lärare i samiska erbjuder Skolverket sedan hösten 2018 en utbildning om fyra 7,5
poängskurser för lärare i samiska som pågår tillsvidare. Antalet deltagare uppgår
till cirka 20 personer per utbildningsomgång. Det sammanlagda deltagandet
motsvarar cirka två tredjedelar av det totala antalet modersmålslärare i samiska
Tillsammans med andra myndigheter har Skolverket arrangerat samråd med
minoritetsorganisationer. Under 2020 har Skolverket bland annat tagit upp arbetet
med revideringar av kursplaner och översyn av timplaner och de nationella
minoriteternas synpunkter har inhämtats. Skolverket deltar även tillsammans med
övriga myndigheter som har uppdrag på området i ett nätverk för att koordinera
och utveckla arbetet med nationella minoriteters rättigheter.
Skolverket har under 2020 låtit översätta läroplanen för förskolan, LpFö18, till
språken finska, meänkieli samt nord-, syd- och lulesamiska. Skolverket har även
genom konferenser och riktade utskick genomfört kunskapshöjande insatser om
regleringen till huvudmän, lärare och annan personal.

3.10.3 Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Skolverket anordnar på regeringens uppdrag försöksverksamhet med betyg från
årskurs 4 (dnr U2016/04865/S) sedan 2017. Under 2020 deltog elva huvudmän
med tretton skolenheter. Deltagande i försöksverksamheten innebär att skolorna
kan sätta betyg från och med höstterminen i årskurs 4.
Antalet skolor minskar dock, framför allt antalet som sätter betyg i årskurs 4. En
skola i försöksverksamheten har beslutat att inte sätta betyg på de elever som
började i årskurs 4 läsåret 2019/20 eller senare. Det innebär att skolan under 2020
deltagit i försöksverksamheten enbart genom att sätta betyg under vårterminen i
årskurs 5. En annan deltagande skola beslutade sig för att inte sätta betyg i årskurs
4 från och med höstterminen 2020 men fortsätter att sätta betyg i årskurs 5.
Skolverket har under 2020 fortsatt att följa försöksverksamheten genom en
kvalitativ studie av deltagande skolor liksom av skolor som genomfört annat
systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete. Skolverket följer också försöket
genom att samla in betyg och genom enkäter riktade till elever och lärare.
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3.10.4 Återrapportering statsbidrag
Tabell 39. Statsbidragen och deras användning

89

Bidrag

Text

Statsbidrag för en likvärdig skola (SFS
2018:49)

Budgeten för bidragsomgången 2020 var 4 886
miljoner kronor. Totalt beviljades bidrag om 4
840 miljoner kronor. 866 huvudmän tilldelades
en bidragsram. Av de huvudmän som tilldelats
en bidragsram begärde 771 huvudmän ut
bidraget, varav 757 fick beslut om bifall, en fick
beslut om delvis bifall och 11 fick beslut om
avslag. Två rekvisitioner avskrevs efter att
huvudmännen återtagit sina rekvisitioner. Av
samtliga huvudmän som beviljades bidrag var
290 kommuner och 468 enskilda huvudmän.

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det
gäller svenska som andraspråk och
kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare (SFS 2016:709)

Budgeten för bidragsomgången 2020 var 195
miljoner kronor. En del av budgeten går till
utbetalning av statsbidrag och en del går till köp
av kurser. Statsbidraget söks terminsvis. Under
våren beviljades nästan 10 miljoner kronor och
under hösten beviljades drygt 7 miljoner kronor.
Totalt beviljades bidrag om nästan 17 miljoner
kronor. Av de 87 huvudmän som sökte bidraget
på vårterminen fick 84 bifall och 2 delvis bifall.
En ansökan avskrevs efter att huvudmannen
återtagit sin ansökan. Av de 90 huvudmän som
sökte bidraget på höstterminen var det 86
huvudmän som fick bifall, 2 huvudmän fick delvis
bifall, 1 huvudman fick avslag. En ansökan
avskrevs efter att huvudmannen återtagit sin
ansökan. Av samtliga huvudmän som fick bifall
eller delvis bifall på vårterminen var 74
kommuner, 7 enskilda och 5 övriga huvudmän.
Under höstterminen var 79 kommuner, 6
enskilda och 3 övriga huvudmän.

Branschers arbete för fler yrkeslärare (SFS
2014:375 § 6a)

Statsbidraget betalades ut sista gången 2019 i
enlighet med beslut efter ansökan för
bidragsomgången 2019. Under 2020 har endast
en redovisning av bidraget hanterats eftersom
bidraget utgår. Samtliga fyra bidragsmottagare
redovisade bidraget. Av tidigare utbetalade
medel om 1,5 miljoner kronor har 1 miljon kronor
använts till insatser som kan väcka intresse hos
yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Resterande
medel återbetalas till Skolverket.

Mindre barngrupper i förskolan (SFS
2015:404)

Budgeten för bidragsomgången 2020/21 var 1
228 miljoner kronor. Totalt beviljades bidrag om
1 226 miljoner kronor. Av de 547 huvudmän som
sökte bidraget fick 190 bifall, 191 delvis bifall och
165 avslag. En ansökan avskrevs efter att
huvudmannen återtagit sin ansökan. Av samtliga
som beviljats bidrag är 193 kommuner och 188
är enskilda huvudmän.

Utbildning som kombineras med traineejobb
samt utbildning för tidsbegränsat anställda
inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
(SFS 2015:504)

Budgeten för bidragsomgången 2020 var 50
miljoner kronor. Totalt beviljades bidrag om
nästan 50 miljoner kronor. Totalt inkom 118
ansökningar där 117 ansökningar beviljades
delvis bifall och en ansökan avskrevs. Det är
uteslutande kommunala huvudmän som ansöker
om statsbidraget.

Lågstadiesatsningen (SFS 2015:215)

Statsbidraget betalades ut sista gången våren
2020 i enlighet med beslut efter ansökan för
bidragsomgången 2019/20. Under 2020 har
endast en redovisning av bidraget hanterats
eftersom bidraget utgår. Beslut om redovisning
kommer att fattas 2021.
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Fritidshemssatsningen (SFS 2015:215)

Statsbidraget betalades ut sista gången hösten
2019 i enlighet med beslut efter ansökan för
samma period. Under 2020 har endast en
redovisning av bidraget hanterats eftersom
bidraget utgår. Redovisningen visar att av
utbetalda medel om totalt 250 miljoner kronor har
nästan 250 miljoner kronor använts i enlighet
med bidragets villkor. Resterande medel
återbetalas till Skolverket.

Statsbidrag för Läslyftet (SFS 2015:42)

Budgeten för fortbildningssatsningen i språk-,
läs- och skrivutveckling år 2020 var 75 miljoner
kronor. Av dessa avsatte Skolverket 46 miljoner
kronor för statsbidrag. Totalt beviljades bidrag
om 43 miljoner kronor. Av de 199 huvudmän
som sökte statsbidraget fick 167 bifall, 5 fick
delvis bifall och 27 fick avslag. Av samtliga
huvudmän som fick bifall eller delvis bifall var
105 kommuner och 67 enskilda huvudmän.

Statsbidrag för vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år (SFS 2014:854)

Statsbidraget söks en gång om året för en
fyraårsperiod. De huvudmän som beviljas bidrag
kan sedan begära ut medel för ett läsår i taget.
Under 2020 kunde huvudmän som tidigare hade
beviljats bidrag begära ut medel för
bidragsomgången 2020/21. Budgeten för
bidragsomgången 2020/21 var drygt 69 miljoner
kronor. Totalt beviljades bidrag om nästan 54
miljoner kronor. De beviljade medlen betalas ut i
december 2020 och i februari 2021. Skolverket
tog emot 28 rekvisitioner. Av de som begärde ut
bidrag fick 9 bifall och 20 delvis bifall. Av
samtliga huvudmän som fick bifall eller delvis
bifall var 23 kommuner, 5 enskilda huvudmän
och ett kommunalförbund.

Regionalt yrkesvux (SFS 2016:937)

Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning omfattar bidragen yrkesvux,
yrkesvux i kombination med sfi, lärlingsvux,
lärlingsvux i kombination med sfi och
yrkesförare. Budgeten för dessa bidrag för
bidragsomgången 2020 var initialt 2 269 miljoner
kronor. Under året tillförde regeringen 54
miljoner kronor som reserverades för utbildningar
inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård, samt
675 miljoner kronor för nya utbildningsplatser
och för att täcka kommunernas kostnad för
medfinansiering. För statsbidrag för yrkesvux
beviljades 1 655 miljoner kronor, varav 271
miljoner kronor för yrkesvux i kombination med
sfi och sva. Skolverket tog emot 47 ansökningar
från kommuner i samverkan. Dessa
samverkansgrupper omfattar samtliga 290
kommuner. Av de sökande fick 34 bifall, 1
avskrivning och 12 fick delvis bifall. För
statsbidrag för lärlingsvux beviljades 406 miljoner
kronor, varav 84 miljoner kronor för lärlingsvux i
kombination med sfi och sva. Skolverket tog
emot 44 ansökningar från kommuner i
samverkan. Dessa samverkansgrupper omfattar
284 kommuner. Av de sökande fick 36 bifall och
8 fick delvis bifall. För statsbidrag för yrkesförare
beviljades 208 miljoner kronor. Skolverket tog
emot 35 ansökningar från kommuner i
samverkan. Dessa samverkansgrupper omfattar
272 kommuner. Av de sökande fick 32 bifall, 3
fick delvis bifall. De extra tilldelade medlen om
54 miljoner kronor för utbildningsplatser inom
äldreomsorg eller hälso- och sjukvård betalades
ut i sin helhet. Medlen fördelades med 46
miljoner kronor inom yrkesvux, 7 miljoner kronor
inom lärlingsvux och en miljon till Region
Gotland. Skolverket tog emot 28 ansökningar i
yrkesvux från kommuner i samverkan och 8
ansökningar i lärlingsvux. Skolverket fattade
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senare beslut om ytterligare en ansökan i
yrkesvux. Denna genererade beslut om
ytterligare 1, 2 miljoner kronor. De extra tilldelade
medlen om 675 miljoner kronor betalades ut i sin
helhet. 585 miljoner kronor gick till
medfinansiering av tidigare beviljade
utbildningsinsatser. Resterande 90 miljoner
kronor gick till finansiering av nya
utbildningsplatser.
Statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen (SFS
2013:60)

Budgeten för bidragsomgången 2020 var 60
miljoner kronor. Bidraget söks terminsvis. Under
våren beviljades drygt 44 miljoner kronor och
under hösten beviljades nästan 18 miljoner
kronor. Totalt beviljades bidrag om drygt 62
miljoner kronor. Att den totala summan av
beviljade medel överstiger anslaget beror på att
återbetalda medel från våren omfördelades till
sökande under hösten. Av de 157 huvudmän
som sökte bidraget på våren fick 138 bifall, 16
fick delvis bifall och tre fick avslag. Av de 161
huvudmän som sökte bidraget på hösten fick 44
bifall, 114 fick delvis bifall och två fick avslag. En
ansökan avskrevs efter att huvudmannen
återtagit sitt ärende. Av de lärare som
huvudmännen tog emot bidrag för under våren
var 349 män och 273 kvinnor. Under hösten var
142 män och 116 kvinnor.

