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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-02-08

Tid 18.00

Plats BSF Lund stad, St.Södergatan 47

Nämnden samlas 17:30 mötet öppnar kl 18:00.

Följande ärende ska behandlas:

1. Fortsatt planering för pedagogisk omsorg inom BSF Lunds stad
Dnr BSL 2017/0021

2. Urvalsprinciper med förtydligande för placering i förskoleklass i 
Lunds kommun
Dnr BSL 2017/0133

3. Begäran om utökad driftsram för Eos-och Tornhallen
Dnr BSL 2016/0626

4. Yttrande över ”Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter 
m m, Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun” - Samrådshandling
Dnr BSL 2016/0741

5. Återrapport genus och normkritiskt arbete
Dnr BSL 2016/0341

6. Yttrande över kommunrevisionens granskning av grundskolornas 
arbete för att motverka kränkande behandling
Dnr BSL 2016/0740

7. Yttrande över kommunrevisionens granskning av riktlinjer för 
placering av barn och elever
Dnr BSL 2016/0615

8. Skrivelse om läxhjälp från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Centerpartiet
Dnr BSL 2016/0749
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9. Informationsärende: Resultatredovisning av måluppfyllelse        
betyg åk 6-9
Dnr BSL 2017/0034

10. Anmälningar om kränkande behandling 2017
Dnr BSL 2017/0029

11. Anmälningar till nämndsammanträdet den 8 februari
Dnr BSL 2017/0023

12. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2017/0022

13. Skoldirektören informerar

Monica Molin (S)
Ordförande

Eva-Lotta Kittel
Nämndsekreterare
eva-lotta.kittel@lund.se
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Ledamöter
Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Ersättare
Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Eva Ohlsson (S)
Jerker Karlsson (M)
Sofia Lindbom (M)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)
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1. Fortsatt planering för pedagogisk omsorg 
inom BSF Lunds stad
Dnr BSL 2017/0021

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomi- 
och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP 
ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till 
2017. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och utfasning av 
pedagogisk omsorg genomfördes inte.

I samband med ny resursfördelningsmodell och budget 2017 förändras de 
ekonomiska förutsättningarna för pedagogisk omsorg. Från och med 
2017ges samma ekonomiska förutsättningar för pedagogisk omsorg som 
för förskolan vilket innebär en lägre barnpeng för pedagogisk omsorg. I 
pengen för pedagogisk omsorg tillkommer dock omkostnadsersättning 
som bl.a. skall kompensera för lokaler.    

Pedagogisk omsorg har samma krav på öppet hållande som förskolans 
verksamhet. Med gällande arbetstidsavtal innebär detta att barnen i 
pedagogisk omsorg måste slussas mellan dagbarnvårdare och vissa dagar 
vistas i lokal där extra resurs sätts in.

Stora delar av dagbarnvårdarens arbetstid utgörs av ensamarbete. Detta 
faktum är en negativ arbetsmiljöfaktor, men utgör också en begränsning i 
möjligheterna att utveckla verksamheten pedagogiskt. 

Vårterminen 2017 finns det 43 barn som är placerade i pedagogisk 
omsorg och totalt är 9st personer anställda som dagbarnvårdare. Detta 
kan jämföras med motsvarande siffror för vårterminen 2010 då 98 barn 
var placerade hos sammanlagt 24 anställda. Det har varit en årlig 
minskning både av anställda och placerade barn sedan 2010

Bedömningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera lämpliga 
familjedaghem framöver, då både intresse från personal och lämpliga 
hemmiljöer för att bedriva pedagogisk omsorg måste finnas tillgängliga.

Förvaltningens förslag till beslut är:

att med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och 
arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att 
fasa ut verksamheten för pedagogisk omsorg senast den1 september 
2018.
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 februari 
2017
Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och 

arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i 
uppdrag att fasa ut verksamheten för pedagogisk omsorg senast

 1 september 2018

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
KS
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2. Urvalsprinciper med förtydligande för 
placering i förskoleklass i Lunds kommun
Dnr BSL 2017/0133

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat 
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna 
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas 
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån 
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.

Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid 
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna 
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds 
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till 
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik 
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i 
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna 
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av 
2017.

Barn och skolförvaltningarna Lunds stad föreslår att nämnden fastställer 
följande urvalsprinciper för placering i förskoleklass:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

2. Vårdnadshavares önskemål

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån 
följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder

3. Aktiva val prioriteras före icke- val

4. Syskonförtur

5. Relativ närhet

Vidare behövs ett förtydligande och en definition av dessa principer som 
kan utgöra ett stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa 
att urvalet görs på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer 
bör fattas innan urvalsprocessen påbörjas under våren 2017. 

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 
för placering i förskoleklass i Lunds kommun” den 14 december 2016 
dnr BSL 2016/0676
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 
med förtydligande och definition för placering i förskoleklass i Lunds 
kommun” den 8 februari 2017 dnr BSL 2017/0133
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Bilaga 1 - förtydligande och definition av urvalskriterier för förskoleklass 
i Lunds kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med 

förtydligande för placering i förskoleklass

att som en följd av detta ändra delegationsplanens, Huvudområde C: 
Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, Delområde 1: Undervisnings- 
och elevvårdsärenden, Nr 4a och 4b, Beslut om skolplacering enligt 
Sl 10:30 första stycket, 9:15 första stycket, 11:29 första stycket 
(närhetsprincipen) och beslut om skolplacering enligt Sl 10:30 
andra stycket, 9:15 andra stycket, 11:29 andra stycket, 
till att endast gälla placering i årskurs 1-9. 

Beslut om placering i förskoleklass regleras enligt första att-satsens 
urvalsprinciper med dess förtydliganden. Tillämpning av fastställda 
principer betraktas som verkställighet.

Beslut expedieras till:
Akten, skolområdeschefer, rektorer, barn- och skolnämnd Lund Öster, 
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3. Begäran om utökad driftsram för Eos-och 
Tornhallen
Dnr BSL 2016/0626

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för EOS-hallen och Tornhallen. Förslaget innebär begäran om utökad 
driftsram med 1467 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 januari 2017 
dnr BSL 2016/0626
Internhyreskontrakt för lokal 1359-A-X01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1357-BAA-L01-01

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 1 467 tkr från 

och med år 2017.  

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Page 8 of 253



Barn- och skolnämnd Lunds stad Kallelse 9 (20)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-08 BSL 2015/0719

4. Yttrande över ”Detaljplan för del av Östra 
Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala 
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun” - 
Samrådshandling
Dnr BSL 2016/0741

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)

uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala

Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga

kommunal mark för handel, kontor och service samt bostäder. Under

2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende

handelskvarteret. ICA Fastigheter tillsammans med Fojab

Arkitekter vann tävlingen. Planområdet innefattar två kvarter samt

torget norr om handelskvarteret.

Beslutsunderlag
 HYPERLINK ”” Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 handelskvarter m 
m Centrala Brunnshög i Lund Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113  
HYPERLINK 
”http://arende.lund.se/Asp/Download.asp?FILEREF=505031” 
BN Underrättelse-Samråd 2016-12-01 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2 - Nämnder.pdf
BN Planbeskrivning 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.pdf
BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2016-11-04 
Detaljplan för del av Östra Torn 27_2.pdf
BN Beslut 2016-11-17 § 200 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2.pdf
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.docx
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.pdf

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att som eget yttrande överlämna Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 

handelskvarter m m Centrala Brunnshög i Lund Lunds kommun 
Tjänsteskrivelse 170113

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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5. Återrapport genus och normkritiskt arbete
Dnr BSL 2016/0341

Sammanfattning
Nämnden gav 2015-04-22 Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag 
att utreda och föreslå hur det grundläggande arbetet med genuspedagogik 
kan stärkas och utvecklas inom ramen för gällande skolplan.

Utifrån kartläggning på förskolor och skolor har det synliggjorts att 
genuspedagogik är en del av värdegrundsarbetet i de olika 
verksamheterna. Det särskiljs inte utan är en del i det arbete som görs 
dagligen utifrån läroplanens uppdrag kring allas lika värde. 

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2017-01-13 dnr BSL 
2016/0341.
Skrivelse från S, V, Mp och Fi gällande
”Genuspedagogik och normkritiskt arbete” Dnr BSL 2015/0115.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att genusperspektivet ska belysas när enheterna följer upp arbetet med 

normer och värden i sitt årliga systematiska kvalitetsarbete

att    godkänna genomförd kartläggning

Beslut expedieras till:
Akten.
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6. Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av grundskolornas arbete för att 
motverka kränkande behandling
Dnr BSL 2016/0740

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett 
Revisionsfirman Ernst & Young uppdrag att granska barn- och 
skolnämnderna avseende deras arbete för att motverka kränkande 
behandling. Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått revisionsrapporten 
för yttrande.

I yttrandet instämmer barn- och skolförvaltning Lunds stad i att det finns 
förbättringsområden och kommer att tydliggöra arbetsgången med arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling (i årshjulet för 
systematiskt kvalitetsarbete) för skolledarna. 

Den digitala stödprocessen, avseende arbetet med diskriminering och 
kränkande behandling, kommer förtydligas i enlighet med revisionens 
rekommendationer. Under 2017 kommer Lunds stad även att kontrollera 
förskolors och skolors planer mot diskriminering och kränkande 
behandling. Dessutom kommer en kontroll att göras av hur riskerna för 
kränkningar på nätet kartläggs och analyseras i planerna.

När det gäller att ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och 
med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som händer på nätet, så 
föreslår barn- och skolförvaltning Lunds stad att Statens medieråds 
verktyg ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet” samt BRIS 
internetguide, ”Ungas integritet på nätet, råd till dig som är vuxen” bör 
användas istället för att ta fram ett eget Lundamaterial. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Granskning grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling, den 11 januari 2017 dnr BSL 2016/0740.

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling, Revisionsrapport november 2016, Lunds kommun.
Statens medieråd, ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet” -
http://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/ny
heterpressmeddelandekronikor/hjalptillforaldrarattstottabarnenpainternet.
1090.html

Bris - Internetguide #5, Ungas integritet på nätet. Råd till dig som är 
vuxen.
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, Yttrande över: ”Granskning av grundskolornas 
arbete för att motverka kränkande behandling” 2017-01-11.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
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7. Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av riktlinjer för placering av barn 
och elever
Dnr BSL 2016/0615

Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolförvaltning Lunds stad 
ska yttra sig över granskningsrapporten ”Granskning av kommunens 
riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola”. 
Lunds stad instämmer i revisionens förslag att bl.a. följa upp placeringar 
av barn- och elever genom ett internkontrollmål under 2018. Beslut om 
urvalsprinciper för placering i förskoleklass har fattats av Barn- och 
skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster i december 2016 och beslut 
om tillämpningsanvisningar och definitioner kommer att fattas av 
nämnderna i februari 2017. Under 2017 kommer barn- och 
skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster tillsammans ta fram 
gemensamma rutiner för skolplaceringar i åk 1-9. Dessutom kommer 
Lunds stad under 2017 att erbjuda rektorerna ett centralt stöd i arbetet 
med skolplacering för förskoleklass. Stödet ges för att säkerställa att 
beslut om placeringen fattas på lika grunder samt sker objektivt, sakligt 
och icke-diskriminerande.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Granskning av riktlinjer för placering av barn och elever, den 26 januari 
2017 dnr BSL 2016/0615.
Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, 
förskoleklass och grundskola, Revisionsrapport oktober 2016, Lunds 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att med de framtagna urvalsprinciperna för placering i förskoleklass 

och med centralt stöd till rektorerna i placeringsarbetet kommer 
styrningen avseende placeringar av barn och elever att säkerställas

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret
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8. Skrivelse om läxhjälp från 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Centerpartiet
Dnr BSL 2016/0749

Sammanfattning
Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet föreslår i en skrivelse 
8 december 2016 till Barn- och skolnämnden i Lunds Stad 

att det ska ges möjlighet till läxhjälp i Lunds stads skolor, gärna i 
samverkan med fritidshemsverksamhet eller ideella organisationer.

att Barn- och skolförvaltningen Lunds stad kontinuerligt återrapporterar 
till nämnden om läxhjälpsverksamheten. 

Huvuddelen av skolorna i Lunds stad anordnar läxhjälp i nuläget och 9 
skolor har ansökt och fått beviljat statsbidrag för läxhjälpsverksamheten. 

Forskningen kring läxor och läxhjälp visar att läxor kan bidra till en god 
kunskapsutveckling för äldre elever, särskilt i matematik, samt att 
läxhjälp kan fungera som ett bra stöd för eleverna. Dock framkommer 
svårigheter, främst inom det kompensatoriska uppdraget för skolan, då 
det visar sig att det är svårt att med läxhjälp nå de elever som är i mest 
behov av detta stöd samt att läxor i sig riskerar att bidra till ökade 
kunskapsskillnader mellan elever, utifrån elevernas olika förutsättningar. 
För att få en kvalitet i läxan bör den vara väl förberedd, följas upp väl i 
skolan efteråt och vara direkt kopplad till den undervisning som sker. 
Eleven ska kunna genomföra läxan utan stöd av lärare.

Följande framgångsfaktorer för läxhjälp har konstaterats i forskning: en 
god studiemiljö, individuellt stöd, att läxhjälpen ligger i linje med 
ordinarie undervisning, att det bygger på ett frivilligt deltagande, att det 
finns handledning och en personlig relation mellan eleverna och 
läxhjälparna, att läxhjälpen är bemannad med behörig personal samt att 
det finns kontinuitet i verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

 föreslås besluta

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2017 dnr 
2016/0749
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Centerpartiets skrivelse till Barn- 
och skolnämnden Lunds Stad 8 december 2016 dnr 2016/0749
Barn- och skolförvaltningens uppföljning av skolornas anordnande av 
läxhjälpsverksamhet vt 2016
Skolverket (2014) ”Läxor i praktiken”
Skolverket (2014) ”Mer än bara läxor”
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att uppföljning av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom 

ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll 

Beslut expedieras till:
Rektorer
Områdeschefer
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9. Informationsärende: Resultatredovisning av 
måluppfyllelse betyg åk 6-9
Dnr BSL 2017/0034

Page 16 of 253



Barn- och skolnämnd Lunds stad Kallelse 17 (20)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-08 BSL 2015/0719

10. Anmälningar om kränkande behandling 
2017
Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2016-12-01- 2017-01-15.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 23 januari 
2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, december och januari 2016 och 2017” till 
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.
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11. Anmälningar till nämndsammanträdet den 
8 februari
Dnr BSL 2017/0023
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12. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2017/0022
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13. Skoldirektören informerar
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221 00 Lund

Peter Nyberg

 

peter.nyberg2@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Fortsatt planering för pedagogisk omsorg 
inom BSF Lunds stad

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomi- 
och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP 
ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till 
2017. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och utfasning av 
pedagogisk omsorg genomfördes inte.

I samband med ny resursfördelningsmodell och budget 2017 förändras de 
ekonomiska förutsättningarna för pedagogisk omsorg. Från och med 
2017ges samma ekonomiska förutsättningar för pedagogisk omsorg som 
för förskolan vilket innebär en lägre barnpeng för pedagogisk omsorg. I 
pengen för pedagogisk omsorg tillkommer dock omkostnadsersättning 
som bl.a. skall kompensera för lokaler.    

Pedagogisk omsorg har samma krav på öppet hållande som förskolans 
verksamhet. Med gällande arbetstidsavtal innebär detta att barnen i 
pedagogisk omsorg måste slussas mellan dagbarnvårdare och vissa dagar 
vistas i lokal där extra resurs sätts in.

Stora delar av dagbarnvårdarens arbetstid utgörs av ensamarbete. Detta 
faktum är en negativ arbetsmiljöfaktor, men utgör också en begränsning i 
möjligheterna att utveckla verksamheten pedagogiskt. 

Vårterminen 2017 finns det 43 barn som är placerade i pedagogisk omsorg 
och totalt är 9st personer anställda som dagbarnvårdare. Detta kan jämföras 
med motsvarande siffror för vårterminen 2010 då 98 barn var placerade hos 
sammanlagt 24 anställda. Det har varit en årlig minskning både av anställda 
och placerade barn sedan 2010
Bedömningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera lämpliga 
familjedaghem framöver, då både intresse från personal och lämpliga 
hemmiljöer för att bedriva pedagogisk omsorg måste finnas tillgängliga.

Förvaltningens förslag till beslut är:

att med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och 
arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i 
uppdrag att fasa ut verksamheten för pedagogisk omsorg senast
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 1 september 2018

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 februari 
2017
Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Barnomsorg av hög kvalitet är en mycket viktig 
faktor för barns välmående och framtida utveckling. Barn har inte 
tillfrågats, då beslutet i första hand berör barn som i framtiden kommer 
att behöva barnomsorg.  Med hänvisning till den pedagogiska forskning 
inom området, som redovisas i ärendet kan man konstatera att den 
läroplansstyrda förskoleverksamhet som kommunen erbjuder är ett 
högkvalitativt alternativ. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomi- 
och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP 
ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till 
2017. 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades och utfasning av pedagogisk 
omsorg genomfördes inte. 
I samband med ny resursfördelningsmodell och budget 2017 förändras de 
ekonomiska förutsättningarna för pedagogisk omsorg. Från och med 
2017 ges samma ekonomiska förutsättningar för pedagogisk omsorg som
för förskolan, vilket innebär en lägre barnpeng för pedagogisk omsorg än 
tidigare. I pengen för pedagogisk omsorg tillkommer dock 
omkostnadsersättning som bl.a. skall kompensera för lokaler.    

Arbetstidslagen (ATL) och Allmänna bestämmelser (AB) 
Arbetstidslagen (SFS 1982:673) reglerar bland annat hur mycket man får 
arbeta per dygn, per vecka och per år, samt i vilken utsträckning man 
måste ha rast. ATL reglerar även övertid och mertid vid 
deltidsanställning. Den är i stora delar dispositiv vilket innebär att den 
kan avtalas bort i kollektivavtal. 

