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Sammanställning över förslag på utbildningsområdet 

budgetpropositionen september 2017 

Detta är Lärarförbundets sammanställning över de satsningar och förändringar som 
regeringen lägger fram i sin budgetproposition. Den innehåller bland annat satsningar 
på likvärdig skola och fler utbildningsplatser – men många av förslagen kräver fler 
lärare. 
 
Bland regeringens förslag finns bland annat följande satsningar: 
 

- 6 miljarder avsätts succesivt 2018-2020 för att öka likvärdigheten i 
grundskolan. Medlen ska fördelas utifrån en socioekonomisk viktning i linje 
med vad Skolkommissionen föreslår. 

- Fler utbildningsplatser inrättas inom yrkeshögskolan och gymnasial yrkesvux, 
vid folkhögskolan och inom universitet och högskolor 

- Förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 

- Ett nationellt kulturskolecentrum införs och en satsning på att rekrytera fler 
lärare inom kulturskolan ska genomföras.  

- Lärarlyftet II, det specialpedagogiska lyftet och Läslyftet förlängs Prao blir 
obligatoriskt för åk 8-9 

- Antalet undervisningstimmar i matematik utökas för åk 7-9 
- Grundläggande högskolebehörighet återinförs på yrkesprogrammen i 

gymnasieskolan 

- Den statliga rektorsutbildningen öppnas även mot biträdande rektorer och 
fortbildningsinsatser för rektorer förlängs 

- 500 miljoner kronor avsätts för att stötta kommuner och landsting som redan 
har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden med 
hjälp av extratjänster. Gäller skola, vård & omsorg 

 
När det gäller lärarutbildningen och rekrytering till läraryrket avsätter regeringen medel 
för bland annat VAL och särskild KPU, sommarkurser med särskild inriktning mot 
lärarutbildning och informationsprojekt som tydliggör vägar in till yrket. Det sker 
också en satsning på rekrytering av fler yrkeslärare, och en utveckling av det 
arbetsplatsförlagda lärandet i yrkesutbildningen. 
 
Lärarförbundet välkomnar stort den resursförstärkning om 6 miljarder som tillförs 
grundskolan. Satsningen ligger helt i linje med vad Lärarförbundet har krävt. 
Lärarförbundet välkomnar också många av de andra satsningarna men flera av dem 
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kommer att kräva att det finns långt fler lärare än vad det gör idag. Både obligatorisk 
förskoleklass, lovskola på introduktionsprogrammen, utökningen av 
undervisningstimmar i matematik och den stora utökningen av utbildningsplatser inom 
vuxenutbildningen och folkhögskolan blir ordentliga utmaningar att genomföra med 
den rådande lärarbristen. Lärarförbundet anser också att inte heller att de pengar som 
anslås till huvudmännen för att t ex genomföra läsa-skriva-räkna-garantin kommer att 
täcka att anställa de speciallärare/pedagoger som behövs för att genomföra de 
stödåtgärder som blir obligatoriska för skolan. 
 
Nedan följer förslag inom utbildningsområdet i regeringens budgetproposition och 
Lärarförbundets kommentarer till de olika förslagen.  

Förskola 

Öppen förskola 
Regeringen vill satsa på att ”öka nyanlända barns deltagande i förskola för att skapa 
likvärdiga förutsättningar inför skolstarten samt påskynda etableringen för 
utrikes födda kvinnor”. Därför avsätts resurser för att Sveriges Kommuner och 
Landsting ska ”sprida goda exempel och ge kommuner vägledning i hur de kan 
samordna öppen förskola och insatser i bl.a. svenska under föräldraledigheten.” 
Syftet är att ge en introduktion till förskola samtidigt som föräldrar får stöd i 
språkinlärning och etablering i samhället. 
 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är positivt till satsningen. Det finns forskningsstöd för att förskolan har särskilt stor 
betydelse för barn som kommer från utsatta/missgynnade förhållanden, och det är mycket angeläget 
att satsa på förskolepedagoigsk verksamhet för dessa barn. Öppna förskolan är viktig för såväl barn 
som föräldrar. Det är viktigt att även om satsningar görs på den öppna förskolan ersätter det inte 
behovet av att satsa på att nyanlända barn i förskoleåldrarna får rätt att delta i en förskoleutbildning 
av hög kvalitet i (den vanliga) förskolan. 
 

Fritidshem  

Inga satsningar förutom att statsbidraget för maxtaxa justeras med anledning av 
uppdaterat inkomsttak.  

