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1 Sammanfattning av Skolverkets förslag 

Skolverket lämnar inte några förslag om att myndigheten ska tillföras ytterligare 
medel för åren 2021–2023, utöver beräknad tilldelning enligt riksdagens beslut.1 
Skolverket redogör dock för några verksamheter där kostnadsutvecklingen är svår 
att bedöma och myndigheten kan behöva återkomma till regeringen angående 
behov av ändrad finansiering i nästa års budgetunderlag.  

Skolverket föreslår att regeringen fortsätter översynen av statsbidragen i syfte att 
skapa färre men större statsbidrag. 

Förslagen i dess helhet och motiv framgår av avsnitt 3.  

Skolverket lämnar dessutom förslag om räntekonto med kredit, anslagskredit på 
ramanslag och bemyndiganden samt en översikt över verksamhetens finansiering, 
vilket framgår av avsnitt 4 och 5.  

 

 
  

 
 

1 Riksdagsskrivelse 2019/20:120 
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2 Inledning 

I enlighet med 9 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag lämnar Skolverket budgetunderlag för åren 2021–2023. 

I det inledande kapitlet beskrivs kortfattat utveckling och utmaningar i 
skolväsendet samt några utmaningar i myndighetens arbete med digitalisering. 
Därefter redogörs för mål, prioriteringar och inriktning för verksamheten.  

2.1 Utveckling och utmaningar i skolväsendet 

Den positiva utvecklingen av elevernas kunskapsresultat håller i sig. I den senaste 
PISA-undersökningen ser Skolverket att det verkligen har skett ett trendbrott och 
att kunskapsresultaten har vänt upp efter flera års nedgång. Myndigheten ser också 
flera andra positiva tecken i skolan, till exempel vad gäller lärarnas tillfredsställelse 
med sitt arbete.  

Som Skolverket påpekat tidigare ser vi också flera utmaningar i den svenska skolan 
som kommer att kräva insatser framöver. Det handlar framför allt om de 
svårigheter som uppstår till följd av lärarbristen och den ökande skolsegregationen. 
En väl fungerande styrning av skolan är en förutsättning för att kunna möta och 
motverka dessa utmaningar och höja kvaliteten i undervisningen. 

Även digitaliseringen inom skolväsendet kommer att vara en fortsatt stor utmaning 
under kommande år. Skolhuvudmännen kommer både behöva investera i teknik 
och se till att personalen har rätt kompetens. Det kommer att behövas inte minst 
mot bakgrund av att de nationella proven digitaliseras. Skolverket har en viktig 
uppgift att stödja skolhuvudmännen i detta arbete.  

2.2 Utveckling och utmaningar i Skolverkets arbete med 
digitalisering  

Skolverket står på samma sätt som skolväsendet inför utmaningen med ökade krav 
på digitalisering. Myndigheten behöver utveckla sin förmåga att stödja 
skolväsendets digitalisering. Vidare är ett internt digitaliseringsarbete en 
förutsättning för att, i en alltmer digital omvärld, kunna arbeta effektivt och 
tillhandahålla de tjänster och det stöd som målgrupperna efterfrågar och behöver. 

För att främja digitalisering för alla i skolväsendet utvecklar Skolverket under 
2019/2020 nya arbetssätt och tar fram riktade insatser mot hela styrkedjan. Detta 
för att möta behovet av kompetensutveckling i de skolor som bedöms få det särskilt 
svårt att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet till 2022. 
Syftet med insatsen är att i nära samarbete med verksamheten identifiera behov 
beträffande digitalisering och erbjuda relevanta insatser. De riktade insatserna ska 
även bidra till att förbereda skolorna för att genomföra digitala nationella prov på 
ett tryggt sätt.  

Myndighetens digitalisering utgår från vår digitala strategi och utvecklingsplan. 
Utvecklingsplanen omfattar såväl åtgärder som ska vara till direkt nytta för 



Skolverket Budgetunderlag 2021–2023 
Dokumentdatum: 2020-02-25 

Dnr: 2019:1847 
3 (17) 

 

målgrupperna som åtgärder för att stärka myndighetens generella förmåga att 
utföra vårt uppdrag. Därför kombineras insatser inom områdena Målgruppernas 
behov, Skolsektorns digitalisering och Effektivt samarbete med initiativ inom 
områdena Digital miljö, Digital kompetens och Sammanhållen myndighet. 
Betydelsen av de senare ska inte underskattas, särskilt eftersom Skolverket bär på 
ett begränsande digitalt arv som kommer att utgöra ett hinder för vidare 
digitalisering om det inte hanteras. 

2.3 Skolverkets prioriteringar och mål  

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

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

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

▪ Stödja huvudmännen i deras arbete med att hantera lärarförsörjningen. 
▪ Ta tillvara digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. 

För att omsätta myndighetens uppdrag och på ett bra sätt kunna möta de 
utmaningar som skolväsendet har med bland annat bristande likvärdighet, 
skolsegregation och kompetensförsörjning beslutade myndighetsledningen att 
under 2020 och framåt inrikta verksamheten mot att uppnå mål inom nio 
prioriterade områden. Dessa är i sin tur fördelade på tre ansvarsområden; 
skolväsendet, myndigheten och uppdragsgivaren. Inom myndighetens nio 
prioriterade områden finns också tre önskvärda lägen per prioritering. De 
beskriver vad Skolverket ska bidra till inom varje prioriterat område. (Se bilaga 1).  