Utdrag ur Allmänna bestämmelser
 Kap. 4 Arbetstid, §13 Arbetstid 

Avvikelser från ATL 
Mom. 6 Oavsett vad som anges i ATL 
f) kan en beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor, 
Anmärkning 
Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt 
under en period av 4 veckor. 

g) kan en arbetstagares sammanhängande dygnsvila uppgå till minst 
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9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning av 
dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje 
period av 24 timmar under beräkningsperioden. 

Pedagogisk omsorg har samma krav på öppet hållande som förskolans 
verksamhet. Med gällande arbetstidsavtal innebär detta att barnen i 
pedagogisk omsorg måste slussas mellan dagbarnvårdare och vissa dagar 
vistas i lokal där extra resurs sätts in. 
I de geografiska områden där det är få dagbarnvårdare blir verksamheten 
väldigt sårbar och om någon blir sjuk måste barnen tillfälligt placeras i 
förskolegrupp, alternativt samordna verkasamhet i gemensam lokal. 
De förskolechefer som ansvarar för pedagogisk omsorg har arbetsmiljö 
ansvar för en verksamhet som bedrivs i den anställdes hem och det är 
arbetsgivaren skyldighet att se till att dagbarnvårdarens arbetsmiljö är 
lämplig. Arbetsgivaren bör vidare göra klart för sig vilka risker som kan 
förekomma i arbetet trots att arbetet bedrivs i dagbarnvårdaren hem. En 
aspekt på verksamheten är ensamarbete de dagar då dagbarnvårdaren 
vistas ensam i hemmet med en grupp barn där ingen möjlighet till rast 
eller paus ges. 

Förutsättningar i BSF Lunds stad
Vårterminen 2017 finns det 43 barn som är placerade i pedagogisk omsorg 
och totalt är 9st personer anställda som dagbarnvårdare. Detta kan jämföras 
med motsvarande siffror för vårterminen 2010 då 98 barn var placerade hos 
sammanlagt 24 anställda. Det har varit en årlig minskning både av anställda 
och placerade barn sedan 2010.  

Det finns sammanlagt tre samlingslokaler, en på Linero, en på Väster och en 
på Norra Fäladen. Lokalerna utnyttjas en till två gånger per vecka.  

Bedömningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera lämpliga 
familjedaghem framöver, då både intresse från personal och lämpliga 
hemmiljöer för att bedriva pedagogisk omsorg måste finnas tillgängliga.

De dubbla lokalkostnaderna är också ett problem i perspektivet av de 
kommande åren där Lunds kommuns ekonomi kommer att utsättas för stora 
utmaningar. Uppdraget att minska lokalkostnaderna blir svårare att uppfylla 
om vi bedriver verksamhet som dels kräver dubbla lokaler och som dels 
orsakar att vissa lokaler står outnyttjade under stora delar av veckan.   

  
Skollagen och Läroplansuppdraget
I skollagen 8 kap 2§ beskrivs utbildningens syfte. 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap och förbereda barnet för fortsatt utbildning. 

I skollagen 25 kap 2§ pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem. 
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Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar 
detta. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål 
om verksamhetsform. 
Sådan omsorg som avses i först stycket ska genom pedagogisk 
verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. 

För att undervisa i förskolan ställs krav om förskollärarutbildning på 
högskolenivå, motsvarande krav finns inte inom pedagogisk omsorg. 
I förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2016 och i skollagen ställs krav 
på verksamheten i förskolan vars motsvarighet inte finns för pedagogisk 
omsorg. Detta kan innebära att verksamheterna inte är likvärdiga och att 
barn i samma åldersgrupp inte ges likvärdiga förutsättningar.
Den tidigare påtalade omständigheten om ensamarbete innebär också, i 
förhållande till läroplansuppdraget, att möjligheten till kollegialt lärande 
är kraftigt begränsade. Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte är ett av 
de mest kraftfulla verktygen för att en pedagogisk verksamhet skall 
utvecklas.

Avsikten med pedagogisk omsorg är att barnen ska vara placerade hos en 
dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt hem. Så som verksamheten har 
utvecklats fungerar detta inte i dag. Till följd av arbetstidsavtal, antal 
dagbarnvårdare i ett geografiskt område måste barnen slussa runt mellan 
dagbarnvårdare, vara vissa dagar i ”gemensam lokal”, andra dagar i 
annan dagbarnvårdares hem och timanställda vikarier måste tas inför att 
klara verksamheten.

Pedagogisk forskning
Aktuell forskning pekar på betydelsen av den tid en elev gått i förskola. 
– Vi ser en tydlig skillnad mellan elever som gått i förskola och de som 
inte har gått i förskola, där de som har gått i förskola presterar klart 
bättre på Pisaprovet vid 15 års ålder, säger Magnus Oskarsson, lektor 
på Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige. 
– Det finns ju forskning som visar på betydelsen av att när man går i en 
förskola så är man van vid den sociala verksamheten så när man kommer 
till den vanliga skolan så har man stora försteg i att kunna agera i den 
verksamheten helt enkelt, säger Magnus Oskarsson. 

I Sverige finns en lång tradition av forskning inom förskolan som visar 
hur barn utvecklar sin förmåga att lära. I Storbritannien har professor 
Kathy Sylva följt fler än 3000 barn i mer än 15 år från tre års ålder, från 
förskola upp i skolåldern. Hon och hennes forskarkollegors övergripande 
slutsats är att förskolor av god kvalitet är nyckeln till att barn lyckas bra 
i skolan. Föreläsare: Professor Kathy Sylva, University of Oxford, 2012 

Vid en sökning på Skolverkets forskningsdatabas framgår det att svenska 
studier på verksamhet med inriktning på pedagogisk omsorg saknas.
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och 

arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i 
uppdrag att fasa ut verksamheten för pedagogisk omsorg senast

 1 september 2018

Mats Jönsson
Skoldirektör

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
KS
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Kommunfullmäktige Protokoll 57 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 28 22 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                            X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 39 26 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 39 ja-röster mot 26 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Annerstedts (FNL) yrkande om 
omedelbar granskning av gruppstorleken i förskolan mot avslag på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
  
Driftsramar 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag om utfasning av 
pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare mot Mats Olssons (V) m.fl. förslag om att detta 
ska utgå ur budgeten och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag i denna del. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Mats Olssons (V) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 58 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och skolnämnder gemensamt 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                            X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                        X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 24 26 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 59 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 24 26 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                             X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 33 32 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 33 ja-röster mot 32 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller utfasning av 
pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Cherry Batrapos (FI) m.fl. yrkande 
gällande HBTQ-certifiering mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Cherry Batrapos (FI) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Jonas Eriksson

 

jonas.eriksson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Urvalsprinciper med förtydligande för 
placering i förskoleklass i Lunds kommun

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat 
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna 
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas 
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån 
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.

Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid 
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna 
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds 
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till 
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik 
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i 
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna 
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av 
2017.

Barn och skolförvaltningarna Lunds stad föreslår att nämnden fastställer 
följande urvalsprinciper för placering i förskoleklass:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

2. Vårdnadshavares önskemål

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval 
utifrån följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande 
grunder

3. Aktiva val prioriteras före icke- val

4. Syskonförtur

5. Relativ närhet
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Vidare behövs ett förtydligande och en definition av dessa principer som 
kan utgöra ett stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa 
att urvalet görs på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer 
bör fattas innan urvalsprocessen påbörjas under våren 2017. 

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 
för placering i förskoleklass i Lunds kommun” den 14 december 2016 
dnr BSL 2016/0676
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 
med förtydligande och definition för placering i förskoleklass i Lunds 
kommun” den 8 februari 2017 dnr BSL 2017/0133
Bilaga 1 - förtydligande och definition av urvalskriterier för förskoleklass 
i Lunds kommun

Barnets bästa
Urvalsprinciper för placering av elever i förskoleklass påverkar barn i 
allra högsta grad. Ärendet syftar till att förtydliga och definiera 
urvalskriterierna vars uppgift är att stärka rättsäkerheten och den 
enskildes rätt i förhållande till gällande lagstiftning. 

Ärendet
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat 
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna 
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas 
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån 
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.

Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid 
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna 
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds 
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till 
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik 
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i 
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna 
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av 
2017.

Berörda tjänstemän på Barn-och skolförvaltningarna har studerat ett antal 
andra kommuners lösningar på urvalsproblematiken och man kan vid 
denna omvärldsbevakning konstatera att det är en komplex fråga. 
Huvudskälet till denna komplexitet är att lagrummen som styr skolvalet 
anger ett antal huvudprinciper och därefter överlåter till kommunerna att 

Page 30 of 253



Tjänsteskrivelse 3 (6)
Diarienummer

2017-02-08 BSL 2017/0133

fatta beslut om vidare principer. Det saknas tydliga riktlinjer alternativt 
exempel för hur dessa principer skall konstrueras förutom att de skall 
vara objektiva, sakliga och icke-diskriminerande. 

Många kommuner använder sig av ett begrepp som benämns som den 
relativa närhetsprincipen. I skollagen nämns inte detta begrepp utan här 
uttrycks endast ”rätten till en skola nära hemmet”.  I kommentarmaterial 
framgår det att en bedömning skall göras mot vad som blir sammantaget 
bäst för alla elever. Olika kommuner konstruerar praxis för relativ närhet 
på olika sätt.    

I arbetet med att ta fram korrekta och hanterbara urvalsprinciper för 
skolvalet inför förskoleklassen har även ett antal domar och 
rättsutlåtanden studerats.

Sammanfattningsvis föreslår Barn och skolförvaltningarna Lunds stad 
och Lund Öster följande gemensamma urvalsprinciper för placering i 
förskoleklass:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

2. Vårdnadshavares önskemål

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval 
utifrån följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande 
grunder

3. Aktiva val prioriteras före icke-val

4. Syskonförtur

5. Relativ närhet

Vidare behövs ett förtydligande av dessa principer som kan utgöra ett 
stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa att urvalet görs 
på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer bör fattas innan 
urvalsprocessen påbörjas under våren 2017. 

Som en följd av detta beslut behöver också förvaltningens 
delegationsplan revideras. 

Förtydligande av principerna
Elevens rätt till en skola nära hemmet
Alla elever ska i största möjliga mån få en skolplacering vid en skola 
nära hemmet – enligt närhetsprincip, Skollagen 9 kap §15. Det kan finnas 
flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola 
som ligger närmast hemmet.

I Lunds kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som 
ligger inom två kilometer från folkbokföringsadressen. Sträckan mellan 
hem och skola ska vara så kallad säker skolväg. Säker skolväg är en 
sträcka som i största möjliga mån har gång och cykelbanor som är skilda 
från övrig trafik, samt har bevakade eller markerade gång- och 
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cykelöverfarter.

Då elevens närmsta skola ligger mer än två kilometer från hemmet 
kommer eleven att hänvisas till en skola av kommunen och erbjudas 
skolskjuts, utifrån Lunds kommuns definierade skolskjutslinjer.

Om vårdnadshavare aktivt önskar en annan skola som ligger mer än två 
kilometer från hemmet, får eleven plats om det är möjligt. En elev som 
har valt en annan skola, såväl kommunal skola som fristående skola, än 
den skola eleven hänvisas till av sin barn- och skolnämnd, har i de fall 
som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda, rätt till 
skolskjuts, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska 
konsekvenser för kommunen. 

Vårdnadshavares önskemål
En elev placeras i största möjliga mån vid den kommunala skola där 
vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 
medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet 
åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skola.

Vårdnadshavare ska önska och rangordna tre skolor på vilka de kan tänka 
sig placera barnet. Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som 
vårdnadshavaren önskar. När antalet elever som vill gå på en skola är 
större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför 
bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Aktiva val prioriteras före icke-val
För att på ett riktigt och rättvist sätt kunna tillämpa urvalskriterierna, 
måste vårdnadshavare göra ett aktivt val. Görs inget aktivt val, så 
kommer kommunen att erbjuda en plats på en skola nära hemmet, som 
har plats och kan ta emot eleven. Inga andra urvalskriterier eller skäl 
kommer att viktas i beslutet.

Syskonförtur
I Lunds kommun har barn med syskon i år F-3 på en skola, förtur till 
plats framför barn som inte har några syskon i år F-3. Syskonförturen 
gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska syskon eller 
barn som av andra anledningar bor tillsamman, med sina respektive 
vårdnadshavare.  Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med 
vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på olika adresser på grund av 
att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt 
gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära 
hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en 
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skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val 
eller inte.  

Relativ närhet
Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla får en 
skolplacering vid en skola nära hemmet. Den elev som inte har någon 
annan skola som kan anses vara en skola nära hemmet erbjuds platsen 
före annan elev, som har flera skolor som har andra skolor nära hemmet.

Relativ närhet kan också tillämpas då en skola har fler sökande än 
tillgängliga platser och flera av eleverna har mer än en skola som kan 
anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa närheten för 
att alla elever får en så rimlig lång skolväg som möjligt. Lunds kommun 
eftersträvar en så kort total skolväg för samtliga elever, vilket kommer att 
innebära att några kan få en längre skolväg och några en kortare.

Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är 
närmast elevens folkbokföringsadress. Om eleven sökt den närmsta 
skolan så är den alternativa skolan den näst närmsta skolan till elevens 
adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Page 33 of 253



Tjänsteskrivelse 6 (6)
Diarienummer

2017-02-08 BSL 2017/0133

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med 

förtydligande för placering i förskoleklass

att som en följd av detta ändra delegationsplanens, Huvudområde C: 
Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, Delområde 1: Undervisnings- 
och elevvårdsärenden, Nr 4a och 4b, Beslut om skolplacering enligt 
Sl 10:30 första stycket, 9:15 första stycket, 11:29 första stycket 
(närhetsprincipen) och beslut om skolplacering enligt Sl 10:30 
andra stycket, 9:15 andra stycket, 11:29 andra stycket, 
till att endast gälla placering i årskurs 1-9. 

Beslut om placering i förskoleklass regleras enligt första att-satsens 
urvalsprinciper med dess förtydliganden. Tillämpning av fastställda 
principer betraktas som verkställighet.

 Mats Jönsson Skoldirektör
 

 Jonas Eriksson, Kommunikatör
 

Beslut expedieras till:
Akten, skolområdeschefer, rektorer, barn- och skolnämnd Lund Öster, 
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Urvalskriterier till förskoleklass, förtydligande och 
definition

Elevens rätt till en skola nära hemmet
Alla elever ska i största möjliga mån få en skolplacering vid en skola nära hemmet – enligt 
närhetsprincip, Skollagen 9 kap §15. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna 
nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger 
närmast hemmet. 

I Lunds kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger inom 2 kilometer från 
folkbokföringsadressen. Sträckan mellan hem och skola ska vara så kallad säker skolväg. Säker 
skolväg är en sträcka som i största möjliga mån har gång och cykelbanor som är skilda från övrig 
trafik, samt har bevakade eller markerade gång- och cykelöverfarter.

Då elevens närmsta skola ligger mer än 2 kilometer från hemmet kommer eleven att hänvisas till en 
skola av kommunen och erbjudas skolskjuts, utifrån Lunds kommuns definierade skolskjutslinjer.

Om vårdnadshavare aktivt önskar en annan skola som ligger mer än 2 kilometer från hemmet, får 
eleven plats om det är möjligt. Rätten till skolskjuts försvinner dock om vårdnadshavare önskar annan 
skola än den kommunen hänvisar till, om det medför en merkostnad för kommunen.

Vårdnadshavares önskemål
En elev placeras i största möjliga mån vid den kommunala skola där vårdnadshavaren önskar att 
eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola 
nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skola.

Vårdnadshavare ska önska och rangordna tre skolor på vilka de kan tänka sig placera barnet. 
Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som vårdnadshavaren önskar. När antalet elever 
som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma 
vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Aktiva val prioriteras före icke-val
För att på ett riktigt och rättvist sätt kunna tillämpa urvalskriterierna, måste vårdnadshavare göra ett 
aktivt val. Görs inget aktivt val, så kommer kommunen att erbjuda en plats på en skola nära hemmet, 
som har plats och kan ta emot eleven. Inga andra urvalskriterier eller skäl kommer att viktas i beslutet.

Syskonförtur
I Lunds kommun har barn med syskon i år F-3 på en skola, förtur till plats framför barn som inte har 
några syskon i år F-3. Syskonförturen gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska 
syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsamman, med sina respektive vårdnadshavare.  
Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på 
olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt 
gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns 
mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort 
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ett aktivt val eller inte.  

Relativ närhet
Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla får en skolplacering vid en skola nära 
hemmet. Den elev som inte har någon annan skola som kan anses vara en skola nära hemmet 
erbjuds platsen före annan elev, som har flera skolor som har andra skolor nära hemmet.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används 
relativ närhet för att säkerställa att båda får en skolplacering vid en skola nära hemmet. I exemplet ovan erbjuds Elev A plats på 
Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Relativ närhet kan också tillämpas då en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av 
eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa 
närheten för att alla elever får en så rimlig lång skolväg som möjligt. Lunds kommun eftersträvar en så 
kort total skolväg för samtliga elever, vilket kommer att innebära att några kan få en längre skolväg 
och några en kortare.

Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens 
folkbokföringsadress. Om eleven sökt den närmsta skolan så är den alternativa skolan den näst 
närmsta skolan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Figur2. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används 
relativ närhet för att säkerställa att båda får en så kort och rimlig skolväg som möjligt.. I exemplet ovan erbjuds Elev A plats på 
Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.
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Skolplacering Flygelskolan
2016 års kriterier jämfört med 2017

2017-02-08
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49 st önskar inför HT 2016 Flygelskolan i första hand 

Rektor bedömer att skolan kan ta emot 26 elever. 23 måste därför få avslag. 
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Skola nära hemmet

Alla elever har flera skolor som 
anses vara en skola nära 
hemmet, baserat på avståndet 
för att beviljas skolskjuts. 2 km.
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Relativ närhet

Att låta avgörandet kring vilka 
som har mest rätt till Flygelskolan 
baserat på relativ närhet, skulle 
kunna ge följande bild. 