Statsbidrag för regionala stödfunktioner
2018
(§ 3 a SFS 2014:375)

Statsbidraget betalades ut sista gången 2019 i
enlighet med beslut efter ansökan för
bidragsomgången 2019. Under 2020 har endast
en redovisning av bidraget hanterats eftersom
bidraget utgår. Samtliga nio bidragsmottagare
redovisade bidraget 2020. Av utbetalda medel
om totalt 8 miljoner kronor har drygt 7 miljoner
kronor använts till verksamhet i syfte att utveckla
regionala stödfunktioner för samverkan mellan
skola och arbetsliv om yrkesutbildning.
Resterande medel återbetalas till Skolverket.

Stödja skolans arbete med entreprenörskap (SFS 2011:192)
Enligt förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan ska
Statens skolverk i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått statsbidrag och vilka belopp.
Skolverket har haft i uppdrag att fördela 11,5 miljoner kronor i statsbidrag för
entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja
entreprenörskap inom skolväsendet.
Dessa medel har fördelats enligt följande:
•

10,5 miljoner kronor i statsbidrag

•

1 miljon kronor i upphandling

Utöver detta tillkom ytterligare 18 miljoner kronor för främjande av
entreprenörskap i skolan. Dessa medel är från Tillväxtverkets anslag. Dessa medel
har gått till upphandling av tjänster till stöd för entreprenörskap i skolan.
Skolverket har under 2020 sammantaget fördelat 10,5 miljoner kronor i statsbidrag
till organisationer och huvudmän.
Skolverket har beviljat statsbidrag om 8,5 miljoner kronor till 236 huvudmän. Av
298 sökande fick 15 bifall, 221 delvis bifall och 62 avslag.
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Tabell 40. Statsbidrag till huvudmän för entreprenörskap 2017–2020 (tkr)

Antal sökande huvudmän
Sammanlagt sökt bidrag (tkr)
Beviljade bidrag (tkr)

2020

2019

2018

2017

298

187

120

77

115 621

63 251

72 331

40 200

8 500

18 000

16 151

7 500

Skolverket har beviljat statsbidrag om 2 miljoner kronor till tolv organisationer. Av
de 20 sökande fick 1 bifall, 11 delvis bifall och 8 avslag. En ansökan avskrevs på
grund av att sökande inte var berättigad att söka bidraget.
Tabell 41. Statsbidrag till organisationer 2017–2020 (tkr)
Organisation

2020

2019

2018

2017

A-Byrån

107

44

25

50

Snilleblixtarna

172

93

200

336

300

600

Transfer Sverige
Naturbruksskolornas förening (NSF)

172

125

175

200

Föreningen Svenska Science Centers (FSSC)

172

206

988

150

333

1 450

Ung företagsamhet (UF)
Ung Drive

172

Stiftelsen ESBRI

172

350

Kodcentrum

172

390

Emax Sverige ekonomisk förening

172

324

Spilloteket

172

INICIO

172

Riksföreningen Teknikcollege Sverige

172

Ung handlingskraft Sverige ideell förening

172

Summa

2 000*

695

2 200

445

4 278

1 000

*Värdena i kolumnen har avrundats till närmaste tkr. Totalt beviljat belopp är 1 999 994 kronor.

För upphandling av tjänster disponeras lika mycket som föregående år nämligen 19
miljoner kronor. Avtalen som beslutades 2016 med Ung företagsamhet och
Framtidsfrön förlängdes enligt samma villkor. De tjänster som upphandlas är
kompetensutveckling av lärare, insatser som stimulerar elevernas
erfarenhetsutbyte, främjande av samarbete mellan skola och arbetsliv samt
pedagogiska stödresurser för lärare.
Skolverket har träffat avtal för läsåret 2019–2020 med följande aktörer:
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•

Ung företagsamhet till ett värde av 14 miljoner kronor för insatser i
gymnasieskolan.

•

Framtidsfrön till ett värde av 3 miljoner kronor för insatser i grundskolans
årskurser 7–9.
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•

Framtidsfrön till ett värde av 2 miljoner kronor för insatser i förskoleklass–
årskurs 6.

Avtalen följs upp genom halvårsredovisning. Avstämning sker vid behov och
slutredovisning vid avtalsperiodens slut.

3.11 Kompetensförsörjning
En central förutsättning för att Skolverket ska kunna utföra sitt uppdrag på ett
tillfredsställande sätt är att myndigheten har tillgång till den kompetens som
uppdraget kräver. Under 2020 har ett antal åtgärder vidtagits, både för att stärka
myndighetens förmåga till kompetensförsörjning och internt lyfta
kompetensförsörjningens strategiska betydelse för organisationen. Skolverkets
bedömning är att dessa åtgärder kommer att bidra till att säkra den kompetens
myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

3.11.1 Åtgärder för att stärka förmågan till
kompetensförsörjning
Under 2020 har ett strukturerat och strategiskt arbetssätt för kompetensförsörjning
tagits fram. Syftet är bidra till en mer långsiktig kompetensförsörjning och minska
risk för kompetensgap. Genom ett mer enhetligt angreppssätt ökar bland annat
möjligheten att erhålla en komplett bild av myndighetens kompetensbehov. Under
2020 kommer fortsatt implementering av arbetssättet vara i fokus och ambitionen
är bland annat att utveckla avdelningsvisa kompetensförsörjningsplaner.
Kompetensförsörjning finns sedan tidigare med som en aspekt att ha med under
arbetet med verksamhetsplanering. Under 2020 har beslutats att även få med
kompetensperspektivet i uppföljningsarbetet. Från och med Uppföljning 1 2021
kommer detta att implementeras.
Skolverket har under året börjat tillämpa nya lokala kollektivavtal som främst berör
arbetstid, tjänsteresor och friskvårdbidrag. Avtalen är anpassade utifrån
Skolverkets verksamhet och parterna har i förhandlingarna valt att prioritera
friskvårdsbidrag till förmån för sjukvårdskostnader i syfte att förebygga sjukdom.
Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt under året.
En del i det arbetet har varit Fokus framåt som har tagits fram och är ett verktyg till
cheferna för att i dialogform undersöka den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.

3.11.2 Påverkan av coronapandemin
Coronapandemin har tvingat myndighetens anställda att arbeta hemifrån i mycket
stor utsträckning. Arbetssätt, kommunikation och ledarskap har behövt anpassas till
en ny verklighet.
Inledningen av pandemin medförde intensivt arbete inom Skolverket och det
väckte behov av stöd och insatser för att omhänderta oro, stress, ojämn
arbetsbelastning, samt för att säkerställa informationsspridning. För att möta dessa
behov utvecklades exempelvis dialogmateriel, texter med information och svar på
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de vanligast förekommande frågeställningarna. Första halvåret gjordes regelbundna
riskbedömningar och en successiv anpassning till pandemin och arbete hemifrån
har skett.
Myndighetens chefer har erbjudits stöd i att leda på distans under pandemin via
företagshälsovården. Stödet har bestått av gruppdialoger med andra chefer inom
Skolverket. Dialogerna har letts av en psykolog från företagshälsovården och har
gett möjlighet till samtal om olika dilemman i sitt ledarskap. Syftet har varit att
stärka cheferna i sitt distansledarskap och att fånga upp medarbetarens signaler på
behov av stöd.
Allt eftersom pandemin har pågått har myndigheten även möjliggjort för
medarbetarna att förbättra sina arbetsplatser hemma, exempelvis via hemlån av
ergonomisk utrustning. Syftet med dessa insatser är att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för medarbetarna på Skolverket.
För att stämma av medarbetarnas upplevelser av perioden med distansarbete
genomfördes under november 2020 en enkät. Bland de slutsatser som kan dras av
enkäten kan nämnas att medarbetarna upplever att den ökade flexibilitet som arbete
på distans innebär främjar möjligheterna till återhämtning samt förmågan att
balansera arbetsliv och privatliv. En negativ konsekvens av det påtvingade
distansarbetet är att det sociala umgänget med kollegor blir lidande. Resultatet av
enkäten kommer att användas för att anpassa och förbereda organisationen inför ett
nytt normalläge när pandemiperioden passerats. Förhoppningen är att kunna
tillvarata de lärdomar och positiva effekter som distansarbetet under 2020 har
medfört och fortsätta arbeta med att överbrygga de utmaningar som det innebär.

