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Mer kunskap med sommarskola 
 
Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning 
av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund att stå på inför 
kommande studier och arbete. Det handlar om investeringar för elevernas 
skull, men också för jobbens skull.  
 
I dag presenterar vi satsningar på sommarskola. Undervisning under en del 
av sommaren kan hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Vi vill tillföra 100 
miljoner kronor permanent för att finansiera en skyldighet att erbjuda 
sommarskola. 
 
Utrymmet i svensk ekonomi är begränsat de kommande åren. Inriktningen är att få 
de offentliga finanserna tillbaka till balans och överskott. Det betyder att alla 
reformer behöver vara finansierade, krona för krona. Alliansregeringen har från 
första dagen arbetat för att förbättra den svenska skolan. Det väljer vi att fortsätta 
med. 
 
Många av de reformer som Alliansregeringen gör för att återupprätta 
kunskapsskolan handlar om att eleverna ska få mer tid med skickliga lärare. Vi har 
t.ex. återinfört speciallärarutbildningen och utökat undervisningstiden i matematik. 
Vi har dessutom aviserat satsningar på tioårig grundskola, mindre klasser och 
skyldighet att erbjuda läxhjälp. 
 
I dag presenterar vi en finansierad satsning på sommarskola. Det kan hjälpa fler 
elever att nå målen i årskurs 9.  
 
En elev som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i ett, eller ett par enskilda ämnen 
t.ex. matematik, för att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan kan 
få möjlighet att ägna några veckor av sommarlovet till koncentrerade studier i 
ämnet. På så sätt kan eleven nå gymnasiebehörighet och börja på ett nationellt 
program direkt efter sommarlovet. 
 
För elever som slutar årskurs 6, 7 eller 8 kan sommarskolan vara ett utmärkt tillfälle 
att komma ikapp i studierna i något eller några ämnen. Det ger bättre 
förutsättningar att hänga med när höstterminen börjar och sedan också att nå 
målen. 
 
I budgetpropositionen för 2014 presenterade vi en satsning på statsbidrag för 
sommarskola för elever i årskurs 6–9 för de kommuner som själva vill anordna 
sommarskola. 
 
Alliansregeringen anser dock att alla elever bör ha samma möjligheter att delta i 
sommarskola, oavsett i vilken kommun man bor. Därför presenterade vi tidigare i år 
ett förslag om att alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda sommarskola.  
 



Skyldigheten gäller elever som efter årskurs 9 inte nått behörighet till 
gymnasieskolan och elever som efter årskurs 8 löper risk att inte nå behörighet. 
Skyldigheten är tänkt att träda i kraft 2017. 
 
Vi vill nu satsa de medel som behövs för att finansiera både kommunernas 
skyldighet att anordna sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 och stimulera 
kommunerna att anordna sommarskola för elever i årskurs 6 och 7. 
 
Medel för sommarskola årskurs 6–7 avsätts för åren 2015–2018. Medlen för 
sommarskola årskurs 8–9 är permanenta. 
 
Med de förslag som kommer att aviseras i 2014 års ekonomiska vårproposition 
avsätts cirka 180 miljoner kronor per år för sommarskola 2015–2018. Permanent 
medel uppgår till 100 mnkr/år fr.o.m. 2019. De kommer sedan som konkreta förslag i 
höstens budgetproposition. 
 
Förslag om sommarskola (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018 Perm 

effekt 
Budgetpropositionen för 2014 (frivillig 
sommarskola åk 6-9) 

78 78 78    

2014 års ekonomiska vårproposition 
(frivillig, åk 6-7, och obligatorisk 
sommarskola, åk 8-9) 

 100 100 180 180  

SUMMA SOMMARSKOLA 78 178 178 180 180 100 
 
Att kommunerna blir skyldiga att erbjuda sommarskola får inte minska skolornas 
stöd till eleverna under terminerna. Precis som den obligatoriska läxhjälpen innebär 
den obligatoriska sommarskolan komplement till den vanliga undervisningen. 
 
Ska vi nå högre kunskapsresultat i den svenska skolan behövs det mer ansträngning 
från elevernas sida, men alla elever ska också få stöd och stimulans från skolan när 
de behöver det. 
 
Regeringens utbildningssatsningar i 2014 års ekonomiska vårproposition 
 
Förslag (mnkr) 2015 2016 2017 2018 Perm 

effekt 
Dagens förslag      
Sommarskola (nya medel) 100 100 180 180 100 
Tidigare aviserade förslag      
Lågstadielyftet del 1: Mindre klasser 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Tioårig grundskola och förlängd 
skolplikt (permanenta kostnader) 

  714 1 427 1 427 

Utbilda fler lågstadielärare – 
fortbildning av förskollärare m.m. 

68 220 354 320 0 

Lågstadielyftet del 2: Utbilda fler 
lågstadielärare – ordinarie 
lärarutbildning 

122 203 285 325 325 

Matte- och NO-lärare – fler 121 221 313 365 266 



utbildningsplatser och examenspremie 
Speciallärare – fler utbildningsplatser 
och examenspremie 

87 130 140 150 75 

Förskollärare – fler utbildningsplatser 139 232 325 325 325 
Förskolepaket 200 200 200 50 10 
Läxhjälp 400 400 400 400 400 
SUMMA UTGIFTSEFFEKT – 
dagens förslag och tidigare 
aviserade förslag 

3 237 3 706 4 911 5 542 4 928 

 
 