Flera är tänkbara eftersom 
många får samma ”relativa” 
avstånd. Detta är bara ett 
exempel.

Generellt problem: Många får 
passera Flygelskolan på vägen till 
den tilldelade skolan (kortaste 
vägen).
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Slutgiltig placering 2016
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2016 ansökningar med 2017 kriterier
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-01-02 BSL 2016/0626

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Ann-Britt Svensson

046-35 83 19

ann-britt.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Begäran om utökad driftsram för EOS-hallen 
och Tornhallen 

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för EOS-hallen och Tornhallen. Förslaget innebär begäran om utökad 
driftsram med 1467 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 januari 2017 
dnr BSL 2016/0626
Internhyreskontrakt för lokal 1359-A-X01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1357-BAA-L01-01

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. I förvaltningens uppdrag ingår att ge barn möjlighet 
till fri lek och rörelse. 

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för EOS-hallen och Tornhallen. Kostnaderna avser idrottslokaler.

 EOS-hallen, idrottshall för Vegalyckan, (start 2016-01-01). 
Internhyreskontrakt för lokal, 1359-A-X01-01, uppgår till 591 tkr per år.  

 Tornhallen, idrottshall i Stångby, (start 2016-08-01).  
Internhyreskontrakt för lokal, 1357-BAA-L01-01, uppgår till 876 tkr per 
år. 
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 1 467 tkr från 

och med år 2017.  

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Gustav Svensson

 

gustav.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
(handelskvarter m m, Centrala Brunnshög) i 
Lund, Lunds kommun Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för handel, kontor och service samt bostäder. Under
2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende
handelskvarteret. ICA Fastigheter tillsammans med Fojab
Arkitekter vann tävlingen. Planområdet innefattar två kvarter samt
torget norr om handelskvarteret.

Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög i Lund Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113 
BN Underrättelse-Samråd 2016-12-01 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2 - Nämnder.pdf
BN Planbeskrivning 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.pdf
BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2016-11-04 
Detaljplan för del av Östra Torn 27_2.pdf
BN Beslut 2016-11-17 § 200 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2.pdf
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.docx
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2.pdf

Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer att bo och vistas i området i framtiden. Barnen kommer ha 
tillgång till förskola och skola i sitt närområde. Detaljplanen beskriver 
säkra skolvägar som främjar att barn går eller cyklar till skolan.
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Ärendet
Planförslaget innefattar: 

• Stadskvarter med bostäder kommersiell service och allmän service – 
stadsdelens centrum 

• Storkvarter med byggrätter för bostäder i varierade former för 
flerbostadshus och radhus 

• Stadsdelstorg – Brunnshögstorget och lokalgata - Vetenskapsgatan 

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Planförslagets innehåll berör indirekt Barn- och skolförvaltningens 
verksamheter i området. 

I planförslaget ingår ca 260 bostäder. Den förväntade ökningen av barn 
och elever som generaras av nybyggnationen finns kapacitet för i redan 
planerad förskola och skola i området utifrån nuvarande 
befolkningsprognos. 

Planförslaget har fokus på kollektiv, gång och cykeltrafik i den del av 
Brunnshög det omfattar. De elever som går på skolan ska ha en säker 
skolväg vilket utformningen av området bedöms möjliggöra.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att som eget yttrande överlämna Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 

handelskvarter m m Centrala Brunnshög i Lund Lunds kommun 
Tjänsteskrivelse 170113

 
 

 
 

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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Stadsbyggnadskontoret Underrättelse-Samråd 1 (1) 
 2016-12-01  

 
 

 
Postadress 

 
Box 41, 221 00  LUND 

 
Telefon vx 

 
046-35 50 00 

 
E-post 

 
byggnadsnamnden@lund.se 

Besöksadress Brotorget 1 Telefax 046-35 63 80  stadsbyggnadskontoret@lund.se  
    Internet www.lund.se 

 

  

 

 Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Miljönämnden 
 Socialnämnden 
 Barn- och skolnämnd Lunds stad  
 Vård och omsorgsnämnden 

  Servicenämnden (Lundafastigheter) 
  
  
  
 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun   
PÄ 07/2016 
 
Rubricerad detaljplan upprättad 2016-11-04 översänds för samråd. 
 
Yttrande skall ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den  
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    Internet www.lund.se 

 

 
  

  
  
  
  

  

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss 
 
Förenklat förfarande 

• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd. 
• Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer 

inte att ges. 
• Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut 

om antagande.  

 
Standardförfarande i delegation 

• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd. 
• Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Samrådstiden är tre veckor. 
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Granskningstiden är två veckor.  

 
 
Standardförfarande  

• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd. 
• Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss). 
• Samrådstiden är åtta-tolv veckor. 
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Granskningstiden är två veckor.  

 
 
Utökat planförfarande  
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av 
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan. 
 

• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd. 
• Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss). 
• Samrådstiden är åtta-tolv veckor.  
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Granskningstiden är tre veckor. 

 
 

 

 

X 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kommer 
att hanteras med standardförfarande. Under samråd och granskning ges 
möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med 
synpunkter.  

 
Vy inifrån ICA-butiken - saluhallskänsla i växthus innanför entrén. Sektion genom kvarteret.  
 
Framsidan: Vy av handelskvarteret från Brunnshögstorget. Illustration: FOJAB arkitekter
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INLEDNING  

Sammanfattning 
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för handel och bostäder, men även kontor 
och service.  Planområdet innefattar två kvarter samt ett torg norr om handelskvarteret. 
 
Det aktuella området är ca 2,0 ha, och är en del av den stora kommunala fastigheten 
Östra Torn 27:2, som är belägen mellan Brunnshögsvägen och Solbjersvägen intill 
planerad spårväg och hållplats Centrala Brunnshög. 
 
Under 2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende ett 
stadskvarter med livsmedelshandel. ICA Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter 
vann tävlingen.  

    
Flygperspektiv. Illustration: Tävlingsförslaget          Volymstudie och bebyggelsestruktur.  
ICA Fastigheter Fojab Arkitekter.          Illustration: Brunnshögsprojektet 
 
ICA Fastigheters kvarter kommer att innehålla kommersiell service, allmän service och 
bostäder. En dagligvarubutik med ca 4 000 m2 butiksyta och inlastning ska byggas i 
bottenplanet i handelskvarteret, liksom ytterligare lokaler för restaurang och gym. En 
våning upp planeras för vårdcentral och barnavårdscentral. I de tre nedersta våningarna 
ryms även allmän service som bibliotek, apotek, tandläkare och sjukgymnast. 
Parkeringsgarage för besökare och de boende ska finnas i källarplanet. Fyra till sex 
bostadsvåningar planeras ovanpå butiken. Bostadskvarteret i söder, med tre till sex 
våningar, ska innehålla olika boendeformer med olika upplåtelseformer. Sammanlagt 
kan de båda kvarteren innehålla ca 34 700 m2 BTA. 
 
Det får konsekvenser för jordbruksmarken när den brukade jorden ersätts 
med stadsbebyggelse. De biologiska värdena har dock möjlighet att öka 
något i och med gröna gårdar, tak och allmän platsmark anläggs med större 
artinnehåll. Fördröjningsmagasin ska anordnas för att reglera och rena 
vattenflödena mot Höje å.  
 
Möjligheterna för kommersiell och offentlig service ökar i och med denna 
plan. Planen innehåller det första kvarteret och hjärtat i ett nytt 
stadsdelscentrum.  
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PLANDATA  
Planområdets area: 2,0 ha 
Byggrätt totalt (byggrätt ovan mark): ca 34 700 m2 BTA 
Exploateringstal: 1,7 
Antal bostäder: 140 + ca 120 = ca 260 
Bostäder: ca 13 500 m2 + 13 000 m2 = ca 26 500 m2 BTA 
Allmän service: ca 2 800 m2 BTA 
Kommersiell service: ca 5 700 m2 BTA 
Parkeringsgarage m m (underjordiskt): ca 11 700 m2 BTA 
Antal bil-/cykelparkering: 190-260 bilplatser i p-garage / ca 940 cykelplatser  
Allmän plats: 7 550 m2  

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning (denna handling) 

 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 

• Dispositionsplan för Centrala Brunnshög, godkänd 2015-04-20 
• PM Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala Brunnshög 2016, 

2016-08-02 
 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen.  SFS 2010:900  

 
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms 
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Medverkande 
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell 
Biträdande planhandläggare: Christian Wilke 
Planchef: Ole Kasimir 
Trafikplanerare: Anna Andersson 
Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard 
Gatuingenjör: Anna Kanschat 
Bygglovsarkitekt: Pia Laike 
Lantmätare: Viola Lindgren 
VA-ingenjör: Cornelia Wallner 
Renhållning: Ingela Holmgren Holm 
 
Brunnshögsprojektet, Christian wilke och Johanna Wittenmark, har tagit 
fram förslag på bebyggelse. 

Plansökande 
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag begärt 
planläggning av del av Östra Torn 27:2 enligt beslut i TN 2016-02-17. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  

 
 
Utsnitt ur formell plankarta fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög, 
antagen 2013-12-19. 
 
En fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög antogs av 
kommunfullmäktige 2013-12-19. Detaljplanen följer översiktsplanen. 
 

 
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
 

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
Ett program inom Brunnshögsprojektet, Dispositionsplan för centrala 
Brunnshög, godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott för strategisk 
samhällsplanering 2015-04-20, ger detaljerade anvisningar för hur 
planområdet ska disponeras. 
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Detaljplaner 
Området är inte tidigare planlagt förutom två remsor, en i söder och en i 
öster. Remsan i öster ingår i detaljplanerna för spårvägen. Detaljplanerna för 
spårvägen vann laga kraft 2015-10-22. Den mindre delen i söder är en del 
av gatumarken i detaljplan för Södra Brunnshög (Solbjersområdet) som 
vann laga kraft 2015-02-18. 
 
En nyligen lagakraftvunnen plan för skola/förskola ligger ca 200 meter öster 
om planområdet. Öster om planområdet ansluter detaljplan för Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren, bostäder och stadsdelspark, PÄ08/2016, och den 
planeras parallellt med denna plan.  
 

Markanvisningstävling 
Under 2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende ett 
stadskvarter med livsmedelshandel. ICA Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter 
vann tävlingen.  
 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Området berörs inte men ligger nära området som innefattar Fågelsång - 
Linnebjär- Kungsmarken. Inom detta område finns rekreationsområde, 
naturreservat och Natura 2000-område. 

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommun-
styrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.  
 
Plandata och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2. Fastigheten ägs av 
kommunen.  
 

 
Flygbild med skiss på struktur samt gräns för planområdet markerat 
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Befintlig landskapsbild och markanvändning  
Planområdet består av jordbruksmark och har de senaste åren skötts som 
blomsteråker. Planområdet saknar bebyggelse.  

Historik 
Marken har varit åkermark under mycket lång tid. Den ligger över en 
gammal ägogräns och har tillhört två av gårdarna i Östra Torns by. Idag 
syns inga spår av den gamla ägogränsen mellan gårdarnas åkrar. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Det finns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är 
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. Inom området 
hittades spår av 6 000 år gamla boplatser samt fynd av pollen och sädeskorn 
från tidig bondestenålder.  

Service 
Östra Tornskolan (F–9 klasser), Svenshögskolan (F–5 klasser) och 
Ladugårdsmarken (F–3 klasser) är närmaste skolor. Den ligger på ca 2,5-3 
km gångavstånd. Toppens Förskola är den närmsta förskolan på ca 1,5 km 
gångavstånd.  
 
En ny skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, öster om planområdet 
för årskurs F-3 samt förskola, storlek ca 400 elever. 
 
Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik och 
ännu längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik. 
Inom cirka 1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker dels på 
Magistratsvägen och dels på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde 
och på Sparta finns det ett bredare serviceutbud med bl.a. banker, 
restauranger, frisörer samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Trafik 
Planområdet är beläget norr om Solbjersvägen och väster om det planerade 
spårvägsområdet för spårväg Lund C-ESS. Solbjersvägen är idag en 
huvudgata med ca 7000 fordon/dygn.  
 
Planområdet ligger ca 400 meter från hållplats Brunnshög V som trafikeras 
av regionbusslinje 169 (Lund C – Lund Brunnshög – Malmö), 400 meter 
från hållplats Solbjer med trafik mellan Lund c och Södra Sandby och ca 
650 meter till hållplats Höjdpunkten som trafikeras av stadsbusslinje 20 
(Lund C – ESS). Dessaa linjerna erbjuder hög turtäthet under vardagarna. 

Natur 
Topografi 
Planområdet ligger högt i terrängen på vattendelaren mellan Kävligeåns och 
Höje ås avrinningsområden. Det har sin högsta punkt i nordöstra hörnet och 
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lutar åt söder men den nordligaste delen har även en svag lutning åt 
nordväst. 

Natur, park och vegetation  
Planområdet består av före detta jordbruksmark och schaktad mark och en 
mindre del väg och vägslänter. Marken har delvis odlats med solrosor de 
senaste åren. 

Geotekniska förhållanden 
Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 1993 av K-konsult. Under det 
mullhaltiga ytlagret, ca 0,2-0,5 m utgörs de dominerande jordarterna av 
lermorän med varierande inslag av sand-silt-lera. Jordlagren i området är 
genomgående mycket täta och grundvattenytan tar tid att mäta. 
Undersökningen visar bara små geotekniska problem och planarbetet kan ur 
geoteknisk synpunkt utföras med stor frihet. 

Markradon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till 
högriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark 
>50 kBq/m3.) 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). 
 
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna 
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet.  
 
Teknisk försörjning 
 

 
Kartbild som visar befintliga  ledningar intill planområdet. 
 
Befintliga vatten-, spillvatten och dagvattenledningar ligger i Solbjervägen. 
Fjärrvärme finns framdraget till bostadsområdet i kvarteret Solfångaren. 
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för handel och bostäder, men även 
vårdcentral, kontor, centrumverksamhet och offentlig service.  Planområdet innefattar 
två stadskvarter med en grön passage mellan dem, en gata väster om kvarteret samt ett 
torg i norr. 
 
Det aktuella området är ca 2,0 ha, och är en del av den stora kommunala fastigheten 
Östra Torn 27:2, som är belägen mellan Brunnshögsvägen och Solbjersvägen intill 
planerad spårväg och hållplats Centrala Brunnshög. 
 
Planförslaget innefattar: 
• Stadskvarter med bostäder kommersiell service och allmän service – 

stadsdelens centrum 
• Storkvarter med byggrätter för bostäder i varierade former för 

flerbostadshus och radhus 
• Stadsdelstorg – Brunnshögstorget och lokalgata - Vetenskapsgatan 
 

Övergripande karaktär och disposition 
 
Brunnshögs centrum – viktig nod och målpunkt i stadsdelen 
Attraktionspunkter skapas på flera platser med koncentration kring 
spårvagnshållplatserna och torget. 
 

           
Centrumetablering vid spårvagnshållplatsen och målpunkter/attraktionspunkter i Centrala Brunnshög, 
ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög. 
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Strukturbildande element ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 

Planområdet berörs av flertalet strukturbildande element. Stadsdelstorget, 
spårvägsgatan, alléerna, inre gröna miljöer och Solbjersvägen ingår i eller 
tangerar planområdet. 
 
Det är stadsbebyggelse som ska byggas inom planområdet. 
Blandstadskvarter med stadsmässiga byggnader för bostäder och service.  
 
Brunnshögstorget ska bli ett stadsdelstorg kantat av byggnader med 
bostäder, kontor, allmänna funktioner och handel. Det kommer att ligga i 
direkt anslutning till spårvagnshållplatsen Brunnshögs centrum.  
 
Mot torget och spårvagnshållplatsen placeras lokaler för service i de nedre 
våningarna. ICA-butiken ska ligga i bottenvåningen, parkering i 
källarplanet, vårdcentral och barnavårdscentral ovanpå ICA och ytterligare 
service nära intill i lokaler med entréer mot Brunnshögstorget och 
Brunnshögsgatan. I det södra storkvarteret ska bostäder kunna byggas med 
olika höjd och storlek för att ge en tät och variationsrik bebyggelse. 
Radhusen i tre våningar gör det ännu tätare utan att skugga bostäderna norr 
om. Båda kvarteren utformas så att bostadsgårdarna får sol under delar av 
dagen.  

Markanvändning och gestaltning 
Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen visar ett kraftfullt kvarter som tål att 
stå solo en period innan kvarteren omkring fylls med bebyggelse. Med sitt 
karaktäristiska veckade tak och fasadernas artikulering av våningarnas innehåll 
annonseras tydligt att kvarteret är en viktig målpunkt. 
 
ICA Fastigheters kvarter kommer att innehålla kommersiell service, allmän service och 
bostäder. En dagligvarubutik med ca 4 000 m2 butiksyta och inlastning ska byggas i 
bottenplanet i handelskvarteret, liksom ytterligare lokaler för restaurang och café. En 
våning upp planeras för vårdcentral och barnavårdscentral. I de tre nedersta våningarna 
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ryms även allmän service som bibliotek, apotek, tandläkare och sjukgymnast. 
Parkeringsgarage för besökare och de boende ska finnas i källarplanet. Tre till sex 
bostadsvåningar planeras ovanpå butiken. Bostäder är tillåtna i alla våningar men det är 
enbart bostäder som är tillåtna i våning fyra och uppåt. 
 

 
Flygperspektiv. Illustration: Tävlingsförslaget ICA Fastigheter Fojab Arkitekter.  
 
Handelskvarterets karaktäristiska tak med solfångare och gröna tak utgör en 
viktig del av kvarterets design. 
 