Lärarförbundets kommentar:   

Fritidshemmen är oerhört viktiga för elevernas lärande, utveckling och trygghet. Samtidigt finns det 
stora brister i bl.a. barngruppernas storlek, personalens utbildningsnivå och lokalernas utformning. 
Det skulle behövas rejäla satsningar på fritidshemmen från regeringen, och det är beklagligt att vi inte 
ser några tillförda resurser.   
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Grundskola 

Utökad undervisningstid i matematik för årskurs 7-9 
I regeringens budgetproposition föreslås det under kommande år beslutas om utökad 
undervisningstid i matematik för årskurs 7-9. Under senare år har det redan skett 
förstärkningar av undervisningstiden i ämnet med totalt 225 timmar i grundskolan i 
årskurserna 1-6. För att ytterligare stärka elevernas kunskaper i matematik bör enligt 
regeringen tidigare aviserade satsningar kompletteras med ytterligare en utökning av 
undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer med 105 timmar per år, 
motsvarande en timme per vecka, för årskurs 7–9. Regeringen har därför i 
promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor föreslagit att 
antalet undervisningstimmar i matematik utökas med 105 timmar i årskurs 7–9 fr.o.m. 
den 1 juli 2019. Timmarna till detta föreslås tas genom att minska ämnet elevens val 
med motsvarande antal timmar.  

Lärarförbundets kommentar:  
När de tidigare utökningarna av antalet undervisningstimmar i matematik infördes var 
Lärarförbundet inte kritiska mot utökningen i sig, utan mot den korta tid som huvudmän och 
rektorer fick på sig att genomföra förändringen. Lärarbristen har inte blivit mindre i ämnet 
matematik och en ytterligare utökning av antalet timmar kommer kräva än fler behöriga lärare. 
2019 är föreslaget och till dess är det svårt att få fram de ytterligare lärare som detta kommer att 
kräva.  

 

Obligatorisk skolstart vid 6 års ålder 
Regeringen avser att i anslutning till budgetpropositionen även lämna en 
proposition om skolstart vid sex års ålder. Propositionen innehåller förslag som 
innebär att det ska bli obligatoriskt med skolstart vid sex års ålder och att skolplikten 
normalt ska inledas i förskoleklassen. Förskoleklassen föreslås bli 
obligatorisk fr.o.m. höstterminen 2018. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet har länge kämpat för just detta, så vi välkomnar varmt detta förslag. Vi har också 
betonat vikten av det självklara att förskollärarna även fortsättningsvis ska ha behörighet att 
undervisa i förskoleklassen. Däremot kan man resa vissa frågetecken kring det snabba 
ikraftträdandet. Detta är en förändring som inte får hastas fram utan huvudmännen måste kunna 
vara väl förberedda.  

 Läsa-skriva-räkna-garanti (åtgärdsgarantin) 

Åtgärdsgarantin handlar om att kartlägga elever inom ämnena svenska och matematik 
och vid behov sätta in direkta åtgärder för att eleven ska kunna nå kunskapskraven i 
årskurs 1 och 3.  
 
Regeringen föreslår satsningar på 25 miljoner årligen till huvudmännen för ökade 
utgifter med anledning av införandet av den s k åtgärdsgarantin för förskoleklass och 
årskurs 1-3. Pengarna avser kompetensutveckling och implementering.  
 
För att ytterligare kompensera skolhuvudmännen för ökade utgifter med anledning av 
åtgärdsgarantin föreslår regeringen att anslaget minskas med 41 miljoner kronor fr.o.m. 
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2019 och att motsvarande belopp tillförs det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet. Minskningen sker genom en minskning av avsatta medel för 
specialpedagogik. 

Lärarförbundets kommentar:  
Vi har varit kritiska till åtgärdsgarantins utformning i och med att det handlar om krav på att 
eleverna ska kartläggas och testas och inte på krav på att huvudmannen ska se till att insatser finns 
tillgängliga. Vi är oroliga för att åtgärderna därför kommer att hamna i lärarnas knä, utan att de 
får tillgång till den hjälp eleverna behöver.  
De medel som regeringen avser tillsätta för huvudmännens ökade utgifter kommer behövas för det 
antal specialpedagoger och speciallärare som behöver anställas, då dessa är obligatoriska att ingå i 
arbetet med åtgärdsgarantin på respektive skola. Att utbilda och avlöna dessa kommer kosta mer 
pengar än de medel regeringen föreslår.  
 

Obligatorisk prao 
I nuläget är inte prao obligatoriskt i grundskolan och det varierar mellan skolor och 
huvudmän hur och om prao genomförs. Regeringen vill nu införa obligatorisk prao i 
minst 10 dagar för årskurs 8 och 9. För detta föreslås det kommunala 
utjämningssystemet öka med 15 miljoner för 2018, 37, 5 miljoner för 2019 och 45 
miljoner för 2020.  
 
Regeringen har bedyrat att ansvaret och samordningen av praon ska ligga på 
huvudmannen och inte tvingas hanteras av den enskilda skolan och/eller den enskilda 
studie- och yrkesvägledaren. Regeringen avser att återkomma med 
en proposition i frågan. 

