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Lärarförbundets budgetförslag till utbildningsutskottet inför 
2019 
 
Riksdagen har nu beslutat om budgetramar för 2019. Beslutet innebär att 
utbildningsutskottet har 501 miljoner kronor mindre än vad övergångsregeringen 
föreslog i sin budget. Utbildningsutskottet ska inom den riksdagsbeslutade ramen göra 
en fördelning av resurserna till olika områden. Lärarförbundet har utifrån de fastslagna 
ramarna tagit fram ett förslag på hur budgeten bör fördelas.  
 
Lärarförbundet ser utifrån den nu liggande budgetramen behov av att omfördela en del 
av resurserna. Bland annat behövs finansiering för uppbyggnad och införande av ett 
professionsprogram för lärare och skolledare. Det behöver också göras en satsning på 
mer praktiknära skolforskning samt fortsatt resursförstärkning inom förskola och skola.  
 
Lärarförbundet vill därför se följande satsningar inom den befintliga ramen: 

1. 100 miljoner avsätts för att starta uppbyggnaden och införandet av 
professionsprogram för lärare och skolledare. Ett nytt utgiftsområde (01:22) 
skapas. 

2. 100 miljoner avsätts sammantaget till Skolforskningsinstitutet för att skapa 
möjligheter för mer praktiknära skolforskning.  

3. 140 miljoner avsätts för minskade barngrupper. 
4. 175 miljoner avsätts för att utöka satsningen på statligt stöd för stärkt 

likvärdighet och kunskapsutveckling. 
 
Därutöver ska de redan planerade satsningarna på utbyggnad av högskola, 
vuxenutbildning och yrkeshögskola genomföras.  
 
Lärarförbundet anser också att riksdagen ska tillkännage att lärares och skolledares 
arbetsbelastning måste minska och att det ska göras en genomgång av skolans styrning 
som leder till en mer tillitsbaserad styrning av verksamheten. 
 
Lärarförbundet ser att riksdagens avsatta resurser för området är otillräckliga och räcker 
inte till alla satsningar som behöver göras. Det finns stora behov av investeringar i 
utbildningsväsendet de kommande åren. Ekonomiska satsningar behövs till exempel på: 

 Resursförstärkning inom hela utbildningssektorn för att kunna minska lärares 
arbetsbelastning genom ex. olika stödfunktioner och fler utbildade kollegor  

 Resursförstärkningar som ökar likvärdigheten i skolsystemet 
 Uppbyggnad av professionsprogram 
 Fortsatta lönesatsningar på lärare 
 Resursförstärkning av lärarutbildningen för att få till mer lärarledd undervisning 
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Lärarförbundet förslag till hur riksdagens beslutade budget ska fördelas.  
Resurserna är fördelade utifrån övergångsregeringens förslag. 
 Område Regeringens 

förslag 

Lärar-

förbundets 

förslag 

jämfört med 

regeringens 

Kommentar till 

Lärarförbundets förslag 

01:01 Statens skolverk 1 153 663    

01:02 Statens skolinspektion 414 028    

01:03 Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

733 350    

01:04 Sameskolstyrelsen 49 569    

01:05 Utveckling av skolväsendet 
och annan pedagogisk verk 

3 755 311 -696000 Borttagande av de budgetutgifter 
som var tänkta att tas bort, men 
som pga budgeteringsprinciperna 
kvarstod, däribland införandet av 
likvärdighetsbidraget.  

01:06 Statligt stöd till särskild 
utbildning i gymnasieskolan 

304 820    

01:07 Maxtaxa i förskola, 
fritidshem och annan ped 
verk, m.m. 

4 436 000 -101 000 Maxtaxetaksindexuppräkning 
genomförs men resurser avsätts 
för att barngrupperna ska kunna 
fortsätta minska. 140 miljoner för 
detta inryms i summan från 
regeringens budget. 

01:08 Bidrag till viss verksamhet 
inom skolväsendet, m.m. 

188 220 
 

 

01:09 Bidrag till svensk 
undervisning i utlandet 

105 257    

01:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal 

316 526 +75000 Satsning på mer 
kompetensutveckling som en del i 
införandet av professionsprogram. 

01:11 Bidrag till vissa studier 17 525    

01:12 Myndigheten för 
yrkeshögskolan 

116 749    

01:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning 

2 562 422 +150000 Viktigt att fortsätta planerad och 
utlovad utbyggnad 

01:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning 

2 236 208 +250000 Viktigt att fortsätta planerad och 
utlovad utbyggnad 

01:15 Upprustning av skollokaler 
och utemiljöer 

680 000 -680000 Budgetpost tas bort enligt plan 

01:16 Fler anställda i lågstadiet 2 300 000  -329000 Planerad nedtrappning av 
statsbidrag 

01:17 Skolforskningsinstitutet 24 008  +76000 Ökade resurser till praktiknära 
forskning inom skolans område. 
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01:18 Praktiknära skolforskning 18 543    

01:19 Bidrag till lärarlöner 4 457 100 
 

 

01:20 Särskilda insatser inom 
skolområdet 

163 418    

01:21 Statligt stöd för stärkt 
likvärdighet och 
kunskapsutv.  

3 500 000  +175000 Utökad satsning för att också få 
mer stödresurser in i 
verksamheten såsom 
administrativa assistenter och 
elevhälsopersonal. Genom att 
pengarna läggs här når de i högre 
grad skolor med stora utmaningar. 

01:22 Nämnden för 
professionsutveckling 

 +25000 En nationell nämnd för 
professionsutveckling införs. 
Nämnden får ansvar för 
professionsprogram och till 
nämnden skapas regionala råd för 
professionsutveckling. 
Uppbygganden påbörjas under 
2019. Resurser för 
kompetensutveckling överförs till 
nämnden från område 01:10 från 
och med år 2020. 

02:01 Universitetskanslersämbetet 149 035    

02:02 Universitets- och 
högskolerådet 

178 920 +20000  

2:3-63 Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
Samtliga högskolor 

41 169 863   

  

 

2:64 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor 

872 309 +506000 Viktigt att fortsätta planerad 
satsning på utbyggnad av antalet 
platser 

2:65 Särskilda medel till 
universitet och högskolor 

439 124    

2:66 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 

2 619 319    

2:67 Särskilda bidrag inom 
högskoleområdet 

45 867    

3:1-12 Vetenskapsrådet, mm 8 192 856 +28000 Ökning med 50 000 sker också 
inom 01:17 för att vrida 
forskningsresurser mer mot 
praktiknära skolforskning 

4:1-4 Internationella frågor 147 201    

  Summa 81 347 211 -501 000 Riksdagens beslutade budget är 
501 000 lägre än den som 
övergångsregeringen lagt fram. 

 

 
Johanna Jaara Åstrand  
Ordförande Lärarförbundet 