 
Volymstudie och bebyggelsestruktur. Illustration: Brunnshögsprojektet  
 
Bostadskvarteret i söder, med tre till sex våningar, ska innehålla olika boendeformer 
med olika upplåtelseformer. Det ska finnas möjlighet till lokaler även i det södra 
kvarterets hörnhus. Bottenvåningarna i dessa hus ska göras så höga att de senare kan 
inrymma lokaler även om de byggs som bostäder i början. 
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Vy från korsningen Solbjersvägen Brunnshögsgatan. Illustration Brunnshögsprojektet 
 

 
Vy in i den gröna passagen från väster. Illustration Brunnshögsprojektet 

 
Vy in i den gröna passagen från öster. Illustration Brunnshögsprojektet 
 
Sammanlagt kan de båda kvarteren innehålla ca 34 700 m2 BTA ovan mark och            
ca 12 000 m2 BTA under mark. 
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Illustration ur plankartan 
 

Platsbildningar och grönstruktur  
Stadsdelstorget Brunnshögstorget ligger i norra delen av detaljplanen. Det 
kommer att bli en viktig plats och kantas av byggnader med service av olika 
slag i bottenvåningen invid spårvagnshållplatsen Brunnshögs centrum. 
Utformningen av torget är inte bestämd men trafikberäkningar utgår ifrån att 
biltrafik i princip inte ska tillåtas över torget. Viss angöring till vårdcentral 
och handel kan undantagsvis tillåtas. Planbestämmelsen TORG ger många 
möjligheter till att senare bestämma utformning och trafikreglering. 

Planområdets två kvarter delas av en grön passage. Den gröna passagen har 
planbestämmelsen TORG för att det ska vara möjligt att undantagsvis 
angöra med fordon för tillgänglighet med särskilt tillstånd. Det ska vara en 
grön miljö, minst 25% planterad, samt sittplatser inom TORG-ytan som 
kompletterar de relativt små och skuggiga bostadsgårdarna.  
  
Det gröna stråket ska hänga ihop med angränsande kvarters grönstråk visuellt och 
tillsammans bilda ett nät som korsar storkvarteren. 
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Grönstrukturen ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
 
I det norra kvarteret planeras för en upphöjd gård med huvudsakligen 
planteringsbart bjälklag med 400 till 1000 mm växtjord. Den upphöjda 
gården är delad i två plan med en högre del vid LSS-boendet, på taket till 
vårdcentralen. Gården ska innehålla ett växthus gemensamt för de boende, 
uteplatser och odlingar samt småbarnslek. Denna upphöjda gård kommer att 
vara relativt solig eftersom bebyggelsen söder om bara är 3½ våningar 
högre än gården (max 12 m). Friytan på den upphöjda gården är ca 2 400 
m2, i genomsnitt 17 m2 per bostad.  
 
Bostadsgårdarna i det södra kvarteret ligger i marknivå och kan nås via den 
gröna passagen. Bostadsgårdarna ska kunna innehålla gemensamma 
uteplatser, cykelparkering och lekmiljöer framförallt för de yngre barnen. 
Friytan på bostädernas gårdar är i genomsnitt 18 m2 per bostad.  
 
Om den gröna passagen mellan kvarteren räknas in är friytan i genomsnitt 
23 m2 per bostad för hela detaljplanen. Den gröna passagen ska vara grön i 
första hand och innehålla sittplatser. Lek för äldre barn hänvisas till 
stadsdelsparken som kommer att ligga inom 120 meter från planområdet. 
Den lilla friytan kompenseras av närheten till stadsdelsparken och skolans friytor. 
Friytan på bostadsgårdar är viktig men att ge parken och skolan stora ytor har 
prioriterats för stadsdelen.  
 
Längs Solbjersvägen ska det finnas plats för en mycket kompakt 
dagvattenfördröjningslösning i en stadsmässig kanal som kan utformas mer 
eller mindre grön. 

Bostadsbebyggelse 
Bostäderna i planförslaget är uppdelade på två kvarter, ett slutet ganska stort 
blandstadskvarter i norr och ett sammansatt storkvarter med bostäder i 
söder.  
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Det norra kvarteret planeras för bostäder i lägenheter och radhus. De har 
olika karaktärer och väderstreck. Alla bostäder ska ha tillgång till den 
upphöjda gården med uteplatser, växthus och odlingsmöjligheter. Det blir 
huvudsakligen relativt små lägenheter men även lite större radhus. 
Radhusen placeras mot den gröna passagen mellan kvarteren. 
 

 
Illustration: Tävlingsförslaget ICA Fastigheter Fojab Arkitekter. 
 
Det södra kvarteret innehåller flerbostadshus med möjlighet till lägenheter 
av varierande storlek samt radhus. Flerbostadshus kring kanterna ut mot 
gatorna och radhus inne på gården med entréer från den gröna passagen. 
 
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
1,7. Exploateringstalet är den totala bruttoarean 34 700 m2 BTA, exklusive 
garage och källare, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande 
gata 20 400 m2. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 260. 
 
Målet med föreslagna planbestämmelser är att tävlingsförslaget ”bona terra” 
som ICA och Fojab arkitekter har tagit fram ska kunna realiseras. Några 
justeringar har gjorts utifrån detaljstudier och ändrade förutsättningar. 
Vårdcentralens lokalisering i handelskvarteret har kommit till efter 
tävlingen. 
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Det norra kvarteret har 1,0 meters förgårdsmark runt om. Det södra 
kvarteret har mer varierad förgårdsmark, 1,0 meter, 2,0 meter förgårdsmark 
förekommer. Förgårdsmarks saknas mot det inre stråket.  Det förutsätts att 
cykelparkering ordnas på en del av förgårdsmarken. Huvudbyggnader ska i 
huvudsak placeras i förgårdslinjen. 
 
Komplementbyggnader är tillåtna på bostadsgårdarna.  
Den upphöjda bostadsgården ovanpå ICA ska ha planteringsbart bjälklag. 
Bjälklaget ska medge trädplantering och odling. På gården är även växthus 
och glastak tillåtna. Gårdsterrassen ska ha gemensam uteplats och 
gemensamt växthus samt odlingsmöjligheter. Planbestämmelsen 
”Planteringsbart bjälklag ska huvudsakligen byggas och det ska 
huvudsakligen medge trädplantering och odling” innebär att inte hela ytan 
som omfattas av planbestämmelsen måste överbyggas med planteringsbart 
bjälklag men en större del. Den mindre delen kan t ex utgöras av glastak. 
Det planteringsbara bjälklaget ska till största delen innehålla trädplanetering 
och odling. 
 
Det norra kvarteret ska ha ett veckat tak med ömsom solceller och ömsom 
växtbeklädnad. Detta kvarter regleras med högsta totalhöjd i meter över 
nollplanet. Det innebär att det veckade taket och större installationshuvar 
ingår i byggnadens totalhöjd. Det södra kvarteret regleras med högsta 
byggnadshöjd som därmed medger brutet tak eller indragen övre våning och 
därmed extra ytor för bostäder. För en del av kvarteret gäller att våning över 
4 våningar eller över 13 meter ska vara indragen minst 2,5 meter och 
frontespis får undantagsvis uppföras. Detta skapar förutsättningar för 
variation och förhoppningsvis fasader och tak med olika utformning. 
Genomgående bostadsentréer gäller alla flerbostadshus i det södra kvarteret 
för att underlätta för tillgänglighetslösningar. Bottenvåning ska i huvudsak 
ges sådan höjd att lokaler kan inredas i hörnhusen i det södra kvarteret.  
 
Balkonger får maximalt kraga ut 1,0 meter utanför fasad mot allmän plats. 
Mot torget i norr och mot Brunnshögsgatan är det inte lämpligt med annat 
än helt indragna balkonger. 
 
I det norra kvarteret kan burspråk inåt gården tillåtas utom över glastaket. I 
mindre omfattning och med maximalt djup 1,0 meter kan de eventuellt 
berika fasaderna. På maximalt 20 % av respektive fasad kan burspråk 
tillåtas. 
 
Radhus som bestämmelse gäller för byggrätten på gården i det södra 
kvarteret. Dessa byggrätter är ganska fria och därmed kan tillgängligheten 
till exempel lösas på flera sätt. 
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Kommersiell service 
I det norra kvarteret ska det finnas lokaler i de nedre våningarna. I det södra 
ska det finnas möjlighet till lokaler i bottenvåningen i hörnhusen i kvarteret. 
 
Livsmedelshandel ska finnas i minst 50% av bottenvåningen i det norra 
kvarteret. ICA beskriver butiken i sitt tävlingsförslag som en 
”dagligvarubutik med saluhallskänsla”. Det planeras även för restaurang och 
café samt gym. Café och restaurang i handelskvarterens hörn mot 
spårvägshållplatsen respektive åt väster vid torget och korsningen mellan 
Vetenskapsgatan och Patentgatan. Gymmet kan inrymmas i två våningar 
samt en mindre mellanvåning åt öster i handelskvarteret. 
 
Föreslagen planbestämmelse innebär att kommersiell service ska finnas i 
form av livsmedelshandel i minst halva bottenvåningen och service  är 
tillåten i hela bottenvåningen samt en och två trappor upp i det norra 
kvarteret. I det södra kvarteret kan kommersiell service inrymmas i 
bottenvåningen i hörnhusen. 
 

Allmän service 
Det finns planerat för allmän service inom planområdet. En vårdcentral och 
barnavårdscentral med totalt ca 1 700 m2 BTA är planerad ovanpå ICA, separata 
entréer med hissar till andra våningen ska vända sig mot torget och en separat 
akuthiss för transporter till väntande ambulans. Dessutom lokaler för sjukgymnast 
och tandläkare på andra våningen. På bottenvåningen planeras för en 
bibliotekslokal samt apotek. 

 
Planerad placering av skolor och förskolor kring planområdet, ur Dispositionsplan för Centrala 
Brunnshög. 
 
Kommunal service såsom, skolor och förskolor, som ska försörja planområdet 
ligger utanför planområdet. Mindre än 200 meter från planområdet finns 
detaljplan för en skola/förskola som också inrymmer idrottshall (handbollshall för 
seriespel). Denna F-3-skola för 400 elever i 2-3 våningar ska byggas snarast 
möjligt. Inflyttning förhoppningsvis under 2019.  
 
Spontanidrott ska kunna utövas i stadsdelsparken som ska ligga öster om 
planområdet. Det kan även bli aktuellt med spontanidrott på torget. 
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Trafik 
Gatuutformning 
Principen för gatunätet enligt dispositionsplanen för centrala Brunnhög är 
att skapa en tydlig hierarki i stadsdelen där 5 gatutypologier råder. I typ 1 
har fotgängaren maximal prioritering och i typ 5 tillåts lägre prioritet till 
förmån för biltrafikens framkomlighet.  
 
Lokalgatan väster om planområdet är av typ 4 där biltrafiken ges relativt 
hög framkomlighet. Detta för att kunna tillgodose transportbehovet till de 
servicefunktioner som avses i planområdet samt tillgänglighet till de 
gemensamma parkeringsanläggningar som planeras i såväl planområdet som 
i de intilliggande kvarteren. Referenshastighet på lokalgatan förestås till 30-
40 km/h. God framkomlighet för gående och cyklister erbjuds genom 
separata gång- och cykelbanor på ömse sidor körbana, vilka görs 
genomgående där in-/utfarter ansluts.  
 

 
Sektion - Lokalgatan (Vetenskapsgatan) i västra kanten av planområdet 
 
Norr om kvarteren föreslås ett gångfartsområde i form av ett större torg. Här 
sker trafikering på fotgängarens villkor enligt gatutypologi 2. Separata 
gångytor ordnas längs med husfasaden. Bilar ges tillgänglighet för att 
tillfälligt kunna angöra kvarterets norra delar. Trafikering sker dock i 
gångfart och biluppställning får endast ske på särskild anvisad plats.  
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Sektion – Gångfartsområdet längs Brunnshögstorgets södra kant  
 
Öster om planområdet går Brunnshögsgatan med spårväg Lund C – ESS 
som huvudsyfte. Det är ett starkt genomgående stråk för spårväg, cykel och 
gång men är också ett viktigt rumsligt stråk som går som en ryggrad genom 
Kunskapsstråket. Eftersom parkeringsanläggningarna i området knyts till 
andra gator finns ingen anledning för bilar att trafikera Brunnshögsgatan. Ur 
framkomlighets- och trygghetssynpunkt föreslås separata cykelfält längs 
gatan fram till hållplatsen, även fast biltrafikmängderna prognostiseras som 
relativt låga (<1000 f/d) och hastighet föreslås till 30-40 km/h. 
 

 Sektion – Spårvägsgatan (Brunnshögsgatan) öster om  planområdet 
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Genom planområdet, i öst-västlig riktning, föreslås en 
torgyta/gångfartsområde (typ 2) dit både entréer och olika funktioner 
kopplas. Möjlighet finns att trafikera med bil och sopbil i mycket låga 
hastigheter.  
 

 
Torgyta – grönt stråk mellan kvarteren. Utsnitt ur illustration från plankartan. 
 

Parkering 
För att cykeln ska bli attraktiv på riktigt krävs att mycket god 
cykelparkering anordnas inom planområdet. Cykelparkering i olika former 
med bra kopplingar ska erbjudas såväl boende som besökare och anställda. 
Inom planområdet ska det därför exempelvis kunna erbjudas både kort- och 
långtidsparkering för såväl traditionella cyklar, elcyklar och lastcyklar. 
Torgytan i norra delen kommer att innehålla cykelparkering, även för hyr- 
och lånecyklar, kopplad till spårvägshållsplatsen.  
 
Parkeringsstrategin i dispositionsplanen för centrala Brunnshög innebär 
bilparkering i gemensamma anläggningar vilka kopplas till huvudgatorna i 
områdets ytterkanter. Planområdet innehåller en större parkeringsanläggning 
med kapacitet på ca 190 - 260 bilplatser. Parkeringsanläggningen har in-
/utfart mot lokalgatan väster om kvarteret och avser täcka behovet för 
planområdets norra del. Södra delen hänvisas till kommunala 
parkeringsanläggningar i närområdet. Parkeringsplatser för bilister med 
funktionsnedsättning ska vid behov kunna erbjudas inom 25 meter från 
tillgänglig entré. På torgytan i norra delen av planområdet föreslås därför 
enstaka markparkeringsplatser, förslagsvis med tillståndskrav, i anslutning 
till servicefunktionerna. 
 
Uppskattningsvis kommer fullt utbyggt planområde att få ett beräknat 
parkeringsbehov på 250-300 bilplatser respektive 800-900 cykelplatser 
(förutsätter att bostäderna ansluter till bilpool), fördelat ungefär 2/3 i det 
norra kvarteret och 1/3 i det södra. För Brunnshög finns en särskild 
parkeringsnorm framtagen där parkeringstalen för bil och cykel framgår i 
tabellen nedan. 
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 Bil 
bpl/1000 
kvm 
BTA 

Cykel 
cpl/1000 
kvm BTA 

Flerbostadshus 8 30 
Kontor 12 20 
Handel 20 30 

 

Störningsskydd 
En preliminär bullerberäkning genomförd av Ramböll visar på bullernivåer 
över riktvärden på västra och södra sidan i planområdet (Leq 60-64 dBA 
och Lmax 72-80 dBA). I norra och östra delen av planområdet beräknas 
värdena ligga kring gränsvärdet eller något lägre (Leq 52-56 dBA och Lmax 
71-75 dBA). En slutlig bullerutredning kommer att tas fram till 
granskningshandling. 
 
I bostäder där 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids ska minst 
hälften av bostadsrummen placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Med 
ljuddämpad sida avses högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bostäder 
ska utföras med uteplats eller gemensam uteplats i anslutning till bostad åt 
tyst eller ljuddämpad sida som klarar maximal ljudnivå 70 dBA. 
Dimensionerande är bullerberäkning och beräknade fordonsmängder enligt 
planbeskrivning. 
 
Avsteg från bullerförordningens 4§ p.1 (SFS 2015:216) att minst hälften av 
bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida för de lägenheter som 
utsätts för mer än 55 dBA  Leq bör kunna tillåtas i 15% av de lägenheter 
som har denna exponering (gäller framförallt hörnlägen). Dessa akustiskt 
enkelsidiga lägenheter ska trots avsteget ha en mycket god ljudmiljö i 
bostaden, vilket kan uppnås med en högre ljudklass än Boverkets byggregler 
föreskriver, tex ljudklass B enligt SS 25267. 
 
Byggnadernas placering är den viktigaste åtgärden för att skydda mot 
trafikbuller. Fasader och fönster måste dimensioneras för att skydda mot 
buller längs angränsande gator. 
 
Alternativt utformas fasad med åtgärder som täta balkongräcken, 
sammanbindningar med trapphus, inglasade balkonger, dubbla glasfasader, 
avskärmningar utanför fönster etc kan ge effekt så att Leq < 55 dBA 
generellt innehålls på ljuddämpad sida.  
 
Utformning med bullerdämpande effekter: 

• Snedställda eller veckade fasader, Leq minskar med ca 3 dBA 
beroende på utformning, Lmax påverkas endast marginellt.  

• Täta balkongräcken med höjden minst 1.1 m i kombination med 
ljudabsorbenter på undersida balkongtak, Leq och Lmax minskar 
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upp till ca 3 dBA beroende på utformning. Störst dämpning vid de 
övre våningsplanen.  

• Inglasade balkonger, dubbla glasfasader, loftgångar med springor 
eller bullerskärmning utanför fönster, Leq / Lmax utanför fönster 
kan minska med minst 10 dBA beroende på utformning. Åtgärder på 
balkonger har endast effekt på ljudnivån till rum innanför balkong, 
medan dubbla glasfasader eller loftgångar påverkar ljudnivån 
generellt. 

Sovrum ska om möjligt lokaliseras mot gårdssidan så att möjlighet finns att 
öppna ett fönster. Det är lämpligt att ta in friskluft från gårdssidan för att 
minska risk för att föroreningar från trafiken tas in i bostadsluften. För att 
gårdssidan ska bli tyst är det viktigt att till exempel ventilationsaggregat inte 
ger buller på gårdssidan.  
 