Lärarförbundets kommentar:  
Vi välkomnar att en obligatorisk prao införs, då den är en viktig del i elevernas förberedelse inför 
både gymnasie- och yrkesval. Vi är dock oroliga att det kommer innebära en ännu större 
arbetsbelastning för både berörda lärare och framför allt skolornas studie- och yrkesvägledare som 
redan idag har både stora ansvarsområden och många elever att tillgodose. Vi kommer därför bevaka 
att regeringens proposition verkligen tar fasta på den utlovade betoningen och utformningen av att detta 
ska vara huvudmannens ansvar i en mycket högre utsträckning än idag.   

Simskola på loven åk 6–9  
En uppföljning av skolans simundervisning visar att eleverna inte fullt ut får möjlighet 
till den simundervisning de behöver för att kunna nå kunskapskravet. Regeringen 
bedömer att det finns ett behov av att barn får mer jämlik tillgång till mer avgiftsfri 
simundervisning, än bara den som skolan nu tillhandahåller. Simkunnigheten 
i dag är ojämn och det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund 
inte kan simma. Därför föreslås regeringen ett stöd till huvudmän för att anordna 
simskola på loven för elever i årskurs 6–9 föreslår regeringen ett årligt anslag på 14 
miljoner fr o m 2018.  

Lärarförbundets kommentar:  
Vi välkomnar att regeringen skjuter till medel så att alla barn får möjlighet att lära sig simma, 
utifrån de olika och ojämlika förutsättningar som barn har idag.  
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Gymnasieskola 

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen 
Regeringen har föreslagit att återinföra grundläggande högskolebehörighet i 
grundupplägget på alla yrkesprogram i gymnasieskolan. Genom att utöka 
yrkesprogrammens omfattning kan man få plats med kurserna som ger 
högskolebehörighet utan att minska på yrkeskurserna. Förslaget föreslås genomföras 
från höstterminen 2019 och regeringen avsätter 59 miljoner kronor år 2020 för den 
utökade undervisningstiden.  

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är mycket positiva till att den grundläggande högskolebehörigheten återinförs på alla 
nationella program. Att kurserna ingår i grundupplägget på yrkesprogrammen sänder en viktig signal 
om betydelsen av de kunskaper som dessa kurser ger, samt om yrkesprogrammens status. Dessutom 
kommer det förenkla planering och schemaläggning för både skolan och eleverna. Det är oerhört 
viktigt att resurser tillförs när programmens omfattning och undervisningstid nu ska ökas, och att 
dessa resurser når fram till gymnasieskolorna. 

Lärarförbundet har längre drivit att alla nationella program ska ge grundläggande högskolebehörighet. 
Det är kunskaper som krävs för att ge alla elever fulla möjligheter efter gymnasieskolan. Att ha den 
grundläggande högskolebehörigheten är väsentligt för ett livslångt lärande för att studera vidare eller 
sadla om senare i livet. Men det är även nödvändigt för den elev som vill fortsätta inom sitt yrke, 
eftersom dagens arbetsliv kräver goda teoretiska kunskaper för att följa utvecklingen inom ett 
yrkesområde. Sist men inte minst så är dessa kunskaper även centrala för att bli en aktiv 
samhällsmedborgare. Lärarförbundet menar att alla ungdomar har rätt att få den bildning som 
möjliggör aktivt deltagande i samhällslivet, kritiskt tänkande och personlig utveckling. 

Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 
Regeringen satsar 56 miljoner kronor per år 2018 och 2019 på lovskola på 
gymnasieskolans språkintroduktion, för att möjliggöra ytterligare undervisning på 
loven för elever på gymnasieskolans språkintroduktion. Syftet är att eleverna snabbt 
ska kunna utveckla kunskaper i svenska för att sedan gå vidare i sin utbildning. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lovskola kan vara en bra satsning för att hjälpa elever att nå målen för sin utbildning. Speciellt för 
gymnasieskolans språkintroduktionsprogram där kontinuitet är viktigt för språkutvecklingen kan 
detta göra skillnad för elevernas lärande. Det är dock värt att betona att det finns en enorm brist på 
behöriga lärare i svenska som andraspråk. För att få till ökad undervisning av behöriga lärare krävs 
det satsningar på goda villkor för lärares fortbildning, god arbetsmiljö, lön och utvecklingsmöjligheter.  
 

Yrkeslärare 
Regeringen satsar 45 miljoner kronor till rekrytering av fler yrkeslärare och till 
behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Det handlar om pengar för att förlänga 
och förstärka Skolverkets pågående insats att erbjuda verksamma yrkeslärare som 
undervisar i gymnasieskolan behörighetsgivande utbildning, samt för att förstärka det 
arbete som branscherna bedriver i syfte att få fler yrkesverksamma att vilja bli 
yrkeslärare. 
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Lärarförbundets kommentar:  
Att få fler utbildade, behöriga yrkeslärare är avgörande för om regeringens ambition att stärka 
yrkesprogrammen ska lyckas. Det är mycket bra att regeringen satsar på behörighetsgivande 
utbildning för yrkeslärare. Det som framförallt efterfrågas av yrkeslärare som vill läsa vidare är goda 
villkor för att kombinera arbete och studier. 