2.4 Skolverkets inriktning av verksamheten  

För att uppnå målen inom de prioriterade områdena bedömer Skolverket att 
myndighetens arbetssätt behöver utvecklas i vissa avseenden. I budgetunderlaget 
för år 2020–2022 beskrevs ett antal viktiga förändringar som myndigheten avser att 
genomföra under de närmaste åren. Inriktningen som beskrevs där är fortsatt 
relevant för myndigheten och det pågår arbete inom samtliga områden.  

Även de ändringar av Skolverkets instruktion som trädde i kraft 1 februari i år kan 
innebära att myndighetens arbetssätt behöver utvecklas. Detta är något som nu 
analyseras noga på myndigheten. En av flera möjliga förändringar är att 
myndigheten i högre grad behöver anpassa och rikta stöd till lärare och 
förskollärare som saknar behörighet och legitimation samt annan pedagogisk 
personal i skolan. Det är särskilt viktigt för likvärdigheten i skolan, men också 
eftersom myndigheten bedömer att bristen på behöriga och legitimerade lärare 
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kommer att vara fortsatt stor under kommande år. Det nya sektorsansvaret för 
digitalisering kan i sin tur innebära att Skolverket bland annat behöver ta ett större 
ansvar än hittills för utvecklingen av standarder och gemensamma lösningar, samt 
för framväxten av nationell digital infrastruktur inom skolområdet.   

Verksamhetsinriktningen ligger till grund för den finansiering som föreslås i 
budgetunderlaget för perioden 2021–2023. Skolverket bedömer dock att den 
föreslagna förändringen i huvudsak kommer att kunna ske inom ramen för 
myndighetens beräknade anslag för perioden. I den mån Skolverket bedömer att 
finansieringen eller andra förutsättningar behöver ändras framgår det av avsnittet 
Behov av förändrade förutsättningar (avsnitt 3). 

I likhet med föregående års budgetunderlag innebär Skolverkets inriktning för 
kommande period i korthet att: 

▪ Skolutvecklingsinsatser ska riktas dit där behoven är som störst och utformas i 
nära samarbete med huvudmännen. Stödet ska bidra till att utveckla 
huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.  

▪ Styrning och ledning i hela styrkedjan ska förstärkas genom att myndigheten i 
högre grad ska rikta sig mot huvudmän, skolchefer och rektorer. Genom att 
stärka kompetensen och kapaciteten hos de som styr och leder arbetet på 
skolor, förskolor och i vuxenutbildningen förväntas effekterna av Skolverkets 
insatser bli större och mer varaktiga. 

▪ Professionsutveckling i högre grad ska bygga på beprövad erfarenhet som 
komplement till forskning och vetenskap. Skolverket ska stötta skolor och 
förskolor med att definiera, identifiera och utveckla beprövad erfarenhet, 
genom kollegialt lärande eller inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

▪ Arbetet med systematisk styrdokumentsutveckling ska fortsätta att utvecklas så 
att styrdokumenten blir ett så bra arbetsredskap som möjligt för lärare.  

▪ Myndighetens analyser ska ha ett tydligt förbättrings- och 
utvecklingsperspektiv, bland annat för att de ska kunna bidra till relevanta 
skolutvecklingsinsatser. 

▪ Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att bättre möta behoven i 
skolväsendet. Skolverkets digitaliseringsarbete ska ge bästa möjliga stöd till 
målgrupperna och den digitala utvecklingen ska i varje läge utgå från 
målgruppernas behov.  

Utöver punkterna ovan har myndigheten för avsikt att under perioden 2021–2023 
se över och utveckla innehåll och möjliga former för en rekryteringsutbildning för 
blivande rektorer. Den tänkta målgruppen för en sådan utbildning är förstelärare, 
arbetslagsledare och annan personal med ledningsuppdrag som ännu inte har en 
tjänst som biträdande rektor eller rektor. Utbildningen ska syfta till att göra blivande 
rektorer bättre rustade inför en kommande tjänst som rektor. Det bedömer 
myndigheten skulle påverka kvaliteten i det pedagogiska ledarskapet och även bidra 
till att minska omsättningen på rektorer. Genom att tillhandahålla en 
rekryteringsutbildning för blivande rektorer kan staten också ta ett tydligare ansvar 
för kompetensförsörjningen vad gäller rektorer. En rekryteringsutbildning 
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tillsammans med rektorsprogrammet och fortbildning för rektorer skulle bli ett 
första steg mot ett professionsprogram för rektorer, något som Skolkommissionen 
föreslog i sitt slutbetänkande.  
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3 Behov av förändrade förutsättningar för 
verksamheten 

I detta avsnitt redogörs för de behov av förändrade förutsättningar för 
verksamheten som Skolverket har identifierat för perioden 2021 till 2023. 
Myndigheten redogör också för några verksamheter som det i dagsläget är svårt att 
bedöma kostnadsutvecklingen för och där myndigheten kan behöva återkomma till 
regeringen i nästa års budgetunderlag angående behov av ändrad finansiering. 