Teknisk försörjning 
Befintliga ledningar finns i Solbjersvägen.  

Energiförsörjning 
Fjärrvärme i området kan eventuellt bli med lågtempererat vatten. Initialt 
bara vanlig fjärrvärme. 

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Området ingår i verksamhetsområde för VA.  
 
Planområdet ligger tvärs över vattendelaren. Planområdet avvattnas till 
största delen söderut mot Höje å. Endast Brunnshögstorget avvattnas norrut 
mot Kävlingeån.  
 
Dagvattensystemet söderut som går genom Solbjer till dammar vid 
Neversvägen är högt belastat vilket innebär att dagvattnet från planområdet 
måste fördröjas innan det leds vidare i befintligt system. För att hantera 
detta ska ett fördröjningsmagasin byggas i form av en kanal i den sydöstra 
delen av planområdet längs Solbjersvägen. Tillåtet utflöde från detta 
magasin är 20 l/s ha vid ett 10-års regn med klimatfaktor. 
Fördröjningsvolymen i magasinet ska vara minst 170 m3. Kanalen kan 
delvis utformas med vegetation för rening av dagvattnet. Dagvattnet som 
ska norrut kommer i framtiden ledas till det grönstråk som planeras mellan 
Odarslövsvägen och Spårvägen vilket i sin tur leder ner till en våtmark som 
ska anläggas i Kunskapsparken. Fram tills att detta system är utbyggt löses 
omhändertagandet av dagvattnet från denna begränsade yta lokalt. 
 
VA-ledningar bör ligga tillsammans och har delvis andra huvudstråk än 
fjärrvärme, el och sopsug. 
 

Skyfall 
De ökade riskerna för extrema vädersituationer innebär att det i 
stadsplaneringen blir väldigt viktigt med en genomtänkt höjdsättning. 
Höjdsättningen ska utföras så att regnvatten vid extrema situationen då 
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ledningsnätet är fullt och marken är mättad ska rinna bort från byggnader 
och andra känsliga objekt till ytor där vattnet inte gör skada. Det är viktigt 
att det inte skapas instängda områden inom kvarteret. 
 

El, tele och bredband 
Nätstation ska inrymmas i byggnaden i handelskvarteret. Det kan bli aktuellt 
att förlägga nätstation även i det södra kvarteret i den östra delen.  

Renhållning 
Avfallshantering för bostäder kan ske med sopsug. Placeringen av 
huvudledningar för sopsug och ledningar för fjärrvärme inom planen ska 
följa större gator. Sopinkast till sopsug ska placeras på kvartersmark. 
 

 
Principskiss och bild på ett exempel på sopsugsanläggning. Den här typen av 
sopsugsanläggning kan suga 1,5 km och förväntas hålla i 50 år. 
 
Den centrala anläggningen som tar emot soporna som kommer med sopsug 
kommer att placeras väster om det aktuella planområdet mitt för infarten till 
ICAs p-garage och inlastning. Denna anläggning kommer att vara 
provisorisk i väntan på den permanenta anläggningen i ett annat läge. 12-
meters lastbilar kommer att hämta vid den provisoriska sopsugsstationen.  
 
För de sopfraktioner som inte omfattas av sopsugssystemet bör en 
sopsorteringsstation anläggas. Det kan ske med ett underjordiskt system. 
UWS-kärl kan placeras på allmän plats för alla fastigheter och bör ägas av 
Renhållningsverket. Ledningarna ska inte ligga under planteringszoner.  
En lämplig plats är i den gröna passagen mellan kvarteren markerad Torg1 i 
detaljplanen. Här kan renhållningsfordonen komma fram. 

Höjdsättning/topografi 
En översiktlig höjdsättningsutredning är utförd för hela centrala Brunnshög av 
InfraC , revidering 2014-10-02. Höjdsättningen har detaljstuderats vidare av 
InfraC under september 2016 och resulterat i att föreslagna höjder justerats något 
inom planområdet.  
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Principerna för lokal höjdsättning i kvarter. Gården ska höjdsättas högre än omgivande gator. Det ger 
tillgänglighet från gården och naturlig avrinning. 
 
Topografin kommer att ändras på grund av spårvägens höjdsättning. Planområdets 
nordöstra del kommer att sänkas flera meter. Det kommer troligen inte att bli 
massbalans inom planområdet utan överskottsmassor. 
 

 
Jordmasseförflyttningar inom Brunnshög. Massbalans eftersträvas. Illustration: InfraC. 
 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till högriskområde. 

Räddning 
Området är beläget inom normal insatstid. Brandposter kommer att byggas 
ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs.  
 
I de fall träd förhindrar tillgängligheten krävs att byggnaderna 
dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det 
innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2, alternativt att ytterligare 
en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Utrymningsfrågan behandlas 
även i samband med bygglov och anmälan.  
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga 
kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Avtal 
Kommunen har anvisat en byggrätt till ICA Fastigheter för att upprätta 
handelskvarter innehållande livsmedelsbutik, centrumverksamhet och 
bostäder. Denna markanvisning kommer att omsättas i ett 
markanvisningsavtal och senare följas upp genom tecknande av 
köpekontrakt. Köpekontraktet villkoras av en laga kraft vunnen detaljplan.  
 
Markanvisning för det södra kvarteret sker enligt kommunens markpolicy 
genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs: 
Ett nytt stadsdelstorg, gatan längs spårvägen, lokalgator kring kvarteren, 
gröna stråk med gårdsgator mellan kvarteren, avfallshantering, samt 
dagvattenfördröjning. 
 
• utbyggnad av stadsdelstorg och gator med trädplanteringar – kommunen 

ansvarar och bekostar  
• nyanläggning av gröna stråk med gårdsgator mellan kvarteren samt 

dagvattenfördröjning – kommunen ansvarar och bekostar  
• utbyggnad av VA nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar 

anslutningsavgifter enligt gällande taxa 
• brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD  
• energiförsörjningsledningar/nätstationer – Kraftringen ansvarar och 

avtalar med exploatören.  
• tele och bredbandskablar – Telia Sonera ansvarar och avtalar med 

exploatör  
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• utbyggnad av sopsug och underjordiskt avfallssystem UWS – 
Renhållningsverket ansvarar och exploatören bekostar en del enligt 
köpekontrakt  
 

Utbyggnad av gemensamma anläggningar 
Det är möjligt att de södra fastigheterna delas upp i flera mindre fastigheter. 
Planförslaget kan innebära att en gemensam gångväg och angöringsväg mellan 
fastigheterna på gården behövs (för fordon för personer med rörelsehinder). 

Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med 
bygglovsprövningen.  
 
Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten Östra Torn 
27:2 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom planområdet är utlagd 
som kvartersmark för bostads-, handels- och centrumverksamhetsändamål 
samt allmän platsmark. All mark som utgörs av allmän plats är redan 
överförd till den kommunägda fastigheten Östra Torn 27:2.   
 
Avstyckning från Östra Torn 27:2 för att bilda fastigheter för bl.a. bostäder 
och handel är enligt kartskissen markerad som AB-D. Bostads- och 
handelsfastigheten AB utgörs av en traditionell fastighet med 3D-
fastighetsutrymme. Östra Torn 27:2 urholkas således av 3D-
fastighetsutrymme. Nödvändiga rättigheter bildas för fastigheten AB i 
samband med lantmäteriförrättningen i enlighet med 
fastighetsbildningslagen. Bildande av gemensamhetsanläggning för 
gemensamma anläggningar för stamfastighet och styckningslott med 3D-
fastighetsutrymme prövas enligt anläggningslagen.   
 
När detaljplanen genomförts genom avstyckning kommer Östra Torn 27:2 
att ha genomgått följande förändring och nya fastigheter ha bildats enligt 
kartskiss A och tabell, se nedan.   
 
Det är önskvärt att område C styckas ytterligare för att göra tre fastigheter 
för olika typer av bostäder, enligt kartskiss B nedan. 
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Kartskiss A -  fastighetsbildningsåtgärder  
 

Fastighet Erhåller mark Från fastighet Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål
Östra Torn 27:2 fig. A (3D-utrymme) AB Handel, bostad och centrum

fig. B AB Bostad
fig. C C Bostad och centrum
fig. D D Bostad och centrum

AB (3D) fig. A (3D-utrymme) Östra Torn 27:2 Handel, bostad och centrum
fig. B Östra Torn 27:2 Handel, bostad och centrum

C fig. C Östra Torn 27:2 Bostad och centrum

D fig. D Östra Torn 27:2 Bostad och centrum

 
Tabell fastighetsbildningsåtgärder 

Rättigheter 
De eventuella avtalsrättigheter som berör styckningslotterna, fortsätter att 
gälla oförändrat. 
Rätt att lägga ner underjordiska ledningar inom kvartermark regleras med 
avtalsservitut. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av 
detaljplan.  

Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i 
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.  
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Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare och övriga 
berörda 
Östra Torn 27:2 (Lunds kommun) 
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför en 
förrättningskostnad. Alternativt kan köparna till styckningslotterna A-D 
ansöka om lantmäteriförrättning.  
 

KONSEKVENSER  

Miljökonsekvenser 
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid 
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap miljöbalken.  
 

Påverkan på riksintressen  
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 
betydande påverkan på riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär 
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 
 
Största delen av planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Den 
ekologiska statusen 
för Höje å är dålig. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027. Den 
kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god. Målet 
är att uppnå god kemisk ytvattenstatus 2015. Då bostadskvarter inte 
bedöms medverka till ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras 
att bli låg inom området bedöms inte genomförandet av detaljplanens 
kvartersmark och lokalgator medföra någon risk för överskidande av 
miljökvalitetsnormer. De större gatorna kring området kan bidra till viss 
förorening. Då dagvattnet först leds till nytt magasin där utformningen kan 
göras så att viss rening uppnås och sedan till befintliga dammar vid 
Neversvägen anses vattnet genomgå den rening och fördröjning som krävs. 

 
En mindre del av planområdet ingår i avrinningsområdet för Kävlingeån. 
Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god 
ekologisk 
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status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är 
bedömd som god, men tillräckliga analyser saknas. Avrinningsområdet 
präglas av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är tätort. 
Problemen i Kävlingeån kan till stor del härledas till intensivt jordbruk. 
Dagvattnet från planområdet kommer till en början hanteras lokalt och 
sedan när dagvattensystemet är utbyggt kommer vattnet gå via ett grönstråk 
och en våtmark där en hög reningsgrad kommer att uppnås innan det släpps 
vidare till recipienten vilket innebär att detta dagvatten inte kommer att 
påverka miljökvalitetsnormerna negativt utan vattenkvalitén kommer att 
förbättras. 

Vägtrafikbuller 
Följande riktvärden för trafikbuller, enligt riksdagens förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader ligger till grund för planeringen. 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 

Om en bostad är högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad. 
 
Om ljudnivåerna överskrids bör lägenheterna göras genomgående och minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Minst hälften av bostadsrummen 
ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Bullerutredningen pågår och den visar preliminärt att Solbjersvägen och 
Vetenskapsgatan, lokalgatan i västra delen av planområdet, kommer att ha trafik 
som alstrar buller över 55 dBA vid angränsande fasader. Solbjersvägen beräknas 
alstra buller så att ljudnivån når över 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Mark och grundläggning 
Det blir relativt stora jordomflyttningar i området och troligen ett överskott 
på jordmassor. 

Markradon 
Planområdet ligger sannolikt inom normalriskområde. Byggherren bör göra 
en radonundersökning i samband med geoteknisk undersökning. Vid 
normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska 
byggnader utföras radonsäkrade. 

Hushållning med naturresurser – Brukningsvärd jordbruksmark 
Genomförande av planförslaget berör värdefull åkermark (klass 9 och 10). 
Värdefull jordbruksmark försvinner. De biologiska värdena ökas något i  
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jämförelse med den tidigare åkermarken i och med att grönstråk och 
bostadsgårdar anläggs och att fördröjningsmagasin anordnas.  
 
Dessa grönstråk och gårdar behöver därför utformas med hög andel grönska 
och hög biologisk mångfald. Möjligheter till urban odling bör tillskapas 
genom odlingsytor på bostadsgårdar, odlingsbalkonger samt på det norra 
kvarterets gårdsterrass för att kompensera viss förlust. Växtbeklädda tak 
hjälper till att sprida arter. 
 

              
LstM  Jord- och skogsklassificering Skåne, utdrag ur Länsstyrelsens WebbGIS. 

Landskapsbild 
Det öppna landskapet ersätts av ett stadslandskap med bebyggelse, gator och 
parker. 

Arkeologi 
Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är 
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. 
 
Påträffas ytterligare fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
 

Solförhållanden 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vår- och 
höstdagjämning klockan 8,12 och 16, sommarsolståndet kl. 8, 12, 16 och 19 
samt vintersolståndet klockan 10, 12 och 14.  
 
Studierna visar att torgets norra del har mest sol och att delar av gårdarna 
blir ganska skuggiga med denna exploateringsgrad. Begränsningen till max 
trevåningshus i kvarterens inre gör att solen når in i kvarteret och den gröna 
passagen blir solig och varm nog att vistas på under sommarhalvåret.  
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Sommarsolståndet 20 juni 

        
Klockan 8 12 16  19 

Vår- och höstdagjämning, 20 mars och 20 september 

        
Klockan 8 12 16 

Vintersolståndet 20 december  

     
Klockan 10 12 14 

Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet 
 

Vindförhållanden 
En översiktlig vindstudie har gjorts för Centrala Brunnshög. Den visar att 
den förhärskande vindriktningen är västlig. 
 
Av vindstudien kan vi se att det inte finns några platser inom planområdet 
som är för blåsiga för att stå stilla och vänta på hållplats t ex. När det gäller 
sittplatser och lekplatser är det för blåsigt i de flesta gaturum men lugnt på 
gårdarna utom kring radhusen mellan kvarteret. Den upphöjda gården i det 
norra kvarteret har inte studerats.  
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Vindros för Lund Ett års simulering, alla vindriktningar - Krav för 

torg/hållplatser 
 
 
 

  
Ett års simulering, alla vindriktningar - Krav för sittplatser/lekplatser 
 
En mer detaljerad utredning kan eventuellt göras senare i planprocessen 
eller bygglovsprocessen som även tar hänsyn till vegetation och 
detaljutformning av byggnaderna. Plantering av trädarter som får en stor 
kronvolym bör prioriteras och särskilt placeras på strategiska platser ur 
vindsynpunkt. 

Befintlig teknisk försörjning 
Befintlig teknisk infrastruktur kan fortsätta byggas ut utan större 
förändringar av befintliga nät om fördröjning av dagvatten sker enligt 
dagvattenstrategierna.  

Trafik - Tredjedelsmålet  
Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där 
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet 
anses idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt 
goda förutsättningar för hållbart resande. 
  
Spårväg Lund C – ESS, med planerad trafikering 2019, är lokaliserad öster 
om planområdet och framtida hållplats ligger 35 meter från planområdets 
norra del. Handelskvarteret och bostäderna inom planområdet kommer 
därmed ha en förstklassig kollektivtrafik i direkt närhet. Inom gångavstånd 
(ca 400 meter) erbjuds god turtäthet med regionbuss till Malmö. 
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Längs spårväg Lund C – ESS kommer cykelvägar att etableras där cyklisten 
ges god framkomlighet och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt 
till de största arbetsplatserna i kommunen. Det är även mycket troligt att 
hyrcykelsystemet kommer att ha en station vid spårvägshållsplatsen.  
 
Planområdet har mycket god koppling till E22 vilket innebär mycket god 
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska 
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda 
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren 
att på alla sätt uppmuntra till hållbart resande.  

 

Hälsa och säkerhet  
Planförslaget innehåller handel- och servicefunktioner som kommer att 
innebära att de boende inom planområdet får gångavstånd till god service 
inklusive en vårdcentral.  
 
Det har tagits fram en prognos för trafikutvecklingen. Planområdet bedöms 
ge upphov till en trafikalstring på 3500 fordon/dygn och cirka 3500 rörelser 
med gång och cykel. Biltrafiken bedöms till största del trafikera lokalgatan 
väster om planområdet. 
 

Balanseringsprincipen 
Marken har tidigare använts för jordbruksändamål. Enligt 
Balanseringsprincipen beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-04 är 
balansering begränsad till att omfatta park-, natur- och rekreationsvärden på 
kommunal mark. Balanseringsprincipen kommer inte att omfatta 
kompensation för odlingsvärde på åkermark. 

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Planförslaget medverkar till god bebyggd miljö genom att ge förutsättningar 
för en tät, grön och levande stadsmiljö i mänsklig skala med verksamheter 
och service. Det skapas en urban struktur av platsbildningar, stråk och gator 
som sammanflätas med den gröna strukturen. Det ska finnas en stor 
blandning av bostadstyper, lägenheter av olika storlek och radhus samt 
möjlighet till olika upplåtelseformer. Förslagets struktur bygger vidare på 
strukturen som finns planlagd i Södra Brunnshög. 

Tillgång till rekreativ miljö 
Detaljplanen tillför rekreativ mark i och med att ett stadsdelstorg och ett 
grönt stråk ingår i planen. I angränsande plan planerars för en stadsdelspark. 
Avståndet till stadsdelsparken är 100 meter. De gröna bostadsgårdarna är 
också viktiga i vardagen. 
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Befolkning och service 
Planen innehåller hjärtat av stadsdelens nya centrum. Möjligheten för 
kommersiell service och offentlig service ökar och mycket av befolkningens 
behov av service kommer att kunna tillfredsställas inom planområdet. 
Beroende på hur snabbt området exploateras, lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer kommer befolkningen att bli blandad men det kan bli en 
stor andel barnfamiljer i början.  
 
Behov av förskolor och skolor har beräknats för hela Centrala Brunnshög. 
Det finns en detaljplan för skola/förskola och idrottshall som angränsar till 
planområdet. Här planeras för en skola för 400 elever. Ytterligare förskolor 
ska säkerställas i framtida detaljplaner och ska så långt det är möjligt 
utnyttja fördelarna med att ligga i anslutning till den uppvuxna vegetationen 
i förplanteringen.  
 