APL 
Regeringen avsätter även 30 miljoner kronor för att utveckla det arbetsplatsförlagda 
lärandet i yrkesutbildningen och öka dess kvalitet. Regeringen avsätter 30 miljoner 
2018, 25 miljoner 2019 och 8,6 miljoner för 2020 till Skolverkets arbete med att stärka 
skolors förmåga att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Regeringen 
föreslår att det arbete som syftar till att utbilda handledare och stödja utvecklingen av 
kvalitet inom APL, både riktat till huvudmän och branschorganisationer, ska förlängas 
och utvecklas. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Kvalitet i APL är oerhört viktigt för yrkesprogrammens status och attraktivitet. Det krävs 
långsiktigt arbete för att hitta bra lösningar för varje skola och varje yrkesprogram. Det är därför 
positivt att resurser tillförs så att Skolverkets arbete för att stödja kvalitet i APL kan fortsätta. 
 

Vuxenutbildning 

Satsning på gymnasial yrkesvux. En utbyggnad med 6 750 platser 2018 och därtill en 
kvalitetshöjande insats om 315 miljoner. Därtill en specifik satsning på 
yrkesförarutbildning om 1000 platser.   

Yrkeshögskolan  
Regeringen föreslår fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Förslaget i 
budgetpropositionen innebär 1 100 nya platser 2018. (Fullt utbyggt 2022 innebär 
förslaget en ökning med närmare 14 000 nya platser utöver dagens cirka 30 000 
platser.) Regeringen föreslår därför att anslaget för detta ändamål ökas med 4 000 000 
kronor för 2018. För samma ändamål beräknar regeringen att anslaget ökas med 4 000 
000 kronor för 2019, 8 000 000 kronor för 2020 och 10 000 000 kronor för 2021 och 
årligen därefter  

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är positiv till detta förslag. Positivt att fler ges möjlighet att vidareutbilda sig inom ett 
yrke eller omskola sig till ett nytt yrke. . Varje satsning på utökning av platser måste dock 
kompletteras med en väl genomtänkt och förankrad plan för hur det ökade behovet av lärare ska 
tillgodoses.   
 

Regionalt yrkesvux 
För att yrkesinriktad vuxenutbildning, som traditionellt organiserats av enskilda 
kommuner, ska kunna omfatta ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov 
som finns i olika regioner, ska utbildningarna både planeras och genomföras på 
regional nivå, av flera kommuner i samverkan och i samråd med bl.a. 
Arbetsförmedlingen och aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Regeringen avser 
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vidare att även fortsättningsvis reservera delar av satsningen på regionalt yrkesvux för 
elever inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk inom komvux 
och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå. Regeringens satsning 
innebär 6 750 nya statliga utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux för 2018.  
 
Utöver satsningen på fler utbildningsplatser föreslår regeringen även att resurser 
avsätts i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna och att ge bättre förutsättningar för 
att bredda utbudet av utbildningar. För detta ändamål föreslår regeringen att 315 
miljoner kronor tillförs för 2018 och 340 miljoner kronor årligen därefter. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är positiva till utökningen. Varje satsning på utökning av platser måste dock 
kompletteras med en väl genomtänkt och förankrad plan för hur det ökade behovet av lärare ska 
tillgodoses.   
 

Uppdrag till Skolverket som påverkar vux.  
Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever (vux) 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra systematiska insatser i syfte att 
stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och 
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet (U2017/00300/S). Regeringen 
föreslår att detta uppdrag utvidgas till att även omfatta vuxenutbildningen. 
 
För utvidgning Skolverkets uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända barn och elever och, vid behov, för barn och elever med annat 
modersmål än svenska, till att även omfatta vuxenutbildningen beräknar regeringen att 
anslaget behöver ökas med 2 500 000 kronor årligen 
fr.o.m. 2018 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar förslaget. Viktigt att stödinsatser som dessa även inkluderar elever inom 
vuxenutbildningen. 
 
Folkhögskolan 
Regeringen föreslår utökat antal platser vid folkhögskolan. Förslag på medel för allmän 
och särskild kurs motsvarande 5000 platser. Det innebär utökade möjligheter för 
personer som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens att komplettera sin 
utbildning eller att till exempel gå en yrkesinriktad utbildning. Förslaget innebär även 
att 30 miljoner kronor tillförs för särskilt utbildningsstöd så att folkhögskolorna även i 
fortsättningen ska kunna vara en utbildningsväg för personer med 
funktionsnedsättning. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar förslaget.  
 
 
  



 

 
 

 

 8 (14) sammanställning av budgetprop. 2017. 