3.11.3 Kompetensförsörjningen i siffror
Under 2020 har totalt 121 nyanställda inlett sina anställningar på Skolverket, vilket
är betydligt fler än 2019 (97 st) och i nivå med 2018 (123 st). Av de som började
arbeta på Skolverket under 2020 var 71 procent kvinnor vilket är i nivå med
föregående år och samma fördelning som gäller för myndigheten i stort (per 31
december 2020).
Under 2020 mottog Skolverket över 7 000 ansökningar till utannonserade vakanser
och generellt upplevs att intresset för att arbeta på myndighetens är stort. Förmågan
att attrahera efterfrågad kompetens är god, framförallt när det gäller sakkompetens
relaterad till skolväsendet. Något kärvare är det att attrahera medarbetare till
stödfunktioner, av vilka it-kompetenser är svårast att locka. För att tydliggöra och
förstärka myndighetens arbetsgivarvarumärke, och därigenom förbättra förmågan
att attrahera efterfrågad kompetens, har ett arbete med arbetsgivarprofilering
inletts.
Vid utgången av 2020 var 799 personer anställda på Skolverket, varav 569 kvinnor
och 230 män. Antalet årsarbetskrafter var 695 inklusive Europaskolans personal
(667 exklusive). Medelåldern på myndigheten är 47 år. Antalet chefer är 47.
Myndigheten har sju avdelningschefer, varav fyra är män och tre kvinnor.
Enhetscheferna är 40 till antalet, varav 8 är män och 32 kvinnor.
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Tabell 42. Skolverkets personal, 2016–2020 per den 31 december respektive år
2020

2019

2018

2017

2016

741

730

704

672

517

Visstidsanställda

28

24

54

54

68

Europaskolan visstid

30

27

29

33

37

Totalt antal anställda

799

781

787

759

622

varav kvinnor

569

549

549

526

434

varav män

230

232

238

233

188

Tillsvidareanställda

Källa: Primula

Personalomsättningen under 2020 låg på 14 procent, vilket är samma nivå som för
2019.
Tabell 43. Sjukfrånvaro, 2016–2020 (procent)*
Andel av tillgänglig arbetstid

2020

2019

2018

2017

2016

Totalt

3,1

3,5

3,9

3.9

3,6

Åldersgruppen 29 år eller yngre

3,5

2,6

3,1

2,8

3,2

Åldersgruppen 30–49 år

3,0

3,2

3,8

3,8

3,6

Åldersgruppen 50 år el äldre

3,2

3,9

4,1

4,3

3,8

Kvinnors sjukfrånvaro

3,6

3,7

4,5

4,4

4,1

Mäns sjukfrånvaro

2,1

3,0

2,3

2,8

2,7

53,4

46,4

45,3

46,6

40,9

Andel av total sjukfrånvaro
Långtidsjukfrånvaro (60 kalenderdagar)
Källa: Arbetsgivarverket
* Sedan 2017 är europalärarna exkluderade.

Den totala sjukfrånvaron i relation till totalt tillgänglig arbetstid har sjunkit i
jämförelse med 2019. Orsaken ser till viss del ut att vara att männens sjukfrånvaro
minskat med cirka en procent jämfört med 2019. En tydlig trend är även att
sjukfrånvaron ökar i åldersgruppen yngre än 29 år, men minskar i åldersgruppen
äldre än 50 år. Noterbart är att långtidsfrånvaron andel av den totala sjukfrånvaron
har ökat från 46,4 procent föregående år till 53,4 procent 2020.

95

SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020

4 Finansiell redovisning
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4.1

Resultaträkning
Not

2020

2019

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

1 436 154

1 525 382

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

12 566

52 026

Intäkter av bidrag

3

4 171

5 562

Finansiella intäkter

4

90

193

1 452 980

1 583 163

-632 690

-593 556

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler

6

-46 309

-57 770

Övriga driftskostnader

7

-746 515

-907 282

Finansiella kostnader

8

-177

-555

Avskrivningar och nedskrivningar

-33 022

-32 340

Summa kostnader

-1 458 714

-1 591 503

Verksamhetsutfall

-5 734

-8 340

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter mm som inte disponeras

9

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo

795 517

810 126

-795 517

-810 126

0

0

20 196 219

19 180 717

-100

3 301

-20 196 119

-19 184 018

0

0

-5 734

-8 340

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

10

Saldo
Årets kapitalförändring
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11

4.2

Balansräkning

Tillgångar

Not

2020-12-31

2019-12-31

49 909

51 988

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Licenser och dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

12

689

1 514

50 598

53 503

6 480

2 683

29 663

37 783

0

192

36 143

40 657

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och inventarier
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

13

Varulager m.m.
Varulager och förråd

713

2 650

14

713

2 650

Kundfordringar

15

1 827

2 249

Fordringar hos andra myndigheter

16

17 540

24 953

Övriga kortfristiga fordringar

17

52 723

77 152

72 091

104 353

16 523

35 538

Summa varulager
Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

18

Upplupna bidragsintäkter
Summa periodavgränsningsposter

474

871

16 997

36 409

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

-60 094

-109 461

19

-60 094

-109 461

20

236 014

197 627

Summa kassa och bank

236 014

197 627

Summa tillgångar

352 461

325 738

Summa avräkning med statsverket
Kassa och Bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
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Kapital och skulder

Not

2020-12-31

2019-12-31

Myndighetskapital
Statskapital

21

5 749

14 088

-5 734

-8 340

22

15

5 749

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23

1 463

1 635

Övriga avsättningar

24

9 617

20 286

11 079

21 921

Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

25

88 574

65 825

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

26

118 906

109 947

68 084

68 553

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

27

Summa skulder m.m.

9 899

9 209

285 463

253 534
36 531

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

28

49 449

Oförbrukade bidrag

29

5 103

5 110

Övriga förutbetalda intäkter

30

1 351

2 893

Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder
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55 903

44 534

352 461

325 738
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Anslagsredovisning

Statens skolverk

001. Statens skolverk

Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet

003. Till Statens skolverks
disposition

004. Bidrag till vissa organisationer

Statligt stöd till särskild
utbildning i gymnasieskolan

002. Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för
elever med funktionshinder

Maxtaxa i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk
verksamhet m.m.

001. Maxtaxa i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet m.m.

002. Statbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem
inte erbjuds

003. Mindre barngrupper i förskolan

01 001

01 001

01 005

01 005

01 005

01 006

01 006

01 007

01 007

01 007

01 007

Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning

Redovisning mot anslag (tkr)

4.3

33

32

31

Not

2 928

7 809

873

11 610

56 524

56 524

30

726 178

726 207

93 055

93 055

Ingående
överföringsbelopp

1 228 000

79 000

2 596 000

3 903 000

243 739

243 739

41 500

3 371 593

3 413 093

1 135 892

1 135 892

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

0

0

0

0

0

0

2 500

-2 500

0

0

0

Omdisponerade anslagsbelopp

-2 928

-7 809

-873

-11 610

-56 524

-56 524

-30

-726 178

-726 207

-59 966

-59 966

Indragning

1 228 000

79 000

2 596 000

3 903 000

243 739

243 739

44 000

3 369 093

3 413 093

1 168 981

1 168 981

Totalt
disponibelt
belopp

-1 227 337

-72 283

-2 595 987

-3 895 607

-181 519

-181 519

-43 977

-2 886 736

-2 930 713

-1 113 823

-1 113 823

Utgifter

663

6 717

13

7 393

62 220

62 220

23

482 357

482 380

55 158

55 158

Utgående
överföringsbelopp
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34

Bidrag till viss verksamhet
inom skolväsendet m.m.

001. Särskilt verksamhetsstöd
till vissa utbildningar

002. Statsbidrag för vissa
gymnasieutbildningar m.m.

003. Skolgång för barn som
vistas i landet utan tillstånd

Bidrag till svensk undervisning i
utlandet

001. Elev- och lokalkostnadsbidrag vid
svensk undervisning i utlandet

Fortbildning av lärare
och förskolepersonal

001. Fortbildning av lärare,
rektorer och viss annan personal

Fler anställda i lågstadiet

001. Fler anställda i lågstadiet
annan personal

Bidrag till lärarlöner

001. Bidrag till lärarlöner

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling

001. Statligt stöd för stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling

Statligt stöd till vuxenutbildning

001. Statligt stöd till vuxenutbildning

Statligt stöd till
yrkeshögskoleutbildning

002 Särskilt verksamhetsstöd för vissa
utbildningar

01 008

01 008

01 008

01 008

01 009

01 009

01 010

01 010

01 011

01 011

01 014

01 014

01 016

01 016

01 018

01 018

01 020

01 020

39

38

37

36

35

Not

Redovisning mot anslag (tkr)

4 107

4 107

62 121

62 121

50 658

50 658

453 561

453 561

510

510

161 743

161 743

2 126

2 126

111

-1 342

0

-1 231

Ingående
överföringsbelopp

10 600

10 600

3 101 422

3 101 422

4 885 500

4 885 500

4 670 100

4 670 100

985 500

985 500

380 026

380 026

108 015

108 015

50 000

127 472

28 248

205 720

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-802

802

0

Omdisponerade anslagsbelopp

-4 107

-4 107

-62 121

-62 121

-50 658

-50 658

-453 561

-453 561

-510

-510

-161 743

-161 743

-2 126

-2 126

-111

0

0

-111

Indragning

10 600

10 600

3 101 422

3 101 422

4 885 500

4 885 500

4 670 100

4 670 100

985 500

985 500

380 026

380 026

108 015

108 015

50 000

125 328

29 050

204 378

Total
disponibelt
belopp

-10 600

-10 600

-3 101 422

-3 101 422

-4 840 287

-4 840 287

-4 123 906

-4 123 906

-985 146

-985 146

-133 177

-133 177

-98 685

-98 685

-50 000

-120 439

-29 050

-199 489

Utgifter

0

0

0

0

45 213

45 213

546 194

546 194

354

354

246 849

246 849

9 330

9 330

0

4 889

0

4 889

Utgående
överföringsbelopp
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002. Näringslivsutv.
– del till Statens Skolverk

01 005

Avgifter för Lärarlegitimation

Övriga inkomster
(återbetalning statsbidrag)

2552

2811

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel

Summa totalt

Näringslivsutvekling

01 005

Utgiftsområde 24, Näringsliv

Redovisning mot anslag (tkr)

Not

1 621 020

30

30

Ingående
överföringsbelopp

0

17 472

Beräknat
belopp

23 042 607

0

0

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

775 062

20 456

Inkomster

18 000

18 000

18 000

Omdisponerade anslagsbelopp

-1 589 273

-30

-30

Indragning

23 092 354

18 000

18 000

Total
disponibelt
belopp

-21 632 373

-18 000

-18 000

Utgifter

1 459 981

0

0

Utgående
överföringsbelopp

4.4

Beställningsbemyndiganden
Not
40

Ingående
åtaganden

Utestående åtaganden,
fördelning per år

Utestående åtaganden

2021

2022

2023–2025

(tkr)

Anslagsbenämning

1:5

Utveckling av
skolväsendet och
annan pedagogisk
verksamhet

1 468 000

894 187

1 394 071

936 673

283 766

173 632

003. Till Statens
skolverks disposition

1 468 000

894 187

1 394 071

936 673

283 766

173 632

Maxtaxa i förskola,
fritidshem och
annan pedagogisk
verksamhet m.m.