3.1 Förslag om ändrad styrningsform för vissa verksamheter 

Översyn av statsbidrag i syfte att skapa färre och större statsbidrag 

Skolverket föreslår att arbetet med att förenkla och effektivisera 
statsbidragshanteringen fortsätter med ambitionen att föra samman statsbidrag till 
färre men större bidrag. Myndigheten har framfört förslaget i föregående 
budgetunderlag och ser positivt på de förändringar som genomförts under 2019 
men vill samtidigt påtala vikten av att det fortsatt är angeläget att skapa 
förutsättningar för en enklare och mer kostnadseffektiv hantering av statsbidragen. 

Det har under senare år förts en bred diskussion om statsbidragen och såväl 
Skolkommissionen2 som Riksrevisionen3 har lämnat förslag på området. Liksom i 
budgetunderlaget för 2020–2022 konstaterar Skolverket att det finns en bred 
samsyn hos inblandade parter kring den övergripande problematiken: statsbidragen 
är för många, administrationen för skolhuvudmännen är betungande och det är 
svårt att planera och genomföra insatserna på ett ändamålsenligt sätt.  

Skolverket bedriver sedan några år tillbaka ett utvecklingsarbete med syfte att 
förenkla bidragshanteringen för huvudmännen samt öka den egna effektiviteten i 
handläggningen. Under perioden 2021–2023 planeras ytterligare förbättringsarbete 
och effektivisering. Samarbetet med Regeringskansliet har fungerat mycket väl och 
genom dialog och fokus på långsiktiga och hållbara förändringar har flera 
förändringar av statsbidragsförordningar genomförts, till exempel av 
karriärtjänstförordningen. Skolverket ser positivt på de förändringar av olika 
statsbidragsförordningar som genomförts under 2019 men vill samtidigt påtala 
vikten av att det fortsatt är angeläget att skapa förutsättningar för en enklare och 
mer kostnadseffektiv hantering av statsbidragen.  

Skolverket anser att det skulle underlätta för huvudmännen om de många bidragen 
fördes samman till färre men större bidrag. För målgrupperna minskar den 
administrativa bördan av att hantera ett stort antal statsbidrag på det vis de idag 
måste göra. Resurser som idag läggs på att ansöka och redovisa flera olika 

 
 

2 Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och 
likvärdighet (SOU 2016:38) 
3 Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala behov (RiR 2017:30) 
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statsbidrag skulle istället kunna läggas på att implementera satsningarna på bästa 
sätt. Skolverket kan å sin sida lägga mer tid på att kommunicera med och stödja 
huvudmännen i hur de kan använda statsbidragen som stöd i verksamheten. 
Myndigheten får bättre möjligheter att följa upp och stötta huvudmännen i att 
uppnå största möjliga effekt av statsbidragen.  

Ett möjligt förslag att arbeta vidare med är att se över bidrag riktade till insatser 
utanför ordinarie skoltid (lovskola och läxhjälp) för att skapa ett sammanhållet 
bidrag, alternativt se över möjligheten att göra villkoren inom de två bidragen mer 
likriktade. Ett annat förslag är att se över möjligheten att slå ihop bidrag riktade till 
kompetensutveckling av lärare till ett bidrag med viss flexibilitet för huvudmännen 
att inom bidraget använda medel för den typ av kompetensutveckling de ser störst 
behov av. Skolverket ser även att det fortsatt skulle vara möjligt att avveckla bidrag 
och föra in mer medel till statsbidrag för en likvärdig skola.  

I arbetet med översynen av statsbidrag önskar Skolverket även att regeringen 
överväger om de bidrag till det civila samhället4 som idag hanteras av Skolverket 
kan hanteras av någon annan myndighet, vilket också lyftes i föregående två 
budgetunderlag. Skolverket bedömer att myndigheten inte fullt ut har den 
kompetens och kunskap som är nödvändig för att möta målgruppens behov på 
bästa sätt. Målgruppen faller utanför myndighetens huvudsakliga målgrupp; 
huvudmän inom förskola och skola, och har behov och förutsättningar som andra 
myndigheter är bättre rustade att bemöta. 

3.2 Verksamheter som kan ha behov av ändrad finansiering 
framöver 

Digitala nationella prov 

Skolverket avser att återkomma till regeringen angående eventuella behov av ökad 
finansiering för digitala nationella prov i budgetunderlaget för åren 2022–2024.  

Ett av myndighetens viktigaste uppdrag på digitaliseringsområdet är digitala 
nationella prov. Det är ett uppdrag som innebär betydande omställning i hur 
Skolverket och skolorna arbetar idag. För skolväsendet innebär digitala nationella 
prov nya krav på allt från kompetens och intern organisering till teknisk utrustning 
och internetanslutningar. Ett likvärdigt och rättssäkert införande kräver också att 
huvudmän och skolor lyckas förbereda personal och elever på vad förändringen 
innebär för dem, så att de känner sig lika trygga med att genomföra digitala prov 
som dagens analoga. Skolverket måste kunna tillhandahålla det stöd som krävs för 
att skolväsendet ska lyckas med detta.  