I den angränsande planen pågår planarbete för utökning av skoltomten för 
skolan som kommer att ligga 150 - 200 meter öster om planområdet. I den 
angränsande planen österut ingår dessutom centrumverksamhet i 
bottenvåningen med lokaler för kommersiell service invid 
spårvagnshållplatsen.  

Barnperspektivet 
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer att bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är Centrala 
Brunnshög ett område med begränsat intresse för denna grupp. En del barn 
följer dock med sina föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den 
tillfälliga stadsodlingen i områdets sydöstra hörn. 
 
Barnets bästa har beaktats i framtagandet av planen. Området är planerat för 
tät bebyggelse med småstadskvarter. Runt stadsdelen finns stora möjligheter 
till rekreation i bland annat Kunskapsparken. Närheten till Kungsmarken ger 
tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll. Den gröna strukturen 
med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och lekfullare miljö där barn 
kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns mötesplatser och intima gaturum 
som kan användas av barnen. Det är viktigt att platserna anpassas till de 
små. En varierad bebyggelse med olika ägande och bostadsformer ger 
möjlighet för familjer med olika möjligheter, behov och intresse att bosätta 
sig i området. Närheten till förskolor, skolor, natur och service skapar goda 
förutsättningar för barn att gå och cykla i vardagen. 
 
Det finns en inneboende konflikt mellan tillgänglighet med bil och 
kollektivtrafik och mindre barns möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett 
område. Genom att merparten av trafiken stannar i p-hus i närheten av 
huvudgatorna kommer trafikbelastningen att vara låg i större delar av 
området. Det är dock viktigt att dessa inre gator utformas så motordrivna 
fordon naturligt rör sig långsamt så att de inte utgör en säkerhetsrisk för de 
barn som rör sig i stadsdelen. 
 

Page 84 of 253



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P197 
PLANBESKRIVNING PÄ 07/2016 
2016-11-04 
 

 

36 (36) 
 
 
 

Barn har inte blivit hörda i arbetet med detaljplanen. I processen som 
föregått dispositionsplanen har det dock funnits en dialog med barn om 
deras visioner om sitt framtida boende i skolor och som aktivitet i Sommar 
Lund 2013. 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovprövning.  
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  
 

Säkerhet och trygghet 
Det ska finnas bostäder i alla byggnader som vetter mot 
spårvagnshållplatsen för att ge trygghet till hållplatserna på kvällar och 
nätter, även om det är lokaler i bottenvåningarna. Det ska finnas bostäder 
längs de viktigaste cykelstråken. Det behöver inte finnas gatuvända entréer i 
samtliga byggnader men det får inte finnas långa passager utan 
bostadsentréer. Mot Solbjersvägen bör det finnas inslag av bostäder för att 
göra denna huvudgata trygg på kvällar och nätter. Bostäder placeras med 
fördel vid grönska och torgbildningar. 
 

  
 

 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
Planchef   planarkitekt 
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-11-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 200 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
(handelskvarter m.m, Centrala 
Brunnshög). Samråd

Dnr BN 2016/0438

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) 
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala 
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga 
kommunal mark för handel, kontor och service samt bostäder. Under 
2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende 
handelskvarteret. Det var ICA Fastigheter tillsammans med Fojab 
Arkitekter som vann tävlingen. Planområdet innefattar två kvarter samt 
torget norr om handelskvarteret.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
PÄ 07/2016
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-04
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2016-
11-04
Planbeskrivning, upprättad 2016-11-04

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Dimitrios Afentoulis (KD), Klas Svanberg (M), 
Helmut Moser (V), Bernt Bertilsson (C) och Mia Honeth (L) yrkar bifall 
till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter 

m.m., Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun för samråd.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) avger följande anteckning som godkänns av 
ordföranden för anteckning i protokollet. Positivt: öppet vatten i 
stadsmiljön ger klimatanpassning och attraktiv lokalmiljö. Negativt: 
’vindtunnlar’ i gatumiljön och kvartersutformningen som inte ger 
varierad blandstadsmiljö (som townhouses och kvarter med plats för små 
’torgplatser’.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-11-17

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-17 BN 2016/0211

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Diamanten, Plan 1, Kristallen, Brotorget 1, 2016-11-17 klockan 
17.00–21.10

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Lena Gustafsson (M), ersattes av Alexander Wallin (M) under 
§§ 208-213
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L), ersattes av Mattias Brage under § 206
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Mohsen Abtin (S), ersättare för Daniel Pettersson (S)
Alexander Wallin (M), ersättare för Lena Gustafsson (M) under 
§§ 208-213
Mattias Brage (L), ersättare för Mia Honeth (L) under § 206

Ersättare Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare

Justerare Akram Heidari (S)

Paragrafer § 194-213, med undantag för § 206 som justerades omedelbart

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Kristallen, Brotorget 1, kl. 08.00

Page 89 of 253



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-17 BN 2016/0211

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Akram Heidari (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-11-17

Paragrafer § 194-213, med undantag för § 206 som justerades omedelbart

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-24 Datum då anslaget tas ned 2016-12-16

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Postadress Box 41, 221 00  LUND Telefon vx 046-35 50 00 E-post byggnadsnamnden@lund.se
Besöksadress Brotorget 1 Telefax 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Internet www.lund.se

2016-11-04

Handläggare Astrid Avenberg Rosell
Tel 046-35 80 97
E-post astrid.avenbergrosell@lund.se Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög) i Lund – samråd 
Brunnshög
PÄ 07/2016

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag 
begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög enligt 
beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal mark för 
handel, kontor och service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun 
genomfört en markanvisningstävling avseende handelskvarteret. Det var ICA 
Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter som vann tävlingen. 
Planområdet innefattar två kvarter samt torget norr om handelskvarteret.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-04 (denna handling)
 Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2016-11-04 
 Planbeskrivning, upprättad 2016-11-04

Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer att bo och vistas i området i framtiden. Det finns en inneboende 
konflikt mellan tillgänglighet med bil och kollektivtrafik och mindre barns 
möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett område. Barnets bästa har beaktats i 
framtagandet av planen. I kvarterens inre finns en lugnare och lekfullare miljö.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag 
begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög enligt 
beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal mark för 
handel, kontor och service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun 
genomfört en markanvisningstävling avseende handelskvarteret. Det var ICA 
Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter som vann tävlingen. 
Planområdet innefattar två kvarter samt torget norr om handelskvarteret.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Det aktuella området är ca 2,0 ha, och är en del av den stora kommunala 
fastigheten Östra Torn 27:2, och är belägen mellan Brunnshögsvägen och 
Solbjersvägen intill planerad spårväg och hållplats Centrala Brunnshög. 
Centrala Brunnshögs markyta är 47 ha.

ICA Fastigheters kvarter kommer att innehålla kommersiell service, allmän 
service och bostäder. En dagligvarubutik med ca 4 000 m2 butiksyta och 
inlastning ska byggas i bottenplanet i handelskvarteret, liksom ytterligare 
lokaler för restaurang och gym. En våning upp planeras för vårdcentral och 
barnavårdscentral. I de tre nedersta våningarna ryms även allmän service som 
bibliotek, apotek, tandläkare och sjukgymnast. Parkeringsgarage för kvarteret 
och besökare till butiken och de boende ska finnas i källarplanet. Fyra till sex 
bostadsvåningar planeras ovanpå butiken. Bostadskvarteret i söder, med tre till 
sex våningar, ska innehålla olika boendeformer med olika upplåtelseformer. 
Sammanlagt kan de båda kvarteren innehålla ca 34 700 m2 BTA.

Täthetsberäkningarna som gjorts 2014 i Dispositionsplanen har nu skruvats 
upp. Tätheten inom planområdet har ökat från exploateringstal ca 1,3 till 
exploateringstal 1,7. 

Möjligheterna för kommersiell och offentlig service ökar i och med denna plan. 
Planen innehåller det första kvarteret och hjärtat i ett nytt stadsdelscentrum.

Det får konsekvenser för jordbruksmarken när den brukade jorden ersätts med 
stadsbebyggelse. De biologiska värdena har dock möjlighet att öka något i och 
med gröna gårdar, tak och allmän platsmark. Fördröjningsmagasin behöver 
anordnas för att reglera och rena vattenflödena mot Höje å. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att  skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, 
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun för samråd

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir Astrid Avenberg Rosell
planchef planarkitekt

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

  
     

Postadress Box 41, 221 00  LUND Telefon vx 046-35 50 00 E-post byggnadsnamnden@lund.se 
Besöksadress Brotorget 1 Telefax 046-35 63 80  stadsbyggnadskontoret@lund.se  
    Internet www.lund.se 

 

 
 2016-11-04 
  
Handläggare Astrid Avenberg Rosell 
Tel  046-35 80 97 
E-post  astrid.avenbergrosell@lund.se Byggnadsnämnden i Lund 

  
 
 
 
 

 
 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög) i Lund – samråd  
Brunnshög 
PÄ 07/2016 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag 
begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög enligt 
beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal mark för 
handel, kontor och service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun 
genomfört en markanvisningstävling avseende handelskvarteret. Det var ICA 
Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter som vann tävlingen. 
Planområdet innefattar två kvarter samt torget norr om handelskvarteret. 
 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-04 (denna handling) 
• Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2016-11-04  
• Planbeskrivning, upprättad 2016-11-04 
 
Barnets bästa 
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer att bo och vistas i området i framtiden. Det finns en inneboende 
konflikt mellan tillgänglighet med bil och kollektivtrafik och mindre barns 
möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett område. Barnets bästa har beaktats i 
framtagandet av planen. I kvarterens inre finns en lugnare och lekfullare miljö. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag 
begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög enligt 
beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal mark för 
handel, kontor och service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun 
genomfört en markanvisningstävling avseende handelskvarteret. Det var ICA 
Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter som vann tävlingen. 
Planområdet innefattar två kvarter samt torget norr om handelskvarteret. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 
 
 

Det aktuella området är ca 2,0 ha, och är en del av den stora kommunala 
fastigheten Östra Torn 27:2, och är belägen mellan Brunnshögsvägen och 
Solbjersvägen intill planerad spårväg och hållplats Centrala Brunnshög. 
Centrala Brunnshögs markyta är 47 ha. 
 
ICA Fastigheters kvarter kommer att innehålla kommersiell service, allmän 
service och bostäder. En dagligvarubutik med ca 4 000 m2 butiksyta och 
inlastning ska byggas i bottenplanet i handelskvarteret, liksom ytterligare 
lokaler för restaurang och gym. En våning upp planeras för vårdcentral och 
barnavårdscentral. I de tre nedersta våningarna ryms även allmän service som 
bibliotek, apotek, tandläkare och sjukgymnast. Parkeringsgarage för kvarteret 
och besökare till butiken och de boende ska finnas i källarplanet. Fyra till sex 
bostadsvåningar planeras ovanpå butiken. Bostadskvarteret i söder, med tre till 
sex våningar, ska innehålla olika boendeformer med olika upplåtelseformer. 
Sammanlagt kan de båda kvarteren innehålla ca 34 700 m2 BTA. 
 
Täthetsberäkningarna som gjorts 2014 i Dispositionsplanen har nu skruvats 
upp. Tätheten inom planområdet har ökat från exploateringstal ca 1,3 till 
exploateringstal 1,7.  
 
Möjligheterna för kommersiell och offentlig service ökar i och med denna plan. 
Planen innehåller det första kvarteret och hjärtat i ett nytt stadsdelscentrum. 
 
Det får konsekvenser för jordbruksmarken när den brukade jorden ersätts med 
stadsbebyggelse. De biologiska värdena har dock möjlighet att öka något i och 
med gröna gårdar, tak och allmän platsmark. Fördröjningsmagasin behöver 
anordnas för att reglera och rena vattenflödena mot Höje å. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 
 
 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 
att  skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, 
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun för samråd 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
 
 
Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Akten 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Cecilia Lundborg Fehrlund

046-3598281

cecilia.lundborgfehrlund@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Återrapport genus och normkritiskt arbete

Sammanfattning
Nämnden gav 2015-04-22 Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag 
att utreda och föreslå hur det grundläggande arbetet med genuspedagogik 
kan stärkas och utvecklas inom ramen för gällande skolplan.

Utifrån kartläggning på förskolor och skolor har det synliggjorts att 
genuspedagogik är en del av värdegrundsarbetet i de olika 
verksamheterna. Det särskiljs inte utan är en del i det arbete som görs 
dagligen utifrån läroplanens uppdrag kring allas lika värde. 

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2017-01-13 dnr BSL 
2016/0341.
Skrivelse från S, V, Mp och Fi gällande
”Genuspedagogik och normkritiskt arbete” Dnr BSL 2015/0115.

Barnets bästa
Alla barn och elever, oavsett kön, ska ges samma förutsättningar och ett 
likvärdigt bemötande. 

Ärendet
Nämnden gav 2015-04-22 Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag 
att utreda och föreslå hur det grundläggande arbetet med genuspedagogik 
kan stärkas och utvecklas inom ramen för gällande skolplan.

Utifrån kartläggning på förskolor och skolor har det synliggjorts att 
genuspedagogik är en del av värdegrundsarbetet i de olika 
verksamheterna

Kartläggningen gällande arbetet med ”Genus och normkritiskt arbete” 
har genomförts i samarbete med flertalet pedagoger, två förskolechefer, 
två rektorer och en utvecklingsledare. Inför kartläggningen har 
förskolechefer och rektorer tillsammans med utvecklingsledare haft ett 
inledande möte för att identifiera relevanta frågeställningar. Pedagogerna 
har tagit del av frågorna och utifrån dem beskrivit hur det vardagliga 
arbetet ser ut. En sammanställning av arbetet gjordes av respektive 
förskolechef och rektor. Ytterligare ett möte med utvecklingsledare, 
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förskolechefer och rektorer där reflektioner över likheter och olikheter 
gjordes och hur man kan ta del av varandras arbete. 

Nedan ges exempel under respektive frågeställning för att synliggöra 
kartläggningen och vad som framkom.

Föreställningar och attityder som är könsbundna, hur arbetar 
ni med detta?
- Återkommande dialog pedagoger emellan för att synliggöra och 
anpassa miljöer och material utifrån alla barns behov och inte utifrån 
kön.

- Situationsanpassade och konkreta diskussioner med barn utifrån det 
som pedagoger uppmärksammar, t.ex. talutrymme, rollekssituationer, 
samarbete vid gruppövningar, rastaktiviteter.

- Dialog med vårdnadshavarna vid de olika samråd som förekommer i 
förskola och skola.

Hur får ni syn på de normer som kan begränsa individer?
- I barnens fria lek där könstraditionella rollekar kan påvisa det. Vid 
rastaktiviteter där pojkars och flickors olika roller och uppdelning av 
lekar och aktiviteter visar på detta.

- Betydelsen av rummens utformning om övervägande pojkar respektive 
flickor vistas i det.

Normkritisk granskning-hur gör ni det?
- Ifrågasätter pedagogernas förhållningssätt i bemötande av pojkar eller 
flickor i relation till individ. 

- Pedagogerna uppmärksammar hur barnen använder lokaler och 
material. Utifrån det som synliggörs, dvs om pojkar eller flickor endast 
leker specifika lekar, vistas eller arbetar i samma rum så har man en 
dialog kring detta för att se hur lokaler och material kan möta barnet och 
inte specifikt kön.

Hur kan arbetet med grundläggande normkritiskt arbete och 
genuspedagogik stärkas och utvecklas?
- Kommunövergripande arbete med HBTQ, tillsammans med Kommunal 
och Lärarförbundet. Det ger en samsyn och ett gemensamt 
förhållningssätt. Film och diskussionsunderlag ska finnas tillgängligt på 
alla skolområden.

- Styrdokumenten (Skollagen, Lgr 11, Lpfö 98/10) är tydligt skrivna 
gällande allas lika värde. Arbetet  med normkritik och genuspedagogik 
genomsyrar de olika skolformerna.

- Kollegialt lärande med fokus på vikten av genuspedagogik och 
normkritisk granskning i arbetslagets och den enskilda pedagogens  
arbete. 
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- Förutsättningarna för att arbeta med genusperspektiv varierar mellan 
enheterna. Verksamhetsform, barns ålder och barngruppens 
sammansättning styr de lokala behoven.

- Genusperspektivet ska belysas när enheterna följer upp arbetet med 
normer och värden i sitt årliga systematiska kvalitetsarbete.

- Generellt bör verksamheterna beakta följande:

1 Återkommande översyn av miljö och material för att anpassa dessa så 
det utmanar barn oavsett kön. 
2.I  vardagssituationer ska barn bemötas utifrån individuella 
förutsättningar. Talutrymme och uppmärksamhet ska fördelas likvärdigt 
med stöd av pedagoger.
3.Erbjuda barn att utmana sig själva och prova nya lek/lärmiljöer.
4.Tydligt normkritiskt perspektiv när man diskuterar olika yrkesval.
5. Aktivt och medvetet bemöta barn utifrån individ och inte utifrån kön.
6. I olika sammanhang beakta och belysa familjekonstellationers olika 
sammansättning.
7. Vid skolornas arbete med resultatuppföljning ska utvecklingen av 
pojkars och flickors måluppfyllelse analyseras.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att genusperspektivet ska belysas när enheterna följer upp arbetet med 

normer och värden i sitt årliga systematiska kvalitetsarbete

att     godkänna genomförd kartläggning

Mats Jönsson
Skoldirektör

Cecilia Fehrlund
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yttrande över: ”Granskning av 
grundskolornas arbete för att motverka 
kränkande behandling”

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett 
Revisionsfirman Ernst & Young uppdrag att granska barn- och 
skolnämnderna avseende deras arbete för att motverka kränkande 
behandling. Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått revisionsrapporten 
för yttrande.