614 000

613 597

612 805

612 805

0

0

003. Mindre barngrupper i förskolan

614 000

613 597

612 805

612 805

0

0

Fortbildning
av lärare och
förskolepersonal

350 000

8 242

220 984

131 098

70 224

19 662

001. Fortbildning
av lärare, rektorer
och viss annan
personal

350 000

8 242

220 984

131 098

70 224

19 662

1:7

1:10

1:11

1:14

1:16

1:18

Fler anställda
i lågstadiet

985 500

001. Fler anställda
i lågstadiet

985 500

Bidrag till
lärarlöner

2 426 000

2 220 970

2 425 905

2 425 905

0

0

001. Bidrag
till lärarlöner

2 426 000

2 220 970

2 425 905

2 425 905

0

0

Statligt stöd för
stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling

6 230 000

3 500 000

6 230 000

6 230 000

0

0

001. Statligt stöd
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

6 230 000

3 500 000

6 230 000

6 230 000

0

0

Statligt stöd till
vuxenutbildning

2 322 000

0

2 272 000

2 272 000

0

0

001. Statligt stöd
till vuxenutbildning

2 322 000

0

2 272 000

2 272 000

0

0

13 410 000

8 222 496

13 155 765

12 608 481

353 990

193 294

Summa
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4.5

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
2020

2019

2018

2017

2016

Beviljad

130 000

170 000

94 000

90 000

80 000

Utnyttjad

88 574

65 825

59 692

70 145

66 427

Låneram i Riksgäldskontoret

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad

39 000

57 000

54 000

50 000

46 000

Utnyttjad

-

-

-

-

-

Ränteintäkter på räntekonto

3

-

23

8

8

Räntekostnader på räntekonto (negativ ränta)

9

451

787

785

423

12 566

52 026

49 919

49 156

57 438

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som Skolverket diponerar
Avgiftsintäkter som inte disponeras

20 456

16 052

15 500

16 251

15 683

775 062

794 073

271 159

446 169

159 365

17 472

16 895

16 613

16 297

19 000

34 076

39 609

36 802

62 246

62 246

-

1 342

-

3 889

5 788

1 459 981

1 621 020

1 647 842

1 436 332

2 271 037

Tilldelade bemyndiganden

13 410 000

8 586 568

9 235 000

6 517 000

8 109 000

Utestående åtaganden

Avgiftsintäkter som ej disponeras
avseende återkrav
Beräknade avgiftsintäkter enl. regleringsbrev
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslagssparande (utgående saldo)
Beställningsbemyndigande

13 155 765

8 226 996

8 468 438

5 014 201

4 987 667

Antalet årsarbetskrafter

667

639

674

575

530

Medelantalet anställda

779

767

787

698

589

2 137

2 439

2 472

2 556

2 548

-5 734

-8 340

-12 064

-21 352

-38 434

0

0

0

203

15 864

Driftkostnad per årsarbetskraft*
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
*
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Av myndighetens driftkostnader 2020 enl resultaträkningen utgör ca 20%
uppdragsutbildningar för externa intressenter. En beräkning exklusive
uppdragsutbildningar ger en driftkostnad per årsarbetskraft på 1 717 tkr
(1 827 tkr). I beräkningen av antalet årsarbetskrafter exluderas Europalärarna.
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4.6 Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
och värderingsprinciper
Belopp redovisas i tkr om inte annat anges.
Allmänt
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet
med förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets, ESV:s föreskrifter och allmänna råd
till denna. Bokföringen följer förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring samt
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Maskinella avrundningar kan ge smärre
differenser jämfört med manuella summeringar.
Brytdag
Brytdag för löpande bokföring för räkenskapsåret har varit 2021-01-05.
Värdering av fordringar och skulder
Värdering har gjorts av kundfordringar med
förfallodatum äldre än tre månader. Skulderna
har tagits upp till nominellt belopp.
Periodavgränsningsposter
För periodavgränsningsposter uppgår beloppsgränsen till 75 tkr.
Anläggningstillgångar
Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd
om minst tre år och ett anskaffningsvärde på
minst 23 tkr redovisas som anläggningstillgångar.
Beloppsgräns för förbättringsutgifter på annans
fastighet, licenser mm är 100 tkr samt för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
500 tkr. På anskaffningsvärdet görs linjär
avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska
livslängden. Avskrivningar görs månadsvis.
Följande avskrivningstider tillämpas
3 år
Dataprogram, licenser, rättigheter.
Kringutrustning, larm och övriga
kontorsmaskiner.
5 år
Förbättringsutgifter annans fastighet,
kontorsmaskiner, inredningsinventarier
och övrigt.
3–5 år Egenutvecklade program
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Finansiering av anläggningstillgångar
Skolverket får enligt regleringsbrevet med
undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) i vissa fall använda
anslag för att finansiera anläggningstillgångar.
Anskaffning av sådana anläggningstillgångar tas
upp som statskapital. Statskapitalet skrivs ner
med gjorda avskrivningar.
Varulager
Skolverkets varulager avseende publikationer
värderas till nettoförsäljningsvärdet. Då lagret
består av många äldre publikationer där det finns
en osäkerhet om de är försäljningsbara har en
uppskattning av antal försäljningsbara publikationer gjorts som grundas på försäljningsstatistik
2020. Från det beräknade försäljningsvärdet har
försäljningskostnader dragits av. Försäljningskostnader utgörs bl.a. av ordermottagning,
fakturering, porto, lagerhantering.
Övriga kortfristiga fordringar
Skolverket anlitar externa leverantörer för hantering av kundfakturering avseende publikationer,
nationella prov och någon enstaka konferens.
Kundinbetalningar som leverantören inte överfört till Skolverket på balansdagen redovisas som
övrig kortfristig fordran då den utgör en fordran
på leverantören.
Återkrav av statsbidrag
Skolverket redovisar återkrav av statsbidrag
enligt principen att om återbetalningen sker
samma år som den ursprungliga utbetalningen
bokförs återbetalningen av bidraget mot samma
anslag som den tidigare utbetalningen av bidraget.
Medlen får därmed disponeras för samma ändamål. Skolverkets tolkning bygger i dessa fall på
att de återbetalda medlen reducerar årets faktiska
utbetalningsvolym och därför kan utbetalas på
nytt. I de fall återbetalningen sker senare budgetår än den ursprungliga utbetalningen redovisas
medlen mot inkomsttitel även om aktuellt
uppdrag fortfarande pågår. Skolverkets tolkning
bygger i dessa fall på att de årsvisa finansiella
villkoren avser utbetalningar brutto och därmed inte får utvidgas genom inbetalningar från
tidigare år. I de fall det finns angivet i förordning
eller annat beslut att återbetalda medel inte får
disponeras redovisas återkravet mot inkomsttitel.

Även i de fall återbetalningen avser ett uppdrag
som Skolverket inte längre har, redovisas medlen
mot inkomsttitel. För bidragen samverkan för
bästa skola och för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända redovisas dock återkrav
mot anslag. Obetalda återkrav av statsbidrag
per 31 december 2020 redovisas i enlighet med
ovanstående principer som uppbördsfordran.
För uppdraget ”utöver de medel som avsatts för
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning enligt förordningen (2016:937) ska
medel reserveras för utbildning enligt samma
förordning inom äldreomsorg eller hälso- och
sjukvård” har under året ett beslut fattats om
avvikande hantering av återkrav vilket är i
enlighet med Skolverkets interna riktlinje.
Avgifter
Av Skolverkets instruktion framgår att myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och
8 avgiftsförordningen (1992:191), utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.
Lån i Riksgälden
Lån i Riksgälden ska inte väsentligt avvika från
motsvarande tillgångars bokförda värden per den
31 december.
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Tilläggsupplysningar
Utbildningstjänster
Verksamhet som innebär att ta fram, utveckla
och erbjuda olika typer av utbildningsinsatser
hanteras som verksamhetskostnader. Vissa
uppdragsutbildningar finansieras med sakanslag
om de ingår i tillfälliga uppdrag som enligt
regleringsbrevet ska finansieras med sakanslag.
Kostnaderna benämns utbildningstjänster och
redovisas som driftkostnader under verksamhetskostnader i resultaträkningen. Skolverkets och
även Ekonomistyrningsverkets bedömning är att
kostnaderna ska klassas som verksamhetskostnader även om utbildningstjänsterna köps
för annans räkning. Skolverket har tillämpat
redovisning av utbildningstjänster på detta sätt
sedan 2010.