För Skolverket innebär digitala nationella prov att myndigheten bland annat 
behöver utveckla en stabil provplattform, ta fram bedömningsstöd och genomföra 

 
 

4 Detta gäller exempelvis statsbidrag för entreprenörskap till organisationer, statsbidrag för läxhjälp 
till organisationer och statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar. 



Budgetunderlag 2021–2023 
Dokumentdatum: 2020-02-25 
Dnr: 2019:1847 
8 (17) 

Skolverket 
 

 

omfattande informations- och implementeringsinsatser mot huvudmän och skolor. 
Parallellt med detta ska Skolverket också utveckla och tillhandahålla pappersprov 
fram till 2023 och delvis under 2024. Det behöver göras samtidigt som intäkterna 
för de pappersbaserade proven successivt upphör. För nationella prov inom 
vuxenutbildningen är dock tidpunkten för ett digitalt införande inte beslutat. 

Därutöver kan Skolverket behöva ställa om delar av sin egen organisation och 
verksamhet. När de digitala proven är i drift kommer det att krävas en annan typ 
av beredskap än idag att snabbt hantera it-incidenter, även av större skala. 
Myndigheten måste med hög tillgänglighet kunna tillhandahålla nödvändig support 
till skolväsendet inför, under och efter provtillfällen. 

Det finns många osäkerheter förknippade med digitala nationella prov, både vad 
det gäller tidsåtgång och beräkning av kostnader för arbetet som helhet. Tidplanen 
för uppdraget är justerad ett år framåt och de beräkningar som är gjorda behöver 
uppdateras med anledning av detta. Vidare överväger myndigheten behovet av en 
pilotverksamhet för att möjliggöra testning av genomförandet i större skala innan 
proven ska genomföras nationellt 2023. Det skulle innebära ökade kostnader för 
myndigheten under åren 2021–2023.    

Sammantaget är digitaliseringen av de nationella proven en högt prioriterad och 
komplex uppgift för myndigheten. Osäkerheten kring hur kostnaderna och 
intäkterna kommer att utvecklas över de närmaste åren gör att Skolverket ber att få 
återkomma i nästkommande budgetunderlag kring eventuella behov av ökad 
finansiering för 2022 och framåt. 

Uppbyggnad av insamlingsenhet för data som inte omfattas av sekretess 

Skolverket avser att återkomma till regeringen angående eventuella behov av ökad 
finansiering för uppbyggnad av en insamlingsenhet, som ska hantera data som inte 
omfattas av sekretess, i budgetunderlaget för åren 2022–2024.  

De uppgifter som Skolverket uppdrar till Statistiska centralbyrån (SCB) att samla in 
och som ska användas för att framställa officiell statistik omfattas av s.k. 
statistiksekretess. Uppgifterna får enbart hanteras av myndighetens statistikenheter 
där medarbetarna har särskild behörighet att hantera uppgifterna. För att ha 
möjlighet att även samla in andra typer av data, bland annat i samband med 
genomförandet av de digitala nationella proven, behöver Skolverket bygga upp en 
särskild insamlingsenhet. En sådan enhet skulle inte hantera data belagd med 
statistiksekretess och därmed ha andra möjligheter att dela information inom 
myndigheten.  

I samband med inrättandet av insamlingsenheten behöver Skolverket också en 
myndighetsgemensam informationsförsörjningstjänst. Skolverket hanterar en 
mängd data som samlas in i olika sammanhang. Syftet med 
informationsförsörjningstjänsten är att underlätta för målgrupperna som 
rapporterar in till Skolverket och effektivisera den interna användningen av data. 
Att Skolverket själv samlar in, förvaltar och bearbetar data från digitala nationella 
prov skulle också kunna innebära minskade kostnader på sikt. 
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Myndigheten har vidare identifierat ett stort behov av att byta 
produktionsplattform för egenutvecklade applikationer, exempelvis våra 
handläggningssystem. En förnyad produktionsplattform är i sin tur en 
förutsättning för att kunna bygga upp en insamlingsenhet på ett effektivt och 
driftsäkert sätt.  

Myndighetens förberedelser inför uppbyggnaden av en insamlingsenhet och 
myndighetsgemensam informationsförsörjningstjänst samt ett byte av 
produktionsplattform pågår och kommer att fortgå under 2020. Därefter, inför 
budgetunderlaget 2022–2024, kommer myndigheten att ha en bättre uppfattning 
om kostnaden för tekniska investeringar och hur kostnaden för förvaltning och 
utveckling av såväl insamlingsenheten som plattformen utvecklar sig under de 
kommande åren. 
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4 Förslag till finansiering av Skolverkets 
verksamhet 

4.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras 

Tabell 1. Översikt över verksamhetens finansiering 2019–2023, tkr 

Beräknade belopp för åren 2021–2023 är baserade på inlagda uppgifter i Hermes 
 

Anslagsposter som disponeras av Statens 
Skolverk 

Utfall 
 2019 

Prognos  
2020 

Beräkning 
2021 

Beräkning 
2022 

Beräkning 
2023 

Utgiftsområde 16           

1:1 Statens Skolverk (ram) 1 037 768 1 158 465 1 154 487 1 175 080 1 158 368 

1:1.1 Statens Skolverk (ram) 1 037 768 1 158 465       

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet (ram) 2 792 104 3 142 687 3 119 293 3 121 293 3 123 293 