 

Kulturskolan 

Kulturskolecentrum 
Regeringen kommer att tillföra Statens kulturråd 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018 i 
syfte att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum. Nämnda centrum kommer att 
existera inom Statens kulturråd och ha i uppdrag att ansvara för kunskapsutveckling, 
samverkan och uppföljning inom kulturskoleområdet.  Nationellt kulturskolecentrum 
ska dessutom ha i uppdrag att fördela bidrag samt initiera och sprida forskning om 
kulturskolan. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar förslaget som ligger i linje med vad kulturskoleutredningen föreslog. Det är 
positivt att man tar ett samlat nationellt grepp om kulturskolans uppföljning och kunskapsutveckling 
och stärker förutsättningarna för att forskning inom området kommer till användning. 
 
 
Rekrytering av lärare till kulturskolan 
Regeringen vill främja förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan och 
föreslår därför en permanent satsning på ett så kallat ”Kulturskolekliv”. Regeringen 
tillför 25 miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor fr.o.m. 2019. Förslaget 
syftar bl.a. till att ge bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler 
utbildningsplatser, fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till vissa lärosäten som 
ska ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan. Beloppen som regeringen 
anslår omfattar även finansiering av studiemedel.  
 
Lärarförbundets kommentar 
Lärarförbundet välkomnar detta förslag. Kompetensförsörjningen utgör ett problem inom 
kulturskolan. Det är bra att regeringen stärker resurserna för att utbilda fler. Det är emellertid 
viktigt att fundera mer långsiktigt över dessa frågor och inrätta utbildningar som är långsiktigt 
hållbara och som inte skapar inlåsningseffekter. Vi vill även att kommunerna ska bli skyldiga att 
erbjuda kulturskoleverksamhet. Detta skulle skapa en god grund för att hantera lärarbristen inom 
kulturskolan på ett mer systematiskt sätt. 
 

Arbetsmarknadsfrågor 
Stor satsning på yrkeshögskolan. Förslaget innebär 1100 nya platser 2018 och 14 000 
nya platser 2022 (vilket är en kostnad om 920 miljoner), vilket är en ökning med 45 
procent från dagens volym om 30 000 platser.  
 
Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet anser att det är bra att individers utbildningsbehov möts genom en utbyggnad av 
utbildningssystemet. Dock är vi oroade över vilken effekt utbyggnaden får på möjligheterna att 
rekrytera lärare, ju fler utbildningsplatser som finns desto fler lärare behövs det. En utbyggnad måste 
också mötas med en förstärkning av utbildningen av lärare. 
 

Universitet och högskola 
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Ökning av antalet platser inom universitet och högskola 
Regeringen aviserar en ökning av antalet utbildningsplatser inom universitet och 
högskola - från 20 030 platser 2018 till 25 235 platser 2021. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet ser positivt på en utökning av antalet platser och menar att det är nödvändigt att 
högre utbildning förstärks i ett föränderligt arbetsliv. 
 
Tidigare aviserade fleråriga satsningar 
Förstärkning av humaniora och samhällsvetenskap 
För att stärka humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning föreslår regeringen att 
Vetenskapsrådets forskningsanslag anvisas en anslagsökning på 40 miljoner kronor 
2018. För 2020 beräknar regeringen ytterligare en ökning på 20 miljoner kronor. 
Därmed beräknas den totala satsningen uppgå till 60 miljoner kronor för detta 
ändamål.  

 
Forskarskolor för bättre skola 
För att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna har 
regeringen gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för forskarskolor för 
anställda vid universitet och högskolor. Syftet är att främja fler forskarutbildade lärare 
vid dessa utbildningar och stärka utbildningarnas kvalitet. 
 
Regeringen föreslår att Vetenskapsrådets forskningsanslag får en anslagsökning på 10 
miljoner kronor 2018. Därefter bör anslaget öka med ytterligare 70 miljoner kronor 
2020, så att satsningen 2020 tillsammans med tidigare satsningar totalt omfattar 90 
miljoner kronor för detta ändamål. 
 

Lärarförbundets kommentar:  
Denna satsning är känd sedan tidigare. Lärarförbundet har påtalat att bristen på behöriga 
lärarutbildare är ett problem och välkomnar en satsning på forskarskolor för lärarutbildare inom 
lärar- och förskollärarutbildningarna. Denna satsning får dock inte konkurrera med satsningar på 
nationella forskarskolor för lärare. 
 