4.7

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare (belopp i tkr)
Generaldirektör Peter Fredriksson
Rådet för den officiella statistiken, SFS 2016:822

Ersättning
1 474

Insynsråd
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Kristina Axén Olin
Solstigen AB

6

Fredrik Christensson

6

Maria Jarl

5

Olof Linton

6

Pernilla Nilsson
Högskolestyrelsen vid Högskolan i Halmstad

5

Lars Rehnberg

6

Johan Sjölin

5

Gunilla Svantorp
Insynsrådet för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Insynsrådet för Länsstyrelsen i Värmland

5

Anders Söderholm
Insynsrådet Universitetskanslersämbetet

6
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4.8

Noter

Not 1. Intäkter av anslag
Anslag

2020

2019

16.1:1.1 Statens skolverk

1 113 823

1 037 768

231 285

339 352

1 000

0

16.1:5.3 Till Statens skolverks disposition
16.1:5.4 Utveckling av skolväsendet, bidrag till vissa organisationer

270

235

16.1:9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

16.1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar

21 531

21 117

16.1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

50 244

107 640

24.1:5.2 Näringslivsutveckling

18 000

19 270

1 436 154

1 525 382

Summa
Bland verksamhetens intäkter och kostnader redovisas även
kostnader som har belastat icke räntebärande anslag, så kallade
sakanslag.
Merparten av verksamhetskostnaderna är finansierade med
förvaltningsanslag, men det finns även uppdrag som innefattar
verksamhetskostnader och finansieras från sakanslag.
Verksamhetskostnader som belastat anslagspost 1:5.3 avser
tillfälliga uppdrag som främst inkluderar utbildningstjänster inom
exempelvis befattningsutbildning för rektorer, samverkan
för bästa skola och nyanlända samt personalförstärkning och
specialpedagogiska insatser inom elevhälsan. Intäkter av
anslagspost 1:5.3 har minskat med 108 068 tkr. Minskningen är
främst hänförbar till att inga speciallärarutbildningar inom ramen
för Lärarlyftet startade under vårterminen 2020, covid-19 har
medfört att fysiska utbildningar och konferenser har ställts in
eller genomförts digitalt och att färre filmer har tagits fram. På
anslagspost 1:5.3 har fyra uppdrag upphört och ett uppdrag

har från och med 2020 finansiering av administrativa kostnader
från förvaltningsanslaget. Verksamhetskostnader som belastat
anslagspost 1:5.4 avser upphandling av tjänster för att stödja
entreprenörskap inom skolväsendet.
Verksamhetskostnader som belastat anslag 1:8 avser personskadeskydd i gymnasieskolan. De verksamhetskostnader som
belastat anslag 1:9 avser främst löner för de lärare som anställts
av Skolverket och som arbetar på skolor utomlands.
Verksamhetskostnader som belastat anslag 1:10 avser främst
utbildningstjänster inom Lärarlyftet och svenska som andra språk.
Intäkter av anslagspost 1:10.1 har minskat med 57 396 tkr.
Minskningen är främst hänförbar till att inga speciallärarutbildningar
eller behörighetsgivande kurser inom ramen för Lärarlyftet
startade under vårterminen 2020.
Kostnader som belastat anslag 24.1:5.2 avser främst
utbildningstjänster som främjar entreprenörskap och företagande
bland unga inom grundskolan och gymnasieskolan.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2020
Avgiftsintäkter enligt 15 § Avgiftsförordningen

2019

25

38

Nationella prov

8 301

39 446

Övriga publikationer

1 928

3 009

2 312

9 534

12 566

52 026

2020

2019

Avgiftsintäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen:

Övriga intäkter
Summa
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med
39 461 tkr. Minskningen är främst hänförbar till beslutet att ställa in
alla nationella prov under våren 2020 med anledning av covid-19.

Not 3. Intäkter av bidrag
Bidrag, inomstatliga

1 188

2 355

Bidrag, utomstatliga och internationella

1 035

1 453

Bidrag, EU

1 948

1 754

Summa

4 171

5 562

Skolverket har under 2020 till följd av covid-19 erhållit
kompensation med 1 086 tkr för sjuklönekostnader.
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Not 4. Finansiella intäkter
Ränteintäkter indragning anslag
Ränteintäkter lån Riksgälden

2020

2019

3

0

3

158

84

35

90

193

2020

2019

Summa personalkostnader

-632 690

-593 556

Varav lönekostnader* (exkl. arbetsgivaravgifter)

-404 828

-378 573

2020

2019

Övriga finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter utgörs främst av kursvinster.

Not 5. Personalkostnader

* Arvoden ingår med 2 097 tkr år 2020 och 3 015 tkr år 2019.

Personalkostnaderna har ökat med 39 134 tkr främst till följd
av genomförd lönerevision och ökat medelantal anställda med
12 st. Dessutom har premieavgifter till SPV ökat. Förändringar
som bedöms vara en följd av coronapandemin är kostnadsökning
för semesterlöneskuld och minskade kostnader för utbildning och
övriga personalkostnader.

Not 6. Lokalkostnader
Lokalkostnaderna har minskat med 11 461 tkr jämfört med föregående räkenskapsår. Skolverket har minskade hyreskostnader
efter flytt till gemensamma lokaler. Minskningen beror också på
att återföring av den flyttrelaterade avsättningen för lokalhyror och
återställningskostnader översteg den faktiska kostnaden.

Not 7. Övriga driftkostnader
Reparation och underhåll m.m.
Reaförlust försäljning anläggningstillgångar
Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster
Resor, representation, information

-972

-416

-1 273

-13

521

-6 299

-13 461

-33 410

-38 405

Köp av utbildningstjänster

-280 496

-391 375

Köp av övriga tjänster

-440 266

-472 731

-1 937

-204

Inköp av varor

Förändring varulager
Aktivering egenutvecklade anläggningstillgångar

Övriga driftkostnader har minskat med 160 767 tkr.
Resor, representation och information har minskat med
7 162 tkr vilket främst beror på minskade resekostnader till följd
av coronapandemin.
Köp av utbildningstjänster från universitet och högskolor
m.fl. har minskat med 110 879 tkr jämfört med föregående år.
Enskilda uppdrag med stora minskningar på grund av att
inga kurser startade våren 2020 är Läralyftet II (-38 993 tkr),
Personalförstärkning o specialpedagogiska insatser, elevhälsa
(-44 398 tkr) och SVA inom Läralyftet II (-12 689 tkr).
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17 708

10 618

-746 515

-907 282

Köp av övriga tjänster har minskat med 32 465 tkr. En stor del
av minskningen beror på minskade utbildningskostnader med
externa deltagare (-28 164 tkr) inom framförallt verksamhetsområdena Generellt stöd och Riktat stöd och minskade kostnader
för konsultjänster (- 24 675 tkr). Samtidigt har kostnader för datatjänster ökat med 28 515 tkr, där en stor del (16 525 tkr) hänförs
till Grundläggande IT-infrastruktur.

Not 8. Finansiella kostnader
2020
Räntekostnad räntekonto

2019

-9

-451

Övriga räntekostnader

-69

-62

Övriga finansiella kostnader

-98

-41

-177

-555

Finansiella kostnader utgörs i huvudsak av kursförluster och
dröjsmålsränta.

Not 9. Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten
2020

2019

Avgifter Lärarlegitimation*

20 456

16 052

Återbetalning statsbidrag

775 062

794 073

Summa

795 517

810 126

54 127

42 300

* Kostnader för verksamheten Lärarlegitimation.

I de fall återbetalningen sker senare budgetår än den ursprungliga
utbetalningen redovisas medlen i huvudsak mot inkomsttitel även
om aktuellt uppdrag fortfarande pågår.
Avgifter Lärarlegitimation har ökat med 4 403 tkr under 2020
vilket förklaras av ökat antal beslut, vilket beror på att ärenden
som inkommit under 2019 beslutats under 2020. Kostnader för
verksamheten Lärarlegitimation har ökat med 11 827 tkr under
2020, vilket främst beror på ökade lönekostnader.

Not 10. Lämnade bidrag
2020
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
Fler anställda i lågstadiet

-2 723 577

-985 146

-1 970 490

Mindre barngrupper i förskolan

-1 227 337

-1 225 072

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning (2016:937)

-2 376 224

-1 531 340

Statsbidrag för läxhjälp

-388 546

-388 600

Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

-150 000

-150 000

Karriärsteg för lärare

-1 374 253

-1 267 476

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

-2 595 987

-3 288 627

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

-481 998

-381 991

-4 840 287

-3 449 342

Gymnasieskolans introduktionsprogram

-300 000

-300 000

Lärlingsutbildning, regional yrkesinriktad vuxenutbildning

-413 423

-294 521

Fortbildning för lärare inom specialpedagogik

-169 196

-181 772

Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Riksrekryterande gymnasieutbildning, elev funktionshinder

-181 519

-177 229

Lärarassistenter

-397 920

-160 767

Förarutbildningar (2016:937)

-207 775

-174 954

Övriga lämnade bidrag

Lämnade bidrag har ökat med 1 012 101 tkr jämfört med föregående år vilket är en konsekvens av tilldelade uppdrag
enligt regleringsbrevet. Enskilda förklaringsposter är anslagsökningar inom flera bidrag, däribland statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling och extra statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning
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-1 374 453

-1 518 262

-20 196 119

-19 184 018

Indelningen av jämförelsetalen har ändrats något för att öka
jämförbarheten med innevarande år.

Not 11. Årets kapitalförändring
Årets Kapitalförändring består av avskrivningar hänförbara till
investeringar avseende Lärarlegitimation, Matematiklyftet och
IT-stöd för statsbidragshantering. Dessa investeringar har
finansierats med anslag 1:5 och redovisas under Statskapital.