1:5.3 Till Statens Skolverks disposition (ram) 2 749 633 3 101 187       

1:5.4 Bidrag till vissa organisationer (ram) 42 470 41 500       

1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i 
gymnasieskolan (ram) 177 229 180 000 180 000 180 000 180 000 

1:6.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande 
gymnasial utbildning för elever med 
funktionshinder (ram) 177 229 180 000       

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. (ram) 4 583 390 3 898 000 3 898 000 3 898 000 3 898 000 

1:7.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. (ram) 3 288 627 2 596 000       

1:7.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds (ram) 69 691 74 000       

1:7.3 Mindre barngrupper i förskolan (ram) 1 225 072 1 228 000       

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom 
skolväsendet m.m. (ram) 189 451 189 378 190 720 190 720 190 720 

1:8.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa 
utbildningar (ram) 30 440 29 050       

1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar 
m.m. (ram)* 109 122 110 328       

1:8.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan 
tillstånd (ram) 49 889 50 000       

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 
(ram) 103 131 108 015 109 986 112 082 112 082 

1:9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk 
undervisning i utlandet (ram) 103 131 108 015       

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 
(ram) 144 783 154 000 247 026 260 026 265 026 

1:10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss 
annan personal (ram) 144 783 154 000       

1:11 Fler anställda i lågstadiet (ram)  - 985 146 - - - 

1:11.1 Fler anställda i lågstadiet (ram)  - 985 146 - - - 

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) 2 205 301 - - - - 

1:13.1 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) 2 205 301 - - - - 

1:14 Bidrag till lärarlöner (ram) - 4 158 050 4 340 000 4 334 000 4 344 000 

1:14.1 Bidrag till lärarlöner (ram)  - 4 158 050       

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
(ram) 10 600 - - - - 
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Anslagsposter som disponeras av Statens 
Skolverk 

Utfall 
 2019 

Prognos  
2020 

Beräkning 
2021 

Beräkning 
2022 

Beräkning 
2023 

Utgiftsområde 16           

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

1:16 Fler anställda i lågstadiet (ram) 1 970 490 - - - - 

1:16.1 Fler anställda i lågstadiet (ram) 1 970 490 - - - - 

1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) - 4 836 645 6 167 700 6 167 700 6 167 700 

1:16.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) - 4 836 645       

1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) - 2 372 422 2 322 422 2 322 422 2 322 422 

1:18.1 Statligt stöd till vuxenutbildning (ram) - 2 372 422       

1:19 Bidrag till lärarlöner (ram) 4 003 539 - - - - 

1:19.1 Bidrag till lärarlöner (ram) 4 003 539 - - - - 

1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
(ram) - 10 600 10 600 10 600 10 600 

1:20.2 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
(ram) - 10 600       

1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) 3 449 342 - - - - 

1:21.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (ram) 3 449 342 - - - - 

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

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

Utgiftsområde 24           

1:5 Näringslivsutveckling (ram) 27 970 18 000       

1:5.2 Näringslivsutveckling - del till Statens 
Skolverk (ram) 27 970 18 000       

Summa anslag 20 706 099 21 211 408 21 740 234 21 771 923 21 772 211 

Övriga intäkter 4§ mm 52 026 48 840 48 500 48 500 45 500 

Bidrag  5 562 6 000 5 000 5 000 5 000 

Finansiella intäkter 193 190 190 190 190 

Summa övriga inkomster 57 781 55 030 53 690 53 690 50 690 

Summa finansiering 20 763 880 21 266 438 21 793 924 21 825 613 21 822 901 
*För 1:8.2 Statsbidrag för vissa 
gymnasieutbildningar m.m. rapporterades 
regeringsprognos februari 2020 enligt disponibla 
medel i Hermes.      
Enligt kommentar till regeringsprognos februari 
2020 är prognosen högre än disponibla medel.      

4.2 Investeringbehov i anläggningstillgångar 

Skolverket föreslår en låneram motsvarande 105 miljoner kronor år 2021, 100 
miljoner kronor år 2022 och 95 miljoner kronor år 2023. 

De planerade investeringarna avser främst utvecklingskostnader för IT-system. 
Behovet av finansiering via låneram beräknas vara lägre än vad Skolverket 
beräknade i budgetunderlaget 2020–2022. Detta beror främst på att kostnaderna 
för investeringar i samband med flytt till nya lokaler blivit lägre än prognosticerat.   
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Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar, tkr 

Verksamhetsinvesteringar 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 12 866 22 200 20 000 20 000 20 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  33 165 10 000 9 000 6 000 6 000 

Byggnader, mark och annan fast egendom           

Övriga verksamhetsinvesteringar  2 728        

Summa verksamhetsinvesteringar  48 759 32 200 29 000 26 000 26 000 

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 48 759 32 200 29 000 26 000 26 000 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen)           

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)           

Anslag (efter medgivande av regeringen)           

Summa finansiering 48 759 32 200 29 000 26 000 26 000 

 