I yttrandet instämmer barn- och skolförvaltning Lunds stad i att det finns 
förbättringsområden och kommer att tydliggöra arbetsgången med arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling (i årshjulet för 
systematiskt kvalitetsarbete) för skolledarna. 

Den digitala stödprocessen, avseende arbetet med diskriminering och 
kränkande behandling, kommer förtydligas i enlighet med revisionens 
rekommendationer. Under 2017 kommer Lunds stad även att kontrollera 
förskolors och skolors planer mot diskriminering och kränkande 
behandling. Dessutom kommer en kontroll att göras av hur riskerna för 
kränkningar på nätet kartläggs och analyseras i planerna.

När det gäller att ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och 
med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som händer på nätet, så 
föreslår barn- och skolförvaltning Lunds stad att Statens medieråds 
verktyg ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet” samt BRIS 
internetguide, ”Ungas integritet på nätet, råd till dig som är vuxen” bör 
användas istället för att ta fram ett eget Lundamaterial. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Granskning grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling, den 11 januari 2017 dnr BSL 2016/0740.

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling, Revisionsrapport november 2016, Lunds kommun.

Page 98 of 253



Tjänsteskrivelse 2 (6)
Diarienummer

2017-01-11 BSL 2016/0740

Statens medieråd, ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet” -
http://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/ny
heterpressmeddelandekronikor/hjalptillforaldrarattstottabarnenpainternet.
1090.html

Bris - Internetguide #5, Ungas integritet på nätet. Råd till dig som är 
vuxen.

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och elever genom att tydliga rutiner för att arbeta 
främjande och förebyggande mot kränkande behandling på skolor, 
gynnar barn och elever i Lunds kommun.

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag 
att granska barn- och skolnämnderna, avseende deras arbete för att 
motverka kränkande behandling. Kommunrevisionen har begärt att barn- 
och skolförvaltning Lunds stad ska yttra sig över granskningsrapporten 
”Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling”.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att barn- och 
skolnämnderna i vissa delar bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende 
likabehandling samt diskriminering och trakasserier men brister i andra 
delar. Revisionen har identifierat nedanstående brister som gäller för 
barn- och skolförvaltning Lunds stad.

Kommunrevisionen rekommenderar barn- och skolförvaltning Lunds 
stad att:

1. Säkerställa att nämnden till samtliga skolor och förskolor 
förmedlar att elevens/barnets upplevelse av att känna sig kränkt är 
en tydlig grund för anmälan av kränkande behandling.

2. Säkerställa att nämnden har en tydlig rutin kring hur de tar del av 
de utredningar kring diskriminering och kränkande behandling 
som skolor och förskolor genomför.

3. Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga 
förskolors och skolors likabehandlingsplaner innehåller 
kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån dessa 
kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med 
koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området.

4. Genom rutin säkerställa att samtliga skolors och förskolors 
likabehandlingsplaner är uppdaterade och finns tillgängliga för 
barn/elever och vårdnadshavare.

5. Utveckla nämndens övergripande systematiska kvalitetsarbete 
inom området likabehandling samt diskriminering och kränkande 
behandling. Som en del av detta kritiskt analysera insamlat 
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underlag (till exempel utifrån sammanställning av elevenkäter 
eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att 
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.

Utöver detta vill kommunrevisionen ha svar på

A. varför barn- och skolnämnd Lunds stad inte till fullo verkställt 
kommunfullmäktiges beslut från september 2014, samt hur och 
när man avser genomföra dessa beslut.

B. hur barn- och skolnämnderna avser följa upp och styra arbetet i de 
frågor som ställs på sin spets i skolinspektionens beslut.

Rättslig reglering
Skollagen (2010:800) stadgar att utbildningen ska utformas på ett sådant 
sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. Huvudmannen ska se till att:

 Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever.

 Det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling.

 Det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa 
åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 
kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn för kränkande 
behandling. Den personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till rektorn. Denne är i sin tur skyldig att anmäla 
det till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden.

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering 
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt 
skollagen inte diskriminera något barn eller någon elev. 
Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 
att något barn som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för 
trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.
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Utbildningsanordnaren ska varje år upprätta en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter 
för de barn som deltar i eller söker till verksamheten, dels förebygga och 
förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller 
genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Avseende kommunrevisionens fem rekommendationer instämmer barn- 
och skolförvaltning Lunds stad i att det finns förbättringsområden och 
kommer att tydliggöra arbetsgången med arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling (i årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete) för 
skolledarna. 

Avseende de ovanstående punkterna 1,2,4 och 5 så kommer rutinen på 
inloggad (stödprocessen avseende arbetet med diskriminering och 
kränkande behandling) som riktar sig till skolledare att ytterligare 
förtydligas med att elevens/barnets upplevelse av att känna sig kränkt är 
en tydlig grund för anmälan av kränkande behandling. Dessutom 
kommer stödprocessen att kompletteras med en rutin om hur blanketten 
utredning och åtgärder ska diarieföras på samma diarienummer som 
blanketten anmälan om kränkande behandling. Detta så att förvaltningen 
har tillgång till information om hur verksamheterna arbetar med 
utredning och åtgärder i nämnda ärenden. Stödprocessen kommer även 
utökas med information om att planerna mot diskriminering och 
kränkande behandling ska finnas lättillgängliga för personal, 
vårdnadshavare och barn/elever. I nämndens årsanalys kommer det från 
och med 2016 års verksamhetsberättelse och framåt att finnas en utökad 
analys av elevenkäten Lunken avseende frågorna som berör 
diskriminering och kränkande behandling samt en analys av 
verksamheternas anmälningar om kränkande behandling till 
huvudmannen i syfte att identifiera eventuella utvecklingsområden.

När det gäller punkterna 3 och 4 ovan så anför förvaltningen att i 
internkontrollmålen för 2017 kommer Lunds stad att kontrollera 
förskolors och skolors planer mot diskriminering och kränkande 
behandling. Förvaltningen kommer att samla in planer för att kontrollera 
att planerna innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån 
dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med 
koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området. Dessutom 
kommer en kontroll att göras av elevernas delaktighet i 
kartläggningsarbetet samt av hur riskerna för kränkningar på nätet 
kartläggs och analyseras i planerna.

När det gäller A ovan så fick barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag 
från kommunfullmäktige 2014-09-25 att 
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 ta fram en strategi med utbildningsinsatser som stöd för att 
hantera kränkningar och mobbning på nätet,

 uppmana skolledarna vid Lunds förskolor och skolor att arbeta in 
nätmobbning och utsatthet på digitala medier i sina planer mot 
diskriminering och kränkande behandling,

 tillsammans med socialnämnden ta fram konkreta verktyg för 
föräldrar till barn från och med förskoleåldern som stöd kring 
frågor om vad som händer på nätet.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad vill här förtydliga att 
utbildningsinsatser har genomförts både centralt och lokalt i de olika 
skolområdena avseende hur verksamheterna och vårdnadshavare kan 
hantera kränkningar och på internet. Ett exempel på en föreläsare som 
föreläst både centralt och lokalt är Elza Dunkels som är docent i 
pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Skolledare 
har även i olika forum informerats om vikten av att arbeta in 
nätmobbning och utsatthet på digitala medier i sina planer mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

Skolinspektionen har i sin senaste kvalitetsgranskning ”Skolors arbete 
mot kränkningar och trakasserier på nätet” 2016-11-14 granskat 24 
skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet. Granskningen 
visar att skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för 
eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande 
arbete för att hindra att elever blir kränkta. Användningen av digitala 
medier är numera en integrerad del av elevers vardagsliv. På nätet 
precis som i den fysiska skolmiljön förekommer trakasserier och 
kränkande behandling av elever. Skolan har en skyldighet att utreda 
kränkningar som har en koppling till verksamheten, oavsett om de sker i 
skolan eller på nätet. I sin granskning poängterar Skolinspektionen 
vidare att kränkningar på nätet inte är en isolerad händelse för de utsatta 
eleverna utan följs av kränkningar även på skoltid utanför nätet. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad vill ytterligare poängtera vikten av 
att inte se kränkningarna på nätet som en isolerad händelse utan att se 
nätet som ett ställe en kränkning kan ske på, varför det blir så viktigt för 
verksamheterna att arbeta med helheten i sitt främjande och 
förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

När det gäller att ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och 
med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som händer på nätet, så 
har barn- och skolförvaltning Lunds stad i samråd med 
socialförvaltningen analyserat Statens medieråds verktyg ”Hjälp till 
föräldrar att stötta barnen på internet” samt BRIS internetguide, ”Ungas 
integritet på nätet, råd till dig som är vuxen” och föreslår att detta 
material bör användas istället för att ta fram ett eget Lundamaterial.  
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När det gäller B ovan så avstår skolförvaltning Lunds stad att uttala sig 
eftersom Skolinspektionens föreläggande enbart berör verksamhet inom 
barn- och skolnämnd Lund Östers ansvarsområde.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att revisionens frågor ska 
anses besvarade med vad som anförts i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, Yttrande över: ”Granskning av grundskolornas 
arbete för att motverka kränkande behandling” 2017-01-11.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
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I den här guiden 
lär du dig…

 Vad unga gör på nätet.

 Varför det är viktigt att prata med unga 
om integritet på nätet.

 Vad integritet på nätet kan betyda för 
unga.

 Hur du kan tänka som vuxen när du 
pratar med unga om integritet på nätet.

 Vad som kan vara bra att tänka på innan 
du lägger ut något på nätet.

 Vad grooming är och vad du som vuxen 
bör göra om du misstänker att någon 
utsätts för det.

 Hur du som vuxen kan hjälpa unga att 
sätta gränser.

 Vad Barnkonventionen säger om ungas 
rätt till integritet.
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Förord
Ibland pratar vi om internet som en motsats till verkligheten; vi  skiljer 
på det som sker på internet och det som sker i verkligheten. Men 
internet är lika verkligt som något annat. Faktum är att nätet i dag 
är en så integrerad och naturlig del av mångas liv att det blir svårt 
att ens prata om nätet. Gränserna mellan ofine och online håller på 
att suddas ut. 98 procent av alla 12- till 15-åringar1 har tillgång till en 
smart telefon och 90 procent av 7-åringarna använder internet. För 
barn och unga är nätet bara en del av livet.

Skillnaden mellan internet och till exempel skolkorridoren är att 
det vi delar med oss av online snabbt kan spridas och delas till ett 
ofantligt stort antal människor. Det vi delar med oss av online kom-
mer också sannolikt att fnnas kvar där väldigt länge i någon form. 
Det betyder att det fnns anledning att fundera över vad vi delar, hur 
vi delar, var våra gränser går och vilken bild vi ger av oss själva on-
line. Att värna vår egen och andras integritet helt enkelt. 

Inte sällan uppehåller vi oss vid olika skräckexempel där unga 
personer har hamnat i situationer där de utnyttjats, av jämnåriga 
eller av vuxna personer. Men det är inte Alexandramannen som 
de festa barn och unga är oroliga för. Det är en erfarenhet av de 
tusentals samtal med barn och unga om nätet som Bris haft genom 
åren. De har istället handlat om relationer, frågor om integritet och 
identitet. Kanske är det här vi ska lägga tyngdpunkten. Precis som 
barn och unga kan behöva hjälp och vägledning att fatta beslut som 
de mår bra av i andra sammanhang i livet, kan de behöva det online. 
Som vuxna är vi skyldiga att vägleda barn och unga i att känna efter 
och att refektera över vilka konsekvenser deras handlingar kan få.

Vi ska inte heller glömma bort att integritet är något personligt 
och individuellt. Det som jag tycker känns okej att dela med mig av 
kan någon annan känna sig väldigt obekväm med. Det gäller även 
unga människor. Alla är olika. 

Den här guiden bygger dels på intervjuer med kuratorer på Bris, 
som varje dag har samtal med barn och unga, dels på rapporter, 
statistik och intervjuer med lärare och forskare. Vi har också ställt 
frågor till barn och unga själva i en webbenkät som lades ut på Bris 
webbplats. De allra festa samtal till Bris sker på nätet genom det 
som kallas ”Bris-mejlen” eller ”Bris-chatten”. Det är tillgängligt på 
barns egen arena och det går att vara anonym för den som vill. Gui-
den vänder sig till vuxna i barn och ungas närhet. Föräldrar, syskon, 
lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och 
unga i att ta hand om sig själva – både ofine och online.

Åsa Secher, journalist 
Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS

Page 108 of 253



 

6

Inledning
Den här guiden försöker närma sig frågan vad integritet på nätet 
betyder för unga människor. En viktig fråga att ta sig an för att vi 
som vuxna ska kunna stötta och hjälpa barn och unga att känna var 
deras gränser går, så att de inte råkar illa ut. Guiden riktar sig till vux-
na i barns närhet, och även om internetanvändandet börjar redan 
vid några års ålder, handlar den här texten framför allt om barn och 
unga i åldrarna 10 till 16 år. 

I det första kapitlet beskriver vi vad barn och unga gör på nätet 
i dag. Vilket nästan känns lite märkligt, eftersom ofine och online 
alltmer fyter ihop. Internet blir mer och mer en helt naturlig, integre-
rad del av vår vardag. 

Kapitel två handlar om vad integritet på nätet egentligen är och 
vad det betyder för unga respektive vuxna. Det följs av kapitel tre 
som fokuserar på vad som skiljer barn och ungas syn på integritet 
från vuxnas syn på densamma. Att det fnns skillnader påverkar 
 också vilka rädslor vi har. I det tredje kapitlet tar vi också upp något 
av det viktigaste för oss vuxna att hålla i minnet: att inte döma. 

Kapitel fyra handlar om könsroller. Är det skillnad på hur tjejer 
och killar beter sig på nätet och spelar det i så fall någon roll? Är 
 nätet, med alla dess möjligheter, en plats där man kan slippa de 
 snäva könsrollerna eller en plats där de förstärks ännu mer? 

Det femte kapitlet handlar om förväntningar. Förväntningar på 
vad man ska lägga upp, att få många gillamarkeringar eller att få 
några överhuvudtaget. Det handlar också om att kunna ångra sig 
och att kunna känna efter vad man själv tycker känns okej. 

Att prata med okända människor på nätet kan både vara något 
helt fantastiskt och något som leder till obehag. Nätet är en enastå-
ende bra plats för att skafa nya kompisar med samma intressen, 
eller utbyta erfarenheter med personer som befnner sig i en liknan-
de sits som en själv. Men det fnns också baksidor med att vi faktiskt 
inte ser varandra när vi pratar via nätet, en av dem är grooming. Allt 
det här handlar kapitel sex om. Där tar vi också upp vad lagen säger 
och vad polisen har för råd till vuxna som tror att ett barn har råkat 
illa ut på nätet. 

Det sjunde kapitlet fokuserar på gränser. Hur kan vi som vuxna 
hjälpa barn och unga att sätta gränser? När säger barn och unga 
själva stopp? I kapitlet som följer, nummer åtta, ger vi tips och råd 
till vuxna om vad man kan tänka på när man ska prata med barn och 
unga om säkerhet på nätet. Det kan till exempel handla om att an-
vända sig av konkreta exempel och att, återigen, inte vara dömande. 

Att värna barns och ungas integritet är inte bara viktigt för att de 
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inte ska råka illa ut. Integritet är även en rättighet som fnns formu-
lerad i FN:s barnkonvention. I kapitel nio går vi igenom vad det står i 
de olika artiklarna och vilka skyldigheter vi, som vuxna, har att se till 
att de rättigheterna tillgodoses.

Det tionde och sista kapitlet handlar om källkritik. Hur vet vi vad 
som är sant av allt som fnns på nätet och hur kan vi hjälpa barn och 
unga att vara kritiska till vad de läser och ser? Och hur kan vi hjälpas 
åt att förhindra att det sprids lögner och hat på nätet? 

Att prata om ungas integritet på nätet handlar förstås framför 
allt om att lyssna på vad unga själva har att säga. För att deras 
röster ska höras har vi ställt ett antal frågor i en webbenkät på Bris 
webbplats. Svaren från den enkäten återkommer i närapå samtliga 
kapitel i den här guiden. Längst bak i guiden hittar du länkar och 
tips på vidareläsning. 
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Ungas liv  
på nätet

Vad unga gör på nätet
Att fråga en 13-åring om nätet är viktigt är som att fråga om det är 
viktigt att gå i skolan. Eller att äta middag. Svaret är lika självklart. 
Det var länge sedan internet var en aktivitet man ägnade sig åt 
framför sin hemdator några timmar i veckan. Internet fnns med oss 
överallt i våra smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Vi är 
en del av internet och internet är en del av oss. 

I en webbenkät som IIS har gjort tillsammans med Bris frågade 
vi barn och unga vad de gör mest på nätet. Flest svar, 45 procent, 
fck alternativet tittar på videoklipp/flmer/tv-serier. Därefter kom 
hänger på sociala forum med 36 procent, 9 procent svarade att de 
mest spelar spel. Men de svarade också att de söker fakta, lyssnar på 
musik, gör hemsidor, chattar med kompisar, läser bloggar och läser 
nyheter. 