Not 12. Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling, anskaffningsvärde
2020-12-31

2019-12-31

Ingående balans

261 352

269 525

Årets anskaffning

19 715

12 613

Årets utrangering/försäljning

-4 980

-19 514

0

-1 273

276 087

261 352

Ingående balans

-209 363

-203 820

Årets avskrivning

-21 515

-25 057

Nedskrivning
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar

Årets utrangering/försäljning
Utgående balans
Bokfört värde

4 700

19 514

-226 178

-209 363

49 909

51 988

Licenser och dataprogram, anskaffningsvärde

2020-12-31
Ingående balans
Årets anskaffning

10 919

2019-12-31
17 291

0

253

-259

-2 735

0

-3 889

10 661

10 919

Ingående balans

-9 405

-12 535

Årets avskrivning

-567

-805

Omklassificering

0

46

Årets utrangering/försäljning

0

3 889

-9 972

-9 405

689

1 514

Summa immateriella anläggningstillgångar

50 598

53 503

Varav pågående

19 624

7 402

Kostnadsfört
Årets utrangering/försäljning
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar

Utgående balans
Bokfört värde

Under 2020 har 259 tkr kostnadsförts avseende en ej genomförd
integration mellan ekonomisystem och bidragshanteringssystem. Pågående egenutvecklade tillgångar avser främst
SIA (Skolverkets inloggning och användarhantering) och
Databas för rektorsprogrammet.
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Not 13. Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet, anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffning
Årets utrangering/försäljning

2020-12-31

2019-12-31

10 445

7 892

1 945

2 728

-7 717

-175

Omklassificering

3 194

0

Utgående balans

7 867

10 445

Ingående balans

-7 763

-7 337

Årets avskrivning

-1 261

-600

7 717

175

Ackumulerade avskrivningar

Årets utrangering/försäljning
Omklassificering

-80

0

Utgående balans

-1 387

-7 763

6 480

2 683

Bokfört värde
Maskiner och inventarier, anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets anskaffning
Årets utrangering/försäljning

2020-12-31

2019-12-31

80 125

68 239

4 810

33 165

-17 412

-24 014

Omklassificering

-3 194

2 735

Utgående balans

64 329

80 125

Ingående balans

-42 358

-60 449

Årets avskrivning

-9 679

-5 877

Årets utrangering/försäljning

17 275

24 014

Ackumulerade avskrivningar

Omklassificering

80

-46

Utgående balans

-34 681

-42 358

29 648

37 768

2020-12-31

2019-12-31

Bokfört värde
Konst och ej avskrivningsbara inventarier, anskaffningsvärde
Ingående balans

15

15

Årets anskaffning

0

0

Årets utrangering/försäljning

0

0

15

15

0

192

36 143

40 657

0

0

Bokfört värde
Förskott materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Varav pågående förbättringsutgifter
Under 2020 har säkerhetsteknik omklassificerats från Maskiner
och inventarier till Förbättringsutgifter på annans fastighet.
I samband med flytten till nya lokaler i Solna har äldre
anläggningstillgångar utrangerats till ett bokfört värde av 136 tkr.
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Not 14. Varulager
2020-12-31

2019-12-31

Varulager

713

2 650

Summa

713

2 650

Varulagervärdet av publikationer har minskat med 1 937 tkr
jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att
beräkning av nettoförsäljningsvärdet har ökat eftersom antalet
utleveranser 2020 har varit betydligt färre än föregående år.

Not 15. Kundfordringar
2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar

1 827

2 249

Summa

1 827

2 249

Kundfordringarna avser i huvudsak nationella prov och publikationer,
vilka hanteras av externa företag. Utestående kundfordringar har
minskat med 422 tkr vilket i stort beror på minskad fakturering av
nationella prov.

Not 16. Fordringar hos andra myndigheter
2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar andra myndigheter

0

308

Uppbördsfordringar

0

221

17 521

24 376

19

47

17 540

24 953

2020-12-31

2019-12-31

51 408

74 073

1 315

3 079

52 723

77 152

Fordran ingående moms
Övriga inomstatliga fordringar
Summa

Not 17. Övriga kortfristiga fordringar
Uppbördsfordringar/återkrav
Övriga fordringar
Summa
Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 24 428 tkr, vilket
till stor del beror på lägre belopp på beslutade återkrav av bidrag
under senare delen av 2020.
Delposten övriga fordringar avser i huvudsak inbetalningar
från Skolverkets kunder till leverantörer som hanterar del av
Skolverkets kundfakturering, och som inte har överförts till
Skolverket på balansdagen.

Not 18. Förutbetalda kostnader
2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda hyreskostnader

10 991

24 994

Övriga förutbetalda kostnader

5 532

10 544

16 523

35 538

Summa
Förutbetalda kostnader har minskat med 19 015 tkr vilket till stor
del beror på att Skolverket har minskade hyreskostnader efter flytt
till gemensamma lokaler. Under 2019 hade Skolverket dessutom
kostnader för både nya och gamla lokaler.
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Not 19. Avräkning med statsverket
2020-12-31

2019-12-31

Uppbörd
Ingående balans

-71 364

-121 242

-795 517

-810 126

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde

816 827

860 004

Fordringar/skulder avseende uppbörd

-50 054

-71 364

Redovisat mot inkomsttitel

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde
Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde

54 958

75 985

20 518 550

19 668 331

-20 528 389

-19 689 358

45 119

54 958

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-93 055

-27 860

1 113 823

1 037 768

-1 135 892

-1 102 963

59 966

0

-55 158

-93 055

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans

0

0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

872 406

894 215

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-20 583 969

-19 723 569

19 711 562

18 829 354

0

0

-60 094

-109 461

2020-12-31

2019-12-31

236 014

197 627

39 000

57 000

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Summa Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket har ökat med 49 367 tkr vilket främst
beror på minskat anslagssparande i räntebärande flöde.

Not 20. Behållning räntekonto hos Riksgäldkontoret
Behållning räntekonto
Beviljad räntekontokredit
Beviljad räntekontokredit 2020 framgår av regleringbrev 2020-10-08
(U2020/05108). Krediten har inte utnyttjats under året. Räntekontot
har ökat med 38 386 tkr trots att anslagssparandet i ränteflödet har
minskat från 93 055 tkr 2019 till 55 158 tkr 2020. Detta beror på
att nettoskulden som ska regleras från räntekontot har ökat med
76 283 tkr.
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Not 21. Statskapital
2020-12-31
Konst statens konstråd

2019-12-31

15

15

5 213

10 528

IT utveckling Lärarlegitimation

166

2 152

Matematiklyftet

355

1 384

Gymnasievalet

0

9

Summa anslagsfinansierade tillgångar

5 734

14 073

Utgående statskapital

5 749

14 088

Anslagsfinansierade tillgångar
IT stöd för statsbidragshantering

Skolverkets statskapital utgörs av medel för finansiering av
anläggningstillgångar samt överförd konst från Statens konstråd. Skolverket har inget avkastningskrav på statskapitalet.
Anslagsfinansierade anläggningstillgångar är fullt avskrivna per
31 december 2020, medan värdet på överförd konst från Statens
konstråd uppgår till 15 tkr. Skillnaden mellan bokfört värde och
statskapital utgörs av årets avskrivningar som återfinns under
årets kapitalförändring.

Not 22. Myndighetskapital
Statskapital utan
avkastningskrav

Kapitalförändring enligt
resultaträkningen

Summa

Föregående års utgående balans

14 088

-8 340

5 749

Ingående balans

14 088

-8 340

5 749

Föregående års kapitalförändring

-8 340

8 340

0

Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans

-5 734

-5 734

-8 340

2 606

-5 734

5 749

-5 734

15

Myndighetskapitalet har minskat med 5 734 tkr till följd av
avskrivningar på anläggningstillgångar som går mot statskapital.

Not 23. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad

2019-12-31

1 635

1 472

704

875

Återföring tidigare kostnad, anställning upphört

-505

Årets pensionsutbetalningar

-371

-711

1 463

1 635

Utgående avsättning
Under året har fyra nya beslut om delpension fattats
(2019 fem beslut).
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Not 24. Övriga avsättningar
Ingående avsättning avseende omstruktureringsåtgärder
Årets avsättning avseende omräkning licenskostnad

2020-12-31

2019-12-31

16 468

23 327

5 000

0

Årets reglering avseende omstruktureringsåtgärder

-16 468

-6 859

Utgående avsättning omstruktureringsåtgärder

5 000

16 468

Ingående avsättning avseende lokalt omställningsarbete

3 818

3 136

Årets avsättning lokalt omställningsarbete

1 195

1 131

-397

-448

Årets användning av lokalt omställningsarbete
Utgående avsättning lokalt omställningsarbete

4 617

3 818

Utgående övriga avsättningar

9 617

20 286

2020-12-31

2019-12-31

65 825

59 692

Övriga avsättningar har minskat med 10 669 tkr vilket främst
beror på att avsatta medel för avvecklingskostnader för flytt
har reglerats under 2020. Samtidigt har det under 2020 gjorts
en avsättning för omräkning av licenskostnader.
Under 2021 beräknas 400 tkr användas av avsatta medel
för lokalt omställningsarbete.

Not 25. Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans
Under året upptagna lån

53 779

29 799

-31 030

-23 666

88 574

65 825

130 000

170 000

2020-12-31

2019-12-31

Leverantörsskulder

107 692

99 040

Arbetsgivaravgifter

10 802

10 081

51

31

Amortering
Utgående balans
Låneram
Låneram 2020 framgår regleringbrev 2020-10-08 (U2020/05108).
Från och med låneupptag i december 2020 tillämpas nytt
regelverk som innebär att en myndighets samlade lån inte får
avvika väsentligt från motsvarande tillgångars bokförda värden.
Att utestående lån avviker med 1 848 tkr mot bokfört värde för
anläggningstillgångar beror på att investeringarna i december
understeg Skolverkets prognos.