Tabell 3. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, tkr 

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

IB lån i Riksgäldskontoret  59 692 65 825 91 751 91 565 87 930 

Nyupplåning* (+) 29 799 54 594 29 000 26 000 26 000 

Amorteringar (-) -23 666 -28 668 -29 186 -29 635 -31 295 

UB lån i Riksgäldskontoret 65 825 91 751 91 565 87 930 82 635 

Beslutad/föreslagen låneram 170 000 130 000 105 000 100 000 95 000 

Ränteutgifter -158 -197 -131 -125 -119 

Finansiering av räntor och avskrivningar           

Utgiftsområde 16 anslag 1:1  23 508 28 471 29 055 29 510 31 176 

Övrig finansiering            

I prognos 2020 för nyupplåning ingår utfall för december 2019.  

 

4.3 Räntekonto med kredit 

Skolverket föreslår en oförändrad nivå på 10 procent av tilldelade medel för åren 
2021–2023. 

4.4 Anslagskredit på ramanslag 

Myndigheten vill uppmärksamma regeringen på anslagspost 1:8.2 Statsbidrag för 
vissa gymnasieutbildningar m.m. där det finns svårigheter att prognostisera utfall 
långsiktigt. Det beror på att anslaget är ersättningsbaserat med reglerade belopp per 
elev och att elevantalet varierar på ett inte helt förutsebart sätt. De senaste åren har 
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bidraget för icke folkbokförda elever ökat med ca 11 000 tkr/år. Det finns en risk att 
det kommer in ansökningar som överstiger det fastslagna beloppet i regleringsbrevet 
vilket skulle kunna innebära att anslagsposten överskrids. Eftersom det finns 
svårigheter att prognostisera ap.1:8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar 
m.m. kan en kombination av ökade disponibla medel och anslagskredit vara ett 
alternativ.  

4.5 Bemyndiganden 

Skolverket hemställer att få ingå nedanstående åtaganden avseende anslagen 1:5 ap. 
3, 1:7 ap. 3, 1:10 ap. 1, 1:14 ap. 1, 1:16 ap. 1 och 1:18 ap. 1 under åren 2021–2023. 

För 2020 beräknas behovet av bemyndigande till 13 805 miljoner kronor (tilldelad 
bemyndiganderam 13 410 miljoner kronor) och för 2021 till 14 341 miljoner 
kronor. Det utestående åtagandet 2019 var 8 227 miljoner kronor. 

Det utestående åtagandet 2020 prognosticeras bli högre än tilldelad ram, vilket 
beror på att Skolverket behöver utökat bemyndigande för uppdraget gällande 
statsbidrag för anställning av lärarassistenter, från 500 miljoner kronor till 1 000 
miljoner kronor, även för budgetår 2020. I det fall en utökning av bemyndigande-
ramen inte sker för budgetår 2020 kommer inte bemyndigandeutrymmet för 
uppdraget att tas i anspråk, och då prognosticeras det utestående åtaganden bli 13 
305 miljoner kronor. 

Den stora ökningen av bemyndigandebehovet 2020 beror främst på Statligt stöd 
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, anslag 1:16 (2 730 miljoner kronor) 
och tillkomsten av ett bemyndigande för Statligt stöd till vuxenutbildning, anslag 
1:18 (2 322 miljoner kronor). 

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

Tabell 4. Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2029 

Ingående åtaganden 1 027 690 902 586 1 965 832       

+ Nya åtaganden 357 809 1 480 874 2 007 117       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 482 913 417 628 1 533 648 1 571 995 304 119 563 186 

Utestående åtaganden vid årets slut 902 586 1 965 832 2 439 300       

Tilldelad / föreslagen 
bemyndiganderam 

1 051 068 1 468 000 2 439 300       

I det fall en utökning av bemyndiganderamen inte sker för budgetår 2020 kommer inte bemyndigandeutrymmet för uppdraget Statsbidrag för 
anställning av lärarassistenter att tas i anspråk, och då prognosticeras det utestående åtaganden bli 1 465 832 tkr. 

 

  



Budgetunderlag 2021–2023 
Dokumentdatum: 2020-02-25 
Dnr: 2019:1847 
14 (17) 

Skolverket 
 

 

Befattningsutbildning för rektorer 
Under 2021 kommer Skolverket att teckna nya överenskommelser med lärosäten 
för att hålla den treåriga befattningsutbildningen för rektorer m fl. Det innebär att 
nya åtaganden ingås under 2021 uppgående till 622 miljoner kronor.  

Överenskommelserna som löper under sex år, tecknas med de lärosäten som i sina 
intresseanmälningar till Skolverket om att få ge befattningsutbildningen, visar 
högst kvalitet. Skolverket garanterar att befattningsutbildningen kan erbjudas med 
geografisk spridning i hela landet. Sista kursomgången startar vt 2027, vilket 
innebär att åtagandena sträcker sig till och med 2029. De nuvarande 
överenskommelserna med lärosäten tecknades under 2015. 

