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”Skolverkets nya uppdrag – vad innebär det för 
kommunerna?

Skolverket arbetar just nu med flera uppdrag som kommer 
påverka förskolans och skolans ledning och styrning 

framöver, t.ex. kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen, 
etableringen av regionala kontor samt regionala 

planeringsunderlag för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning. Hur ser planerna ut? Och vad 

kommer detta innebära för verksamheten?
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket, Monica 

Sonde, avdelningschef, SKR”



- Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever 
på gymnasieskolans yrkesprogram (1 februari) 

- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
(22 mars)

- Förskola för fler barn (22 mars)

- Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre 
kompetensförsörjning (22 mars)

- Åtgärder mot fusk på högskoleprovet (22 mars)

- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (22 mars)



Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för 
elever på gymnasieskolans yrkesprogram (1 februari) 
Välja bort behörigheten istället för att välja till aktivt.

Öka andelen elever på yrkesprogrammen

2700 poäng – till 2800 poäng. Konsekvenser lokalt? Vad 
innebär det för organisationen?

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 
och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas 
höstterminen 2023.



Dimensionering av gymnasial 
utbildning för en bättre 
kompetensförsörjning (22 mars)

Konsekvenser lokalt? Regionalt? Krav 
samverkan minst 3 kommuner. 
Fristående/idéburna kontra 
kommunala skolor?



• 20 nya uppdrag i 
regleringsbrevet för 2022.

• Utökad undervisningstid
• Statens skolverk ska 
förbereda en utökning av 
undervisningstiden med 
en timme per dag i 
lågstadiet. Utökningen bör 
främst gälla 
svenskämnena och 
matematik.



Uppdraget om ökad kvalitet 
och ökad likvärdighet. 
Nationellt kvalitetssystem och 
regionalisering av Skolverket.



Uppdraget består av flera delar
• Nationella målsättningar, delmål, indikatorer och 

framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling
• Kvalitetsdialoger med huvudmän – ska erbjudas alla 

huvudmän from 2025
• Analysunderlag inför kvalitetsdialoger
• Samverkan mellan myndigheter
• Ny lokalisering för Skolverket – regional närvaro på 10 orter 

i Sverige
• Huvudsyfte - ökad kvalitet och likvärdighet. 
• Ska underlätta huvudmännens arbete med SKA
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