Not 26. Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Ålderspensionsavgift
Utgående moms
Summa

362

795

118 906

109 947

2020-12-31

2019-12-31

Not 27. Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Felaktiga inbetalningar
Övriga skulder
Summa
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9 888

9 167

11

38

0

5

9 899

9 209

Not 28. Upplupna kostnader
2020-12-31
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter

38 257

2019-12-31
30 555

Upplupna löner inkl. sociala avgifter

1 894

590

Övriga upplupna kostnader

9 299

5 386

49 449

36 531

Summa
Upplupna kostnader har ökat med 12 918 tkr. Fler innestående
semesterdagar har givit en ökad semesterlöneskuld på 7 701 tkr
tkr vid utgången av 2020 vilket främst bedöms vara en effekt av
coronapandemin. Upplupna löner har ökat med 1 304 tkr vilket
främst beror på beslut om avgångsvederlag.

Not 29. Oförbrukade bidrag
2020-12-31

2019-12-31

Inomstatliga

470

2 436

Utomstatliga

4 633

2 674

Summa oförbrukade bidrag

5 103

5 110

Oförbrukade inomstatliga bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall:
– inom tre månder

470

Summa

470

Not 30. Övriga förutbetalda intäkter
2020-12-31
Övriga förutbetalda intäkter

1 351

2 893

Summa

1 351

2 893

Övriga förutbetalda intäkter avser inbetalda avgifter för
lärarlegitimationer där handläggning inte påbörjats.

Not 31. Anslag 1:1 Statens skolverk

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
ANSLAGSSPARANDE OCH DISPONIBELT
Enligt regleringsbrev 2019-12-19 (U2017/02303/S (delvis),
U2019/00162/S, U2019/01553/S m.fl.) får Skolverket disponera
3 procent av tilldelade medel 2019, 33 089 tkr.
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Not 32. Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 3
Till Statens skolverks disposition

Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

82 000

55 278

26 722

3 300

3 300

0

283 500

232 291

51 209

Utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och
samordnade insatser för barn och unga (U2020/01236/GV), högst

6 000

5 036

964

Utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensutvecklings- och
implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen,
grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2018/02959/S)

15 000

9 637

5 363

75 000

65 385

9 615

Varav administrationskostnader för fortbildning för lärare i språk-, läs-och skrivutveckling, högst

6 000

5 952

48

Utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildningsinsatser för
personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansändringar

15 000

11 197

3 803

Utgifter i enlighet med avtal med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) enligt
uppdraget att fortsatt genomföra Tekniksprånget

15 000

15 000

0

26 000

18 871

7 129

482 000

481 998

2

Utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

69 200

52 430

16 770

Utgifter i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum

25 500

25 500

0

388 600

388 546

54

25 000

24 946

54

262 700

85 058

177 642

17 000

12 775

4 225

525 500

473 681

51 819

Av dessa medel ska i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning
inom elevhälsan

150 000

150 000

0

Av dessa medel ska i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och
fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt för speciallärarutbildning
inom Lärarlyftet

375 500

323 681

51 819

300 000

300 000

0

Uppdrag givna i särskild ordning
Utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371/S) samt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning
i specialpedagogik, högst
Uppdrag till Linköpings universitet att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga
ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de
nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds
universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik,
i enlighet med regeringsbeslut 27 feb 2014 (U2014/01602/S m.fl.)
Utgifter med anledning av uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska
(U2019/03787/S) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2019/03786/S), högst

Uppdrag givna i regleringsbrev
Utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare,
lärare och skolbibliotekarier, Läslyftet. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen
(2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling.

Förordningar
Utgifter i enlighet med förordningen (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden,
första kalenderhalvåret
Utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
Varav ideella läxhjälpsorganisationer
Utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Utgifter i enlighet med förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för
insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända
Utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning
inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när
det gäller sådana insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget Lärarlyftet, högst

Utgifter i enlighet med förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram
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Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

Utgifter i enlighet med förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med
datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning

14 000

13 918

82

Utgifter i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor
och statsbidrag till vissa huvudmän

17 000

7 374

9 626

4 000

3 321

679

Utgifter i enlighet med förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av
lärarassistenter

465 000

397 920

67 080

Utgifter i enlighet med förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling
i förskolan

125 000

122 721

2 279

Utgifter för befattningsutbildning i enlighet med förordning (2011:183) avseende
befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande
ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

106 100

100 556

5 544

4 000

2 143

1 857

Utgifter i enlighet med förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande
åtgärder i skolor

Övrigt
Elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar, högst
Utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse

100

100

0

Till Stockholms universitet för verksamheten med nationellt resurscentrum i kemi

500

500

0

Till Lunds universitet för verksamheten med nationellt resurscentrum i fysik

500

500

0

1 700

1 700

0

Till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning
i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess
resultat
Skolverkets disponibla medel inom anslagsposten 1:5.3 uppgår
till 3 369 093 tkr. Utfallet uppgår till 2 886 736 tkr. Differensen
mellan disponibelt belopp och utfall uppgår till 482 357 tkr (14 %)
och förklaras av avvikelser på flera uppdrag inom anslagsposten.
Alla medel avseende statsbidrag för undervisning under skollov
(2014:47) användes inte bland annat beroende på svårigheter
att rekrytera personal för lovskola. Samtliga statsbidrag för
anställning av lärarassistenter (2019:551) betalades inte ut

vilket kravet på medfinanisering av huvudmännen bidrog till. Inga
speciallärarutbildningar inom Lärarlyftet startade under vårterminen
2020 och det var ett lägre söktryck än väntat för speciallärarutbildning under hösten. Uppdraget samverkan för bästa skola
påvkerkades mycket av covid-19 eftersom många huvudmän och
skolor inte kunde genomföra ett omfattande utvecklingsarbete
under pandemin.

Anslagspost 4
Bidrag till vissa organisationer
Till WorldSkills Sweden (Yrkeslandslaget), högst

15 000

15 000

0

5 000

5 000

0

10 000

10 000

0

Utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i
skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet

11 500

11 500

0

Skolverket ska efter rekvisition betala ut medel till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla

3 500

3 500

0

Skolverket ska efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Regioner
för arbete enligt en överenskommelse med staten som syftar till att realisera de övergripande målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet
(U2020/05525)

2 500

2 500

0

700

700

0

varav till tävlingsverksamheten
varav till arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

Utbetalning till ämneslärarorganisationer
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Not 33. Anslag 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 2
Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial
utbildning för elever med funktionshinder

Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

Göteborgs kommun

15 875

15 875

0

Kristianstads kommun

11 113

11 113

0

Stockholms kommun

14 685

14 685

0

6 919

6 919

0

98 817

98 817

0

8 § nämnda avtal, medel för särskilda stödinsatser för vårterminen 2020

1 988

1 988

0

8 § nämnda avtal, medel för särskilda stödinsatser för höstterminen 2020

1 301

1 301

0

Utfall

Saldo

Elevbaserat tilläggsbidrag för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever:

Umeå kommun
Ersättning till Örebro kommun enligt:
6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för
döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet

Disponibelt belopp på anslagspost 2 uppgår till 243 739 tkr,
utfallet är 181 519 tkr och utgående överföringsbelopp uppgår till
62 220 tkr vilket är avvikelse om 26 procent. Bidrag beviljas efter
elevantal och särskilda avtal där vi använder fastställt skolindex.
Elevantalet varierar mellan åren liksom skolindex, vilket
påverkar utfallet.		

Not 34. Anslag 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 1
Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Finansiellt
villkor

Särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning
Mjölby kommun, utbildning i guldsmedsteknik

202

202

0

Nybro kommun, utbildning i glasblåsning

600

600

0

Göteborgs kommun, förberedande dansarutbildning

5 376

5 376

0

Stockholms kommun, förberedande dansarutbildning

5 376

5 376

0

12 681

12 681

0

3 425

3 425

0

1 390

1 390

0

50 000

50 000

0

Bidrag för anordnande av förberedande dansarutbildning
och yrkesdansarutbildning:

Stockholms kommun, yrkesdansarutbildning
Bidrag för internatboende för elever på dansarutbildning
Stockholms kommun, högst
Särskilt bidrag för anordnande av förberedande
dansarutbildning i grundskolan
Piteå kommun

Anslagspost 3
Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd
För utgifter i enlighet med förordning (2013:361) om statsbidrag
för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
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Not 35. Anslag 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utgifter som belastat Europaskolorna redovisas bland
verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 1
Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet
Utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet, högst

Finansiellt
villkor
1 200

Utfall
118

Saldo
1 082

Not 36. Anslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 1
Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av
lärare för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor
på uppdrag av myndigheten enligt uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare,
det s.k. Lärarlyftet

103 000

35 965

67 035

Förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare. Det ska vara fråga om utbildning
enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildnings
anordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med
förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, högst

195 000

28 967

166 033

Av medlen ska i första hand användas enligt 10 § nämnda förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen

100 000

28 967

71 033

Av medlen ska i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter
för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen

95 000

0

95 000

20 000

6 918

13 082

För utgifter med anledning av uppdrag att utveckla, tillgängliggöra och finansiera
uppdragsutbildningar i samiska, högst

2 000

1 420

580

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen (2013:60)

60 000

59 906

94

För utgifter för fortbildning i enlighet med förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, högst

Disponibelt belopp på anslagspost 1 uppgår till 380 026 tkr,
utfallet är 133 177 tkr och utgående överföringsbelopp uppgår till
246 849 tkr.
Avvikelsen om 65 procent förklaras till största delen av
uppdraget förstärkning av medel för utbildning som avser
svenska som andraspråk (SvA). Uppdraget ska finansiera köp av
utbildningar, bl.a. kurser i SvA inom ramen för Lärarlyftet, samt
kostnader för statsbidrag för dessa deltagare men också för deltagare i reguljär utbildning. Avvikelsen beror på att det inte fanns
någon möjlighet att, sett till intresse, köpa eller starta fler kurser
vilket påverkar beloppet som betalas ut i statsbidrag (2016:709).
Ytterligare förklaring till avvikelse för uppdraget förstärkning av
medel för utbildning som avser svenska som andraspråk (SvA)
och för uppdraget statsbidrag för fortbildning av lärare är att
uppdraget om Lärarlyftet ursprungligen skulle avslutas 2019.
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Det innebar att inga behörighetsgivande kurser i ämnet svenska
som andraspråk, med start 2019 eller tidigare, löpte in under
2020. Det fanns heller inte någon tidsmässig möjlighet att köpa
kurser med start vårterminen 2020.
Avvikelse förklaras även av uppdraget befattningsutbildning
och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande
ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, förordningen
(2011:183). Då uppdragets utformning för 2020 kom i Skolverkets
regleringsbrev i december 2019, har inga kurser startat under
våren 2020. Dessutom har covid-19 medfört att fler rektorer än
normalt inte startat på den utbildning/kurs som de anmält sig
till samt att det har begränsat antalet kurser som erbjudits på
lärosätena.
Avvikelse mot disponibelt förklaras även av att 26 tkr inte är
fördelat till Skolverket.