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter 
För att ge bättre förutsättningar för huvudmännen att planera sin verksamhet 
behöver det tilldelade bemyndigandet för uppdraget gällande statsbidrag för 
anställning av lärarassistenter motsvara den årliga tilldelningen. Behovet av ett 
utökat bemyndigande från 500 miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor, även för 
budgetår 2020, har förts fram till Utbildningsdepartementet. Den aviserade 
tilldelningen för uppdraget är 1 000 miljoner kronor. 

I det fall en utökning av bemyndigandet inte sker för budgetår 2020 kommer inte 
bemyndigandeutrymmet att tas i anspråk för uppdraget. 

Läslyftet 
Uppdraget upphör 2021, liksom behovet av bemyndigande. 

Karriärtjänster i utanförskapsområden 

Uppdraget upphör under första kalenderhalvåret 2020 då det inrättats ett samlat 
bidrag för karriärsteg för förstelärare på anslag 1:14. Därmed upphör även behovet 
av bemyndigande. 

Statsbidrag till skolhuvudmän, Samverkan för bästa skola och för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända (Skolledarbidraget) 
Uppdraget upphör under första kalenderhalvåret 2020 då det inrättats ett samlat 
bidrag för karriärsteg för förstelärare på anslag 1:14. Därmed upphör även behovet 
av bemyndigande. 

Anslag 1:7 ap. 3 Mindre barngrupper i förskolan 

Tabell 5. Mindre barngrupper i förskolan, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2027 

Ingående åtaganden 411 622 613 597 614 000       

+ Nya åtaganden 613 597 614 000 614 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 411 622 613 597 614 000 614 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 613 597 614 000 614 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 614 000 614 000 614 000       

Ingående åtaganden 2019 på anslag 1:7 ap. 3 har ökats med 360 tkr avseende uppdraget Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. 
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Anslag 1:10 ap. 1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 

Tabell 6. Fortbildning av lärare och förskolepersonal, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2025 

Ingående åtaganden 93 072 4 343 246 828       

+ Nya åtaganden 4 343 246 828 279 816       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 93 072 4 343 216 732 254 219 42 875 12 818 

Utestående åtaganden vid årets slut 4 343 246 828 309 912       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 215 000 350 000 309 912       

 
Fortbildningsinsatser för förskollärare, införande av 10-årig grundskola 
I hemställan ingår åtaganden avseende fortbildningsinsatser för förskollärare vid 
ett införande av 10-årig grundskola. Åtagandena uppgår till 100 miljoner kronor 
2020 och lika mycket 2021. Denna prognos är dock osäker, bland annat utifrån att 
enligt nuvarande behörighetsförordning krävs 165 högskolepoäng för att bli 
behörig lärare. Skolverket förespråkar full kostnadstäckning till huvudmännen för 
att göra det möjligt för förskollärarna att gå utbildningen. Tilldelningen till detta 
uppdrag beräknas vara 190 miljoner kronor 2021–2022. 

Fortbildning för rektorer 
I hemställan ingår även åtaganden om 4 miljoner kronor avseende den fortsatta 
satsningen på fortbildningen för rektorer. 

Anslag 1:11 ap. 1 Fler anställda i lågstadiet 

Tabell 7. Fler anställda i lågstadiet, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2027 

Ingående åtaganden 985 167 985 500 0       

+ Nya åtaganden 985 500 0 0       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 985 167 985 500 0 0     

Utestående åtaganden vid årets slut 985 500 0 0       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 985 500 0 0       

Uppdraget Fler anställda i lågstadiet upphör under 2020 och därmed upphör även 
behovet av bemyndigande. 
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Anslag 1:14 ap. 1 Bidrag till lärarlöner 

Tabell 8. Bidrag till lärarlöner, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2027 

Ingående åtaganden 2 201 248 2 220 970 2 426 000       

+ Nya åtaganden 2 220 970 2 426 000 2 426 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 2 201 248 2 220 970 2 426 000 2 426 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 2 220 970 2 426 000 2 426 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 2 221 000 2 426 000 2 426 000       

 
Anslag 1:16 ap. 1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

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

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2027 

Ingående åtaganden 3 500 000 3 500 000 6 230 000       

+ Nya åtaganden 3 500 000 6 230 000 6 230 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden 3 500 000 3 500 000 6 230 000 6 230 000     

Utestående åtaganden vid årets slut 3 500 000 6 230 000 6 230 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam 3 500 000 6 230 000 6 230 000       

 

Anslag 1:18 ap. 1 Statligt stöd till vuxenutbildning 

Tabell 10. Statligt stöd till vuxenutbildning, tkr 

 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

2023 

Beräkning 

2024-2027 

Ingående åtaganden     2 322 000       

+ Nya åtaganden   2 322 000 2 322 000       

- Infriade och ej utnyttjade åtaganden     2 322 000 2 322 000     

Utestående åtaganden vid årets slut   2 322 000 2 322 000       

Tilldelad / föreslagen bemyndiganderam   2 322 000 2 322 000       

Genom beställningsbemyndigandet för anslag 1:18 kan beslut om statsbidrag fattas 
året innan statsbidraget ska lämnas, vilket ger kommunerna bättre planerings-
förutsättningar vid genomförandet av den statligt finansierade vuxenutbildningen 
och bättre möjligheter att nyttja bidraget. 
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5 Avgiftsbelagd verksamhet 