Ökad samverkan och stärkt vetenskaplig grund i lärar- och 
förskollärarutbildningar och i skolväsendet 
Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen (2010:800) vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Hållbar och omfattande samordning mellan 
utbildning, fortbildning och forskning är därför avgörande för lärar- och 
förskolläraryrkenas utveckling. Regeringen gav i mars 2017 fyra lärosäten i uppdrag att 
inleda en försöksverksamhet med syftet att pröva och utveckla modeller för samverkan 
om praktiknära forskning mellan skolhuvudmän och lärosäten med tillstånd att utfärda 
en lärar- eller förskollärarexamen. Modellerna ska kunna stärka utvecklingen av 
skolväsendet och undervisningen, öka kvaliteten på den praktiknära forskningen. 
Regeringen föreslår en anslagsökning om 5 miljoner kronor 2018 för uppdraget. För 
2019 beräknas ytterligare en höjning med 10 miljoner kronor. Tillsammans med 
tidigare satsningar beräknas den totala satsningen omfatta 30 miljoner kronor. 
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Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet har tidigare välkomnat satsningen för att öka samverkan och förstärka den 
praktiknära forskningen. Lärarförbundet vill se att modellen i ett senare skede genomförs på bred 
front. Lärarförbundet vill understryka att det är angeläget att satsningen också omfattar att det 
skapas nya former för kombinationstjänster så att lärare kan forska inom sin lärartjänst.  
 

Forskning och innovation 

Ökning av basanslagen 
Regeringen föreslog en utökning av de statliga anslagen för forskning med 390 
miljoner 2017. För åren 2018, 2019 och 2020 beräknas satsningarna till 1490 miljoner 
kronor, 2100 miljoner kronor respektive 2815 miljoner kronor.  

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar en ökning av de statliga forskningsanslagen. Lärarförbundet anser att det 
är angeläget med en förstärkning av basanslagen för forskning som fördelas direkt till universitet och 
högskolor, vilket vi lyft fram i en skrivelse inför forskningspropositionen. Det är positivt att 
lärosätenas autonomi ökar i syfte att stärka deras eget ansvar för kvalitet och långsiktighet. 
 

Skolledare 

Rektorsutbildning 
Idag riktar sig rektorsutbildningen till rektorer. I praktiken går dock redan nu 
biträdande rektorer där, liksom förskolechefer gör det. Nu anser regeringen att 
utbildningen även officiellt ska öppnas mot biträdande rektorer.  

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet anser att förslagets inriktning är positiv. Att börja som biträdande rektor är en bra 
väg in i rektorsyrket. Därför är det bra att biträdande rektorer får tillgång till utbildningen. Dock 
behöver regeringen också sörja för att förskolechefer och biträdande förskolechefer får motsvarande 
rektorsutbildning. Lärarförbundet oroas av att det nu finns en utredning som föreslår att 
förskolechefer endast ska få en egen rektorsutbildning med en omfattning motsvarande en fjärdedel av 
den nuvarande rektorsutbildningen. 

Fortbildningsinsatser för rektorer förlängs 
Inom de nationella skolutvecklingsprogrammen finns fortbildningsinsatser som 
inriktas mot styrning och ledarskap så att rektorerna och förskolecheferna får 
förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Regeringen förlänger dessa 
insatser ett år t o m 2019. Kostnaden är 20 miljoner för detta år. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet ser positivt på att dessa fortbildningsinsatser förlängs. Förbundet anser att insatser 
ska pågå till dess att de kan inkorporeras i ett professionsprogram för skolledare. 
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4 miljoner mot hot och våld 
Regeringen ökar anslaget till kommunerna med 4 miljoner för att stödja 
säkerhetsarbetet på skolor som har en hotbild mot sig. 
 

Lärarutbildning 

Nya vägar in lärarutbildningen 
Regeringen föreslår att totalt 8 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor avsätts 
2018 för projekt som skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena och beräknar 
12 miljoner kronor respektive 6 miljoner kronor under 2019 och 12 miljoner kronor 
2020 för insatsen. För 2021 beräknas satsningen uppgå till 8 miljoner kronor.  
 
Lärarförbundets kommentar:  
Handlar bla om validering, men än så länge oklart vad innehållet blir.    

Informationssatsning för vägar in i läraryrket 
För att underlätta valet av utbildning för den som vill bli lärare eller förskollärare avser 
regeringen att ge Statens skolverk och Universitets- och högskolerådet ett särskilt 
informationsuppdrag för att tydliggöra vägarna in i yrkena. Regeringen föreslår därför 
att de båda myndigheterna tillförs 8 miljoner kronor för verksamheten 2018 och 
beräknar motsvarande belopp fr.o.m. 2019. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Informationssatsningen är välkommen för att få fler att söka sig till lärarutbildningen.  
 

Satsning på VAL och särskild KPU 
Regeringen avser att omprioritera totalt upp till 90 miljoner kronor ytterligare 2018 för 
bl.a. VAL och särskild KPU. Motsvarande belopp avses omprioriteras för 2019.  
 
Lärarförbundets kommentar:  
Pengarna tas från satsningar på nyanlända som inte blivit av, alltså inga omprioriteringar inom 
området.  