Not 37. Anslag 1:14 Bidrag till lärarlöner

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

						

FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 1
Bidrag till lärarlöner

Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

3 000 000

2 732 056

267 944

För utgifter enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten under det första kalenderhalvåret belasta
anslagsposten

721 000

637 105

83 895

För utgifter enligt förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare, som ersätter förordningen (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, får myndigheten under det andra
kalender halvåret belasta anslagsposten

926 000

737 148

188 852

Av dessa medel får användas för bidrag till huvudmän med skolenheter som har
särskilt svåra förutsättningar

205 000

138 571

66 429

För medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag
för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, högst

23 100

17 597

5 503

För utgifter enligt förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och
förskollärare

Disponibelt belopp på anslagspost 1 uppgår till 4 670 100 tkr,
utfallet är 4 123 906 tkr och utgående överföringsbelopp
uppgår till 546 194 tkr. Avvikelsen mot disponibelt belopp
uppgår till 12 procent. För statsbidrag för höjda löner till lärare
och förskollärare samt för statsbidrag till skolhuvudmän som

inrättar karriärsteg för lärare beror avvikelsen på att ett antal
huvudmän inte använder hela den bidragsram de beviljats
och att ett antal huvudmän inte överhuvudtaget använder den
bidragsram som de tilldelats. 				

Not 38. Anslag 1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 1
Statligt stöd till vuxenutbildning

Finansiellt
villkor

Utfall

Utgifter för bidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, högst

2 268 422

2 268 422

0

Bidrag till utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg
eller hälso- och sjukvård enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning
som kombineras med traineejobb eller annat arbete, högst

50 000

50 000

0

För bidrag för lärcentrum enligt förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum,
högst

50 000

50 000

0

4 000

4 000

0

Utöver de medel som avsatts för statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska reserveras för utbildning enligt samma förordning inom äldreomsorg eller
hälso- och sjukvård. Hälften av de reserverade medlen bör inriktas mot utbildningar
inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård som kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk.

54 000

54 000

0

Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad yrkesutbildning för 2020. Statsbidraget ska
finansiera utbildning inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning under budgetåret
2020 inklusive 1 500 extra årsstudieplatser utöver de som tidigare beviljats under
budgetåret 2020 i enlighet med förordningen (2020:592)

675 000

675 000

0

Betalas ut till Region Gotland som bidrag till kommunal yrkesutbildning utöver de
medel som avsatts för statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

För uppdraget ”utöver de medel som avsatts för statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning enligt förordningen
(2016:937) ska medel reserveras för utbildning enligt samma

122

SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020

Saldo

förordning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård” har
under året ett beslut fattats om avvikande hantering av återkrav
vilket är i enlighet med Skolverkets interna riktlinje.

Not 39. Anslag 1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning			
FINANSIELLA VILLKOR
Anslagspost 2
Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk
		

Not 40. Beställningsbemyndigande
Anslag 1:5 ap 3

Ingående åtaganden 2020 på anslag 1:5 ap 3 har justerats ned
med 8 399 tkr jämfört med årsredovisningen 2019. Justeringen
avser uppdraget Fjärde tekniskt år efter en genomlysning av
tidigare underlag.
På anslaget har tillkommit uppdraget Statsbidrag för
anställning av lärarassistenter som omfattas av bemyndigande,
utestående åtagande 500 000 tkr. Tillkomsten av uppdraget
om lärarassistenter förklarar den stora ökningen av utestående
åtaganden 2020, som uppgår till 1 394 071 tkr. Ingående
åtagande 2020 var 894 187 tkr.
Uppdragen Statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden (ingående åtagande 2020: 25 925 tkr) och Statsbidrag
inom ramen för Samverkan för bästa skola och Nyanlända
(ingående åtagande 2020: 17 000 tkr) har upphört under året,
varför även behovet av bemyndigande upphör.

Anslag 1:10 ap 1 Fortbildning av lärare, rektorer
och viss annan personal

Ingående åtaganden 2020 på anslag 1:10 ap 1 har ökats med
3 899 tkr jämfört med årsredovisningen 2019 avseende uppdraget Förstärkning av medel för svenska som andraspråk.
För anslag 1:10 ap 1 är det tilldelade bemyndigandet 350 000 tkr,
medan de utestående åtagandena är 220 984 tkr, vilket innebär
att 63 % av det tilldelade utrymmet nyttjas. Anledningen till det
låga utnyttjandet är att det inte ingåtts åtaganden i den tänkta
omfattningen.
Efter en översyn av regelverket konstaterades att för några av
statsbidragen på anslaget krävs inget bemyndigande. Det gäller
Statsbidrag för fortbildning av lärare, Statsbidrag för fortbildning
av lärare när det gäller svenska som andraspråk samt Statsbidrag
för tilläggsuppdraget för speciallärare inom Lärarlyftet II. För dessa
statsbidrag tas beslut och görs utbetalningar under samma budgetår, varför de tagits bort från bemyndiganderedovisningen. Även
denna omständighet bidrar i viss mån till ett lägre utnyttjande av
bemyndigandet på anslaget. De tre statsbidragen hade inte åsatts
några utestående åtaganden 2019.
På anslaget har tillkommit uppdrag som omfattas av bemyndigande, Fortbildning för rektorer, utestående åtagande 3 995 tkr
och Utveckla, tillgängliggöra, finansiera uppdragsutbildningar i
samiska, utestående åtagande 3 723 tkr.

Anslag 1:11 ap 1 Fler anställda i lågstadiet

På anslag 1:11 ap 1 har uppdraget Statsbidrag för lågstadiet
i grundskolan upphört under året och därmed upphör även
behovet av bemyndigande. Ingående åtagande 2020 var
985 500 tkr.

Anslag 1:18 ap 1 Statligt stöd till vuxenutbildning
På anslag 1:18 ap 1 har tillkommit uppdraget Statligt stöd till
vuxenutbildning, som omfattas av bemyndigande, utestående
åtagande 2 272 000 tkr.
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Finansiellt
villkor

Utfall

Saldo

600

600

0

10 000

10 000

0

Intern styrning och kontroll
Skolverket omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll
(FISK). Intern styrning och kontroll är den process som med rimlig säkerhet
säkerställer att en myndighet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och
uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2017:515). Kraven innebär att
myndighetsledningen ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, enligt
gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU, att den
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl
med statens medel.
Skolverkets rutin för intern styrning och kontroll har modifierats något inför den
första uppföljningen 2020. Förändringen innebar att generaldirektören, med stöd av
myndighetens ledningsgrupp, vid varje uppföljningstillfälle uppdaterar och
kompletterar riskanalysen på myndighetsnivå och vid behov reviderar och lägger
till åtgärder som ska hantera de risker som identifierats i analysen. Genom denna
revidering av processen har de risker som ligger på myndighetsnivå fått ökad
uppmärksamhet. Myndigheten ser ett behov av att tydliggöra hur vi ska samordna
arbetet med risker som inte följer linjestrukturen, exempelvis i arbetet med
informationssäkerhet eller inom inköp och upphandling.
Det har även funnits vissa brister i den interna styrningen och kontrollen under året.
Vi bedömer att det inte är väsentliga brister, och de lyfts därför inte i
myndighetsledningens bedömning. KMPG fick i uppdrag av myndigheten att se
över den finansiella delen av processen för handläggning av statsbidrag. Rapporten
Riskanalys. Översiktlig analys av processerna och systemstödet för handläggning
av statsbidrag med särskilt fokus på intern kontroll och IT-säkerhet i de delar som
avser det finansiella flödet (Dnr 2020:628) som lämnades i september visade på
risker förknippade med utbetalningar, främst på grund av många olika manuella
moment och avsaknad av tillhörande kontroller. Nya rutiner med tvåhandslösning
och monitorering upprättades innan årsslutet och KMPG konstaterar i sin rapport
Hantering av akuta risker (Dnr 2020:2110) från december att några akuta risker
inte längre anses föreligga.
I en intern rapport (Dnr 2021:284) görs bedömningen att vårt
informationssäkerhetsarbete inte är tillfredsställande. Det är enligt
bedömningskriterierna nivå två på en fyrgradig skala, där nivå ett är
tillfredsställande och nivå fyra är kris. Den myndighetsgemensamma
riskhanteringen, incidenthanteringen samt kravhanteringen är särskilda
riskområden. Rapporten har behandlats i myndighetens säkerhetsråd samt i
ledningsgruppen i samband med årets sista uppföljning. Beslut om eventuella
åtgärder bereds just nu inom myndigheten.
Avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd har haft utmaningar under året. Den
interna styrningen av arkitektur- och infrastrukturfrågor och riskhanteringen på
avdelningen har inte har fungerat tillfredsställande. Myndighetsledningen beslutade
i november om en bred översyn av avdelningens verksamhet som genomförs med
stöd av en extern konsultbyrå.
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Generaldirektörens ställningstagande
om årsredovisning 2020
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit
betryggande under den period som årsredovisningen avser. Jag intygar att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 19 februari 2021

Peter Fredriksson
generaldirektör
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