5.1 Handläggning av lärarlegitimation 

Det ackumulerade underuttaget uppgick till 135 327 tkr år 2019. Eftersom det 
ekonomiska målet har ändrats från och med 2020 kommer inga vidare åtgärder att 
göras med anledning av det tidigare ekonomiska målet om full kostnadstäckning. 
Handläggningstiden för samtliga kategorier av lärarlegitimationsärenden var 88 
dagar i genomsnitt 2019. Under 2020 beräknas handläggningstiden minska och 
hållas väl inom kravet på fyra månader. Skolverket arbetar kontinuerligt för att 
löpande kvalitetssäkra samt ytterligare förbättra verksamhetens effektivitet. 
Bedömningen är att styckkostnaderna kommer ligga kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare. Förklaringen är att kostnaderna väntas öka i samma omfattning som 
avgiftsintäkterna.  

Tabell 11. Översikt ärenden avgiftsbelagd verksamhet, lärarlegitimation 2019–2023 

Ärendeflöde avgiftsbelagda ärenden 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingående Balans 1 301 2 561 1 348 1 366 1 375 

Nya ansökningar 13 891 13 833 14 524 15 154 15 835 

Beslutade ärenden 12 636 15 300 14 524 15 154 15 835 

Utgående Balans 2 561 1 348 1 366 1 375 1 386 

 

Tabell 12. Intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet, lärarlegitimation 2019–2023, tkr 

Intäkter och kostnader 2019 2020 2021 2022 2023 

Kostnad avgiftsfinansierad verksamhet  42 300  52 043  51 557  52 364  53 258 

Genomsnittlig ärendestyckkostnad 3 350 3 402 3 550 3 455 3 363 

Intäkt avgiftsfinansierad verksamhet  16 052  18 056  19 150  20 069  21 044 

Underskott avgiftsfinansierad verksamhet - 26 248 - 33 988 - 32 408 - 32 295 - 32 214 

Ackumulerat underskott  - 135 327 - 169 314 - 201 722 - 234 017 - 266 231 

 

 

 

 



Prioriterade områden & mål från 2020

Uppdrag: Skolverket ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig 
utbildning av god kvalitet och bidra till goda förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande.

Ansvarsområde 1: Skolväsendet

Prioriterade områden, mål & önskvärda lägen (1 - 6)

Vi bidrar till en likvärdig förskola, skola och vuxenutbildning där 
barn och elever ges förutsättningar att nå sina mål.

          Styrning och ledarskap

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.

          Skolsegregation 

Mål: Inom skolväsendet vidtas kompensatoriska åtgärder för       
att motverka skolsegregationens negativa effekter. 

Önskvärda lägen: 

• Huvudmän vidtar kompensatoriska åtgärder utifrån elev-  
grupper, förskolor och skolors olika förutsättningar och behov.  

• Rektorer genomför kompensatoriska åtgärder utifrån elev- 
sammansättningen på förskolor och skolor. 

• Förskollärare och lärare ger alla elever en likvärdig under-     
visning oavsett migrationsbakgrund och social bakgrund.

 

         Lärarförsörjning 

Mål: Inom skolväsendet genomförs undervisningen av               
kompetenta och behöriga förskollärare och lärare.

Önskvärda lägen:

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

• Rektorer främjar förskollärares och lärares professions-            
utveckling genom kollegialt lärande. 

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

          Läro-, kurs- och ämnesplaner

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 ämnes-     
planer.

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

• Betyg och betygssättning följs upp och analyseras systema-
tiskt av lärare, rektorer och huvudmän.

          Skolväsendets digitalisering

Mål: Digitaliseringen stärker kvaliteten i undervisningen inom 
skolväsendet.

Önskvärda lägen: 

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

• Medarbetare på förskolor, skolor och inom vuxenutbildning är 
digitalt kompetenta.

• Inom skolor och vuxenutbildning genomförs digitala nationel-
la prov på ett tillfredsställande sätt.

          Statsbidragens nytta 

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.
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Prioriterade områden & mål från 2020

Uppdrag: Skolverket ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig 
utbildning av god kvalitet och bidra till goda förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande.

Ansvarsområde 2: Myndigheten Ansvarsområde 3: Uppdragsgivaren

Prioriterade områden, mål 
& önskvärda lägen (7 - 8)

Prioriterade områden, mål 
& önskvärda lägen (9)

Vi är en effektiv, innovativ 
och hållbar myndighet.

Vi förser politiken med relevant 
underlag av god kvalitet.

            Myndighetens digitalisering

Mål: Myndighetens digitaliseringsarbete stärker den 
digitala förmågan och utvecklar myndighetens arbetssätt.

Önskvärda lägen:

• 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.

                  Ledarskap och medarbetarskap 

Mål: Medarbetare och chefer har goda förutsättningar att           
med hög kvalitet ta ansvar för myndighetens uppdrag och         
målsättningar.

Önskvärda lägen:

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

• Medarbetare och chefer agerar utifrån den statliga värde-
grunden och myndighetens ledar- och medarbetarskaps-       
policy.

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

               Förbättrings- och utvecklingsperspektiv

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.
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