Sommarkurser med särskild inriktning mot lärarutbildning 
Sommarkurser är en viktig komponent i lärosätenas utbildningsutbud. Ett större utbud 
av relevanta sommarkurser ger studenter möjlighet att bedriva effektivare studier, t.ex. 
inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare. 
Regeringen avser att lämna ett särskilt uppdrag i frågan och föreslår en satsning om 38 
miljoner kronor 2018 för att utöka antalet relevanta sommarkurser vid elva lärosäten. 
Därefter beräknas 75 miljoner kronor tillföras för ändamålet och då kan också fler 
lärosäten bli aktuella för uppdraget. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Bra med nya möjligheter för att studera till lärare. Men satsningen kräver fler lärarutbildare och lång 
framförhållning och planering för att kurserna ska kunna bemannas med lärarutbildare.  
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Ökade medel till svenska som andraspråk 
Med ett ökat antal nyanlända har efterfrågan på svenska som andraspråk ökat. För att 
utöka kapaciteten för Nationellt center för svenska som andraspråk, så att centret kan 
åta sig fler uppdrag från skolhuvudmän och från Statens skolverk, föreslås centret 
förstärkas med 5 miljoner kronor 2018. Motsvarande belopp beräknas tillföras fr.o.m. 
2019.  
 
Lärarförbundets kommentar:  
Bra satsning – stort bristområde. 

Kompetensutveckling 
Behörighetsgivande utbildning - Lärarlyftet II förlängs 
Regeringen föreslår att satsningen Lärarlyftet II förlängs t.o.m. 2019 inom ramen för 
avsatta medel för lärarfortbildning. 

Lärarförbundets kommentar:  
Vi har drivit på under en längre tid för en förlängning av Lärarlyftet II, som skulle ha avslutats 31 
december 2018, och det är ytterst välkommet att detta äntligen sker. Det sena beskedet har dock gjort 
att det i dagsläget bara kan erbjudas kurser mot grundskolans åk 1-6. Kurser som är 
behörighetsgivande för åk 7-9 och gymnasieskolan är för långa för att hinna genomföras. I och med att 
medel bara garanteras till utgången av 2019 byggs samma problem in igen. Lärosätena får kort 
framförhållning för att hinna planera kurser och det kommer förmodligen inte att vara möjligt att 
erbjuda kurser mot gymnasieskolan. Med tanke på behörighetsläget har vi inte råd med ett sådant 
glapp. Lärarförbundet vill se ett professionsprogram där behörighetsgivande ämneskurser är en 
permanent del av utbudet.  

Läslyftet 
För att fler ska kunna ta del av satsningen avser regeringen att förstärka satsningen 
och förlänga den till 2020. 

Fortbildning av lärare i specialpedagogik 
Satsningen förlängs t.o.m. 2020 inom ramen för avsatta medel för specialpedagogik. 
  
Lärarförbundets kommentar:  
Vi välkomnar att dessa satsningarna förlängs men vill att lärares kompetensutbildningsbehov 
tillgodoses på ett hållbart sätt med professionsprogram och permanent struktur för 
kompetensutveckling. De nationella skolutvecklingsprogram som nu byggs upp är en viktig byggsten. 

Programmering 
Regeringen bedömer att det finns ett behov av ett förstärkt stöd för deltagande i 
kompetensutvecklingsinsatser för att underlätta och säkerställa införandet av 
programmering i undervisningen. För bidrag för lärare som deltar i fortbildning 
avseende programmering beräknar regeringen att anslaget behöver ökas med 10 
miljoner kronor fr.o.m. 2018 
 
Lärarförbundets kommentarer 
Lärarförbundet har tydligt påpekat behovet av utbildningsinsatser med anledning av införandet av 
programmering i undervisning och välkomnar denna satsning.  
 



 

 
 

 

 13 (14) sammanställning av budgetprop. 2017. 

 

Myndigheter och karriär 
För att stärka statsbidraget till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
föreslås anslaget öka med 15 100 000 kronor 2018 och beräknas öka med 15 100 000 
kronor 2019. Det föreslås respektive beräknas att anslaget 1:1 Statens skolverk minskas 
med 12 000 000 kronor samt att anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
minskas med 3 100 000 kronor för dessa år. 
 
För att stärka statsbidraget till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
föreslås anslaget öka med 15 100 000 kronor 2018 och beräknas öka med 15 100 000 
kronor 2019. 
 

Ekonomi 

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
Införs ett nytt statsbidrag, i linje med vad Skolkommissionen föreslog, om 6 miljarder. Detta 
ska fördelas enligt ett socioekonomiskt index. För 2018 är det 1 miljard (plus 0,5 miljarder som 
ligger som i en annan budgetpost som jämlikhetsstöd, det sistnämnda ska användas under 
vårterminen). 2019 föreslås bidraget vara 3,5 miljarder (sannolikt 1 miljard VT och 2,5 HT) 
och 2020 fulla 6 miljarder (3 miljarder VT resp HT). 

