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Vårpropositionen april 2018 

Regeringen har idag presenterat vårpropositionen med budgetförändringar. 
Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola, som håller samma höga kvalitet i hela landet och i 
vilken samtliga elever utifrån sina förutsättningar får möjlighet att utvecklas fullt ut. Regeringen 
skriver om att bristen på legitimerade och behöriga lärare är mycket oroande men 
förslår inga nya åtgärder för att komma till rätta med situationen. Följande 
förändringar föreslås:  

• Läsfrämjande insatser och inköp av böcker i förskolan - 50 miljoner kronor   

• Kompetensutvecklingsinsatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och 
arbete mot kränkande behandling i skolan – 50 miljoner kronor  

• Vuxenutbildningen får ökat anslag med 110 miljoner kronor varav 60 miljoner 
kronor till sfi  

• Sameskolstyrelsen får ökat anslag med 15 miljoner kronor. 

Nedan följer en mer utförlig sammanställning. 

Förskola 
Regeringen föreslår i propositionen Vårändringsbudget för 2018 en satsning på 
läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor om 50 miljoner kronor. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet är positivt till satsningar som ger förskolorna bättre möjligheter till bokinköp. 
 

Skolverket  
Anslaget till Statens skolverk ökas med 19, 5 miljoner. Ökningen innehåller ett 
uppdrag till Arbetsförmedlingen och Statens skolverk att samverka för att få fler 
arbetssökande att övergå till utbildning. Till det har man avsatt 7,5 miljoner.  
Skolverket får även i uppdrag att sprida goda exempel på hur svenska för invandrare 
(sfi) kan kombineras med yrkesutbildningar. Till det avsätts 5 miljoner.   

Lärarförbundets kommentar:   
De nämnda uppdragen är relevanta och utökningen av medel till kompetensutveckling är välbehövligt, 
Lärarförbundet är dock skeptiskt till om anslagen till det som är avsatt för kompetensutvecklingen 
inom programmering är i närheten av vad som nationellt behövs för att täcka behovet hos samtliga 
lärare.   

Sammanfattning 
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Sameskolstyrelsen  
Anslaget till Sameskolstyrelsen ökas med 15 miljoner. Skälet till detta är ett lägre   
elevantal än beräknat, vilket minskar myndighetens avgifts- och bidragsintäkter 
samtidigt som lokal- och personalkostnaderna för verksamheten förväntas öka.   
 
Lärarförbundets kommentar:   
Det är av största vikt att Sameskolstyrelsen ges ökade medel, för att kunna fortsätta verksamheten 
trots minskat antal elever.   

Vuxenutbildning 

Kvalitetshöjande insatser sfi 
Regeringen vill avsätta 60 miljoner kronor till kvalitetshöjande insatser inom sfi. 

Insatser för ökat deltagande i studier 
Studier med studiestartsstöd ökar inte i den takt som regeringen önskar. Därför 
behövs enligt regeringen ytterligare insatser. Anslaget bör därmed ökas med 50 
miljoner kronor. Regeringen avsätter även 3 miljoner kronor till Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) för informationsinsatser i syfte att öka antalet studerande 
med studiestartsstöd. 

 
Samverkan för fler till studier - uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket 
Regeringen vill ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket i syfte att främja 
samverkan för att få fler arbetslösa att övergå till studier inom bland annat kommunal 
vuxenutbildning. För detta avsätts 15 miljoner kronor som fördelas lika mellan 
nämnda myndigheter. 

Sprida goda exempel av yrkesvux i kombination med sfi 
Regeringen vill ge Skolverket i uppdrag att sprida goda erfarenheter av yrkesvux i 
kombination med sfi, (ex. Sfx). Regeringen avsätter 5 miljoner kronor för detta. 

Lärarförbundets kommentar:  
Lärarförbundet ser huvudsakligen positivt på förslagen som rör vuxenutbildningen i allmänhet. 
Satsningar på sfi är särskilt välbehövliga. Verksamheten har under en tid med stor lärarbrist 
expanderat kraftigt. Det är således viktigt att sfi får medel för att kunna göra insatser som stimulerar 
kvaliteten. Den riktigt stora utmaningen är dock behovet av legitimerade lärare inom sfi. Andelen 
legitimerade lärare inom sfi har minskat något som en konsekvens av att eleverna blivit fler.     
 
Finansiering av sfi-insatserna sker delvis genom att anslaget till fortbildning av lärare och 
förskolepersonal minskas med 40 miljoner kronor. Minskningen bedöms, enligt regeringen, inte 
påverka förutsättningarna för fortbildningen, eftersom efterfrågan minskat under en tid. 
Lärarförbundet anser dock att grundproblemet är att för få lärare ges rätt villkor för deltagande i 
kompetensutvecklande insatser. Kompetensutveckling kräver dessutom långsiktiga förutsättningar, inte 
ryckiga satsningar som förändras från år till år.       

#Metoo  

Sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom skolan måste motverkas, 
vilket bl.a. initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamheten mot. Regeringen 
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föreslår därför i Vårändringsbudget för 2018 att 50 mnkr tillförs för att utveckla sex- 
och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom 
kompetensutvecklingsinsatser.   

Lärarförbundets kommentar:   
Lärarförbundet delar regeringens syn på att det är viktigt att satsa på arbetet mot sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom skolan. Det är dock viktigt att en satsning på 
området samordnas med den utveckling som pågår av lärares kompetensutveckling, tex inom ramen 
för de så kallade professionsprogrammen. För att få långsiktighet så krävs det att sex- och samlevnad 
får en naturlig roll inom lärarutbildning och kompetensutveckling. De ökade resurserna bör användas 
till detta och inte till, exempelvis, ett sex- och samlevnadslyft.   

Allmänna budgetfrågor 
 
Demografin är en stor utmaning. Andelen unga och äldre kommer att öka snabbt de 
kommande åren, vilket ökar krav på välfärdsystemen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots detta bedömer regeringen att kommunerna kommer att klara överskott under de 
kommande åren. Dock kommer överskottet sjunka något jämfört med de 19 miljarder 
som kommunsektorn beräknas gå med överskott i år.  
 
Av de anvisade medlen till UO 16 (Utbildning och universitetsforskning) är det 2,4 
miljarder som inte används. Detta förklaras med att ”resursförbrukningen under flera 
anslag är betydligt lägre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2018. Detta 
förklaras delvis av att omfattande satsningar gjorts under utgiftsområdet de senaste 
åren vilka ännu inte nyttjats fullt ut.” 

Lärarförbundets kommentar:  
Att alla medel under UO16 inte går åt är snarare regel än undantag. Det är ett klassiskt problem 
när regeringen anslår riktade stöd, som sedan inte nyttjas fullt ut. Här finns goda skäl att bevaka att 
de anslagna medlen verkligen används.  

 