 
Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar de 6 miljarderna, inte minst att allt är helt nya pengar. Det är också 
glädjande att staten väljer att fördela pengarna utifrån en socioekonomisk viktning så att kommuner 
med större utbildningsutmaningar för mer än kommuner med mindre sådana.   

 Stöd till extratjänster 
”Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor avsätts för att stötta kommuner och landsting 
som redan har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden med hjälp 
av extratjänster. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet beroende på hur 
många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. Kommunerna kommer att kunna 
använda de extra medlen utifrån egna behov och förutsättningar. De kan till exempel gå till att 
anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid 
nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön. Mer stödpersonal i kommunala 
verksamheter förbättrar möjligheterna för flera yrkesgrupper att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, 
vilket ligger väl i linje med regeringens tillitsreform.” (se också utg.omr. 25, avsnitt 3.4). 
 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är tveksamt till dessa satsningar. Inte för att inte skolan skulle må bra av den extra 
personal som kan komma in, utanför att det finns en risk för att det innebär mer arbetsuppgifter för 
lärare och skolledare så till vida att de riskerar att behöva handleda och övervaka de som anställs. 
Det viktiga är att extratjänsterna inte blir en börda, utan måste underlätta för den ordinarie 
personalen. Därför måste till exempel varje skola få avgöra både behov och vilken person som ska få 
en sådan tjänst.  
 

Kommunernas ekonomi 
Flera budgetposter överförs från riktade statsbidrag i Skolverkets regi till 
kommunalekonomisk utjämning och det generella bidragssystemet. Detta gäller prao i 
åk 8 och 9, betygsättning – stadieindelad timplan och inackorderingstillägg vid 
försöksverksamhet med branschskolor. Därutöver finns det en flera kostnader som 
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ska belasta denna post på grund av finansieringsprincipen. Sådan är tex 
offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet, ekonomisk redovisning på 
skolenhetsnivå (kostnader som uppstår pga Skolkostnadskommitténs förslag), läsa-
skriva-räkna-garanti, skolstart vid sex års ålder, kostnader för nyanlända elever i 
Grundskolan, lovskola, kostnader för läroplans- och skollagsförändringar (konsekvens 
av Skolkommissionen) och samt kostnader för ökad kvalitet och genomströmning i 
gymnasieskolan. 
 

Det blir dock ingen generell höjning av den kommunalekonomiska utjämningen, utan 
de förändringar som sker är överföringar mellan olika anslag. En av dessa påverkar 
dock vilka kommuner som får del av pengarna rätt rejält. I och med att de 10 miljarder 
som framför allt har gått till kommuner som tagit emot många flyktingar växlas till det 
generella utjämningssystemet kommer kommuner som tagit emot många att förlora 
resurser till kommuner som tagit emot färre.  
 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet konstaterar att staten föredrar att satsa på riktade statsbidrag framför att förstärka 
det generella statsbidraget. På grund av den demografiska utvecklingen finns det mycket som talar för 
att det generella statsbidraget kommer behöva förstärkas på sikt. Inom skolområdet lär det nya 
socioekonomiska statsbidraget kompensera för att det nuvarande flyktingstödet går in í den genrella 
påsen istället. Därför tror vi inte att skolan i de kommuner som har haft ett stort flyktingmottagande 
kommer att drabbas av den förändringen. 

Upprustning av skollokaler 
Regeringen väljer att storsatsa på upprustning av skollokaler 2018 med ett anslag om 480 
miljoner. Men bidraget tas helt bort 2019 och 2020. 
 

Socialförsäkringar 

Höjt tak i sjukförsäkringen 
Taket i sjukförsäkringen höjs från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet. Det 
innebär att för en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438 kr till 30 333 kr. 
 
Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet välkomnar takhöjningen i sjukförsäkringen, sjukskrivna med en inkomst som är 
högre än 28 500 kronor per månaden kommer få mer i plånboken. Framför allt gynnas dem som 
arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal som fyller ut sjukförsäkringen. Dock kvarstår det 
faktum att ingången till försäkringen skruvats åt och tillämpningen av den så kallade 
rehabiliteringskedjan har skärps, (tidsgränserna när arbetsförmågan hos en sjuk prövas inte bara mot det 
egna yrket utan mot hela arbetsmarknaden). Detta innebär att fler av Lärarförbundets medlemmar nekas 
eller blir av med sin sjukpenning – något som drabbar en redan utsatt grupp. Vi har en lärarbrist som är 
akut och att i det läget ha en sjukförsäkring som i många fall tvingar bort den sjuke från yrket är ett 
enormt resursslöseri både på individ- och samhällsnivå. Sjukskrivning kombinerat med snabb återgång i 
arbetsträning på deltid, utan att den sjuke ska behöva oroa sig för sin försörjning är ett bättre sätt att 
komma tillbaka. Självklart måste detta kombineras med åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen. 
 
 