Låt oss titta på lite fer sifror om barn och ungas internetan-
vändning. Enligt Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) årliga undersök-
ning Svenskarna och internet var 2014 första året som över hälften 
av 2-åringarna, 57 procent, hade använt internet någon gång. 
Det  säger något om internets räckvidd. I så tidiga åldrar handlar 
det framför allt om att titta på flm och video på en surfplatta, 94 
procent av barn i 2- till 3-årsåldern gör det. Några år senare varvas 
videotittandet gärna med olika spel. Till och med en treåring klarar 
av att sätta fngret på rätt ikon på en surfplatta och starta ett spel. 
I 10- till 11-årsåldern blir internet en mer social plats. Fler går med i 
sociala nätverk och använder nätet för att chatta och kommunicera 
– två av tre är medlemmar i något socialt nätverk. Ytterligare några 
år senare är andelen som använder sociala nätverk hela 93 procent. 
För tonåringar är internet både den viktigaste källan för information 
och för underhållning. Mycket tid på nätet går också åt till att söka 
och kolla upp fakta, slå upp ord och göra skolarbeten.2

Användningen av sociala nätverk fortsätter att öka och fram-
för allt är det olika bild- och flmapplikationer som lockar många 
 användare. Nästan 80 procent av fickor i åldrarna 12–15 år är på bild-
publiceringsappen Instagram någon gång, 62 procent använder den 
dagligen. 93 procent i åldersgruppen 12–15 år besöker någon gång 
något socialt nätverk. Däremot minskar andelen i åldersgruppen 
som använder Facebook, den sociala jätten har fått konkurrens av 
andra nätverk.3 

52 procent i åldern 12–15 är prenumeranter på strömmad musik 
och 25 procent prenumererar på video/flm/tv. Den yngre genera-
tionen har alltså gått från olaglig fldelning till laglig prenumeration 
på strömmade tjänster. Andelen som använder fldelningstjänster 
har gått ner från 22 till 16 procent.4 
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Barn är inte bara mottagare när de använder internet. De är också 
väldigt bra på att skapa eget innehåll och att använda sin fantasi. 
Som att lägga upp bilder på hästar och låtsas sälja dem till sina kom-
pisar. Eller göra egna gör-det-själv-videobloggar med instruktioner 
för hur man sminkar sig eller spelar ett visst spel. På internet kan du 
låta din fantasi dra iväg och du kan få utlopp för det som just du är 
intresserad av. I mellanstadiet är det kanske inte så populärt att gå 
omkring i skolan och slänga sig med Harry Potter-ord, men på nätet 
fnns otaliga forum med likasinnade där den som inte använder de 
rätta termerna snarare är den som är konstig. 

Rapporter och statistik i all ära, bästa sättet att få reda på vad 
barn och unga i just din närhet helst använder nätet till, får du ge-
nom att fråga. Var nyfken och intresserad! Inte bara för att du som 
vuxen har lättare att vara ett stöd om du är insatt utan också för att 
signalera till barn och unga att du gärna lyssnar och att du bryr dig. 

Varför vi ska prata om integritet 
För de allra festa vuxna i barns närhet är det naturligt och självklart 
att prata med barn och unga om det som händer i deras liv. Hur det 
går i skolan, hur de mår, vad de gör på sin fritid och med sina vänner. 
Det är också naturligt och självklart att prata med barn och unga 
om gränser och vad de ska tänka på för att inte råka illa ut. Att det är 
viktigt att titta åt både höger och vänster innan man går över gatan. 
Att man inte ska följa med främmande människor hem. Att man inte 
ska lämna ut sin adress eller sitt telefonnummer till vem som helst. 
I dag är nätet en naturlig och integrerad del av barn och ungas liv, 
vilket innebär att de här samtalen om var gränserna går och vilken 
information man delar med sig av om sig själv även bör handla om 
det som sker online. Framför allt för att barn och unga ska lära sig att 
ta hand om sig och kunna fatta beslut som de mår bra av. Men också 
för att unga människor har rätt till stöd och vägledning, både ofine 
och online. 

Integritet handlar till stor del om att känna efter var ens egna 
gränser går. Vad är jag beredd att dela med mig? Var går min gräns? 
Att prata med barn och unga om integritet och gränser handlar inte 
om att sätta upp de här gränserna åt dem, utan om att vägleda dem 
så att de kan fatta mer medvetna beslut. 

Barn och unga har, av förklarliga skäl, inte tränat lika mycket på 
att sätta gränser och det kommer alltid att fnnas människor som är 
beredda att utnyttja det. Genom att prata om vad man delar med 
sig av och varför det kan vara bra att tänka efter i förväg och inte 
sen, handlar så klart om att försöka förebygga att någon råkar illa ut 
eller mår dåligt. Men det underlättar också att redan ha pratat om 
de här sakerna om det väl händer något. Om konversationen redan 
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är påbörjad är tröskeln kanske inte lika hög till att be om hjälp när 
det behövs. Samtidigt kan det vara svårt att ha de här samtalen i 
förebyggande syfte, att det blir mer konkret när det faktiskt har hänt 
något. Mer om hur man kan prata med barn och unga om gränser 
och säkerhet på nätet i kapitel 7 och 8. 
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Integritet på  
nätet

Vad är integritet? 
Vad betyder egentligen integritet? Svenska Akademiens ordlista 
beskriver det som okränkbarhet och oberoende. Vad integritet be-
tyder för var och en är olika, några av dem som intervjuades till den 
här guiden beskrev integritet så här:

”För mig är det mitt förhållningssätt till vad jag tycker är okej för 
mig att dela med mig av. Den bild jag vill ha av mig själv på nätet. 
 Vilka gränser jag har är fytande och de rör sig hela tiden och har 
fyttat sig många gånger. De fyttar sig nog fera gånger per år.”

”Integritet är rätten att få vara den jag är och tycka, tänka det jag 
vill och sätta mina gränser för vad andra har rätt att ’utsätta’ mig för. 
Och vad jag lämnar ut om mig själv.”

”Det handlar om hur mycket man delar med sig av sig själv till 
andra och hur man mår i det, det är väldigt individuellt vad det står 
för.” 
”Att få bestämma själv och att ha makt över vad man själv vill lämna 
ut och i vilka lägen. Att verkligen få vara chef över mitt eget och få 
det utrymmet och få göra det på mitt sätt. Sedan kan man fundera 
på hur man påverkas av andra människor, om det verkligen är man 
själv som bestämmer. Vad är det jag suger åt mig av allt jag ser och 
upplever varje dag och som gör att jag tar de beslut jag tar?”

Att ha integritet på jobbet kan handla om att skilja mellan per-
sonligt och privat. Att det känns naturligt att prata med kollegorna 
i lunchrummet om vad man gjorde i helgen med sin familj, men inte 
vad man sa till sin partner när man bråkade igår kväll. Var gränserna 
går för vad var och en känner sig bekväm med att dela med sig av är 
individuellt.

När man pratar om integritet på nätet kan det handla om många 
olika saker. Det kan både vara att inte lämna ut för mycket privata 
detaljer på sociala nätverk som Facebook, och att skydda sina per-
sonuppgifter när man pratar med andra människor eller utnyttjar 
olika tjänster online. Integritet på nätet kan också handla hur man 
förhåller sig till olika typer av övervakning; att veta vem det är som 
tittar över ens axel och hur information man delar med sig av samlas 
in. I alla de här situationerna är det individuellt vad man tycker är 
okej. I kapitel 3 skriver vi mer om hur ungas och vuxnas kunskap och 
rädslor skiljer sig åt. 

Vad integritet är för unga 
Vi människor är bra på att sortera in information i olika fack. Som 
liten lär du dig snabbt skillnaden mellan vad du berättar för dina för-
äldrar och vad du berättar för dina vänner. Något som du sedan bär 
med dig när du blir äldre. På internet är det svårare att förhålla sig till 
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den där skillnaden, eftersom gränserna är osynliga. För även om det 
kan kännas som om man bara delar med sig till sina vänner när man 
lägger upp något på nätet, kan informationen lätt spridas vidare till 
många fer. Både till vuxna och till andra unga. Något som både barn 
och vuxna behöver ha i åtanke.

Trots det fnns det ändå något som heter integritet på nätet och 
det gäller även unga människor. Det fnns gränser som man riskerar 
att gå över. Däremot kanske inte unga människor använder just 
ordet integritet, som inte är helt enkelt. Det kan i stället handla om 
vad som är privat och vad som är mitt. Eller om något är integritets-
kränkande kanske det med barn och ungas ord är skämmigt eller 
pinsamt. Eller bara att det är något som känns konstigt. Att något 
som är kränkande kallas för pinsamt är såklart lite missvisande. Att 
bli kränkt ska inte vara pinsamt, det ska bara vara oacceptabelt. Men 
vilka ord man använder är inte så viktigt, det viktiga är att kunna 
uttrycka när något känns fel och att kunna säga ifrån när någon går 
över gränsen, något vi skriver mer om i kapitel 7. Och precis som vi 
vuxna lägger in lite olika betydelser i ordet integritet så betyder det 
olika saker för barn och unga. Var och en bestämmer själv var ens 
gränser går och vad man inte vill dela med sig av till andra. 

När vi frågade barn och unga i webbenkäten vad de tycker att 
integritet betyder var de många som skrev att de inte visste. Det 
betyder såklart inte att de inte känner av sina gränser, utan handlar 
snarare om att det är ett ganska komplicerat ord. Men det fanns ock-
så de som ändå hade någon slags uppfattning om vad det betyder. 
Några av deras beskrivningar var: ”Kunna vara sig själv på nätet”, 
”Inställningar om personliga uppgifter”, ”Att man är skyddad på 
nätet”, ”Personlig säkerhet”, ”Ett avstånd mellan en själv och andra 
människor”, ”Okränkbarhet”, ”Att andra respekterar sådant man inte 
vill berätta om sig själv”, ”Att stå för sina åsikter och tankar”. ”Att 
man får ha sina tankar, sin kropp och sina saker i fred”, ”Att kunna 
fatta egna opåverkade beslut”, ”Att man inte behöver berätta allt för 
alla”.

Page 117 of 253



15

3. Unga vs vuxna

Page 118 of 253



3. Unga vs vuxna

16

Olika mycket kunskap – olika rädslor 
Med ålder kommer livserfarenhet. Med livserfarenheten kommer 
förmågan att kunna bedöma olika situationer utifrån tidigare er-
farenheter. Det gör det lättare att förutse eventuella konsekvenser. 
Allt det här saknar barn och unga, av den enkla anledningen att de 
inte har levt så länge. Och att ha ett begränsat konsekvenstänkande 
hör ungdomen till. Som tonåring kan du känna dig odödlig. Vilket 
kan vara en ganska härlig känsla. Det är inte heller något som vi som 
vuxna ska försöka sätta stopp för eller ändra på, men det kan vara 
bra att komma ihåg, framför allt för att som vuxen undvika att bli 
alltför dömande. 

Barn och ungdomar tänker kanske inte heller lika mycket på fram-
tiden som vi vuxna gör. När en 15-åring överväger att lägga ut en 
något avklädd bild på sig själv, eller en bild på när hen var jättefull på 
en fest, kanske hen tänker att det kommer att kännas okej även när 
hen är 20. Att det som känns rätt nu alltid kommer att kännas rätt, 
men att alltid i det sammanhanget är ett ganska kort perspektiv. 
Som vuxen kan tankarna kanske gå till vad framtida arbetsgivare kan 
komma att tycka. Som vuxen är inte heller behovet av bekräftelse 
lika stort, eller behovet av att få känna att man hör till. Som vuxen 
känns vetskapen om att man inte kan bli omtyckt av alla okej. För 
många tonåringar är det outhärdligt och behovet av bekräftelse är 
enormt. Vilket kanske inte är så konstigt. Det är genom den bekräf-
telse du får som ung som du ska bygga ditt självförtroende och din 
självkänsla som du ska ha med dig resten av livet. 

Allt det här påverkar vilka rädslor vi har och vad som oroar oss. 
Unga och vuxna oroar sig inte sällan för olika saker. Medan vuxna 
ser skräckscenarion framför sig som Alexandramannen eller stulna 
identiteter, kanske barn och unga i stället oroar sig för att inte få 
några gillamarkeringar eller vad kompisarna ska tycka om en bild 
eller ett videoklipp. I åldrarna 13–16 år är oron till exempel större för 
obehagliga nätkontakter med jämnåriga än med främlingar5. Det 
behöver såklart inte betyda att det inte fnns unga människor som 
oroar sig för att bli lurade, utnyttjade eller förföljda och att det ty-
värr också händer. 

När vi ställde frågan i webbenkäten vad barn och unga tror att 
vuxna är oroliga för svarade en hel del av de tillfrågade med ord 
som pedofli, grooming och övergrepp; alltså olika typer av sexuell 
utsatthet. Det var också många som svarade att de tror att vuxna är 
oroliga för att de ska lämna ut personlig information om sig själva på 
nätet eller att de ska bli sårade eller utsatta för näthat. 

När vi frågade om det fanns något som oroade dem själva med 
nätet svarade 66 procent ja och 34 procent nej. De som svarade ja 
fck en möjlighet att beskriva närmare vad de syftade på. Mycket av 
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det som de tror att vuxna oroar sig för återkommer, men det fnns 
också andra saker. Som att de är rädda att bli beroende av nätet; 
att internet ska bli en för stor del av deras liv. Det kan till exempel 
handla om stressen över att uppdatera sin blogg tillräckligt ofta eller 
att försöka få så många gillamarkeringar som möjligt. Något annat 
som barn och unga i enkäten oroar sig för är hur samhället formas 
utifrån sociala medier. Hur idealbilder skapas och återskapas genom 
internet. Det här förekommer däremot inte när de får frågan vad de 
tror att vuxna oroar sig för. 

2013 släpptes rapporten Med egna ord som handlar om vad barn 
och deras föräldrar tycker kan vara obehagligt på nätet. Rapporten 
baseras på en stor enkätstudie genomförd i ett antal europeiska län-
der, däribland Sverige. På frågan vad som kan vara oroande på nätet 
svarade barnen bland annat att de kunde bli skrämda av obehagliga 
bilder och flmer med verklighetstroget innehåll; att de var rädda 
för att bli kontaktade av okända personer som skulle hota dem, eller 
kräva att de skickade bilder på sig själva och att de var rädda för 
att okända personer skulle stjäla bilder som de hade lagt ut online. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att vara rädd för något inte är 
samma sak som att ha råkat ut för detsamma. På det stora hela kan 
man säga att barn och unga generellt har ganska bra koll på vad det 
är för faror som lurar online, även om de inte själva har råkat ut för 
dem.6 Det är till exempel inte ovanligt med tonårstjejer som har sten-
koll på att det fnns vuxna människor på nätet som inte drar sig för 
att utnyttja dem. Inte sällan är de också duktiga på att genomskåda 
dem som ljuger om sin identitet, de är kritiska och observanta och 
oroar sig inte för att bli lurade. Trots att de vet att risken fnns.

Vilka svar man får när man frågar barn och unga vad som oroar 
dem hänger också på hur man ställer frågan. Karin Nygårds under-
visar från årskurs tre och uppåt på en grundskola i Stockholm. När 
hon frågar sina elever vilka faror som fnns på nätet svarar de vad 
de har lärt sig att svara: pedofler. Frågar hon dem i stället vad som 
oroar dem svarar de något helt annat. Antingen att de inte oroar sig 
särskilt mycket överhuvudtaget, att det känns tryggt och säkert, 
 eller att det som oroar dem är att kompisarna ska skriva taskiga 
saker eller sprida elaka rykten. Beroende på hur frågan ställs får hon 
alltså helt olika svar. Hon kan antingen få höra vad barnen tror att 
vi vuxna vill höra. Eller så kan hon få höra vad som faktiskt rör sig i 
deras huvuden, oavsett vad som rör sig i våra. Att kunna se att barn 
och vuxna ser saker ur olika perspektiv är viktigt för att kunna prata 
med barn och unga om hur de bäst ska skydda sig.

När det handlar om att värna sin integritet ur ett övervak-
ningsperspektiv tror forskaren Mathias Klang att unga har en hel del 
kvar att lära. Han är docent i sociala medier och politisk kommunika-
tion vid University of Massachusetts i Boston. Han menar att många 
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unga är duktiga på att använda den nya tekniken, men det betyder 
inte att de förstår hur den fungerar eller vilka konsekvenser den kan 
få. Till exempel vilken information som samlas in, hur den lagras och 
sparas och hur den kan användas på olika sätt. En brist som säker-
ligen är ganska vanlig även hos vuxna. Trots det är vår oro för att 
övervakas generellt inte särskilt utbredd. Att den som inte har något 
att dölja tål att granskas, är en vanlig inställning. Men efter 2013 har 
det förändrats lite grann. Det var nämligen året då Edward Snowden 
avslöjade att amerikanska National Security Agency (NSA) har 
registrerat telefon- och internettrafk över hela världen. Sedan dess 
har svenskarnas oro för att företag och myndigheter övervakar dem 
på internet ökat något. 2011 uppgav 14 procent att de var oroade 
för att företag övervakade vad de gjorde på internet. 2013 var sam-
ma sifra 20 procent. Ställdes frågan mer specifkt om företagen 
Facebook och Google var sifran 27 procent.7 Vilket såklart omvänt 
betyder att 73 procent inte är oroade. 

Oavsett hur mycket våra rädslor skiljer sig åt och vad det beror på 
kan det också vara bra att komma ihåg att det inte är meningen att 
vi ska tänka likadant. Vi tillhör olika generationer med olika erfaren-
heter och olika referensramar och det är bra. Tänk om barn och unga 
alltid tänkte som vi, då skulle utvecklingen stanna av. 

Se det som är bra – döm inte 
Med skräckexemplen för ögonen är det lätt att glömma bort att 
internet för det allra mesta är helt fantastiskt. Internet är en källa till 
allt från lek och underhållning till kunskap och fakta. På nätet kan 
barn och unga hitta likasinnade, de kan ställa frågor som de inte 
vågar ställa ansikte mot ansikte, skapa eget innehåll och få utlopp 
för sin kreativitet. På nätet kan fantasin få föda fritt, man kan få testa 
sina gränser och experimentera med sin identitet. 

För att få en tydligare bild av att internet är övervägande positivt 
kan vi titta på lite färsk statistik. När IIS frågade svenska internet-
användare hur många av dem som har fått sin integritet kränkt på 
nätet svarade 94 procent nej8. De allra festa upplever alltså inte att 
de har fått sin integritet kränkt på nätet överhuvudtaget. Av de åter-
stående 6 procent som svarade ja uppgav dessutom två tredjedelar 
att det inte hade orsakat några större problem. 

När Statens Medieråd ställde frågan till barn och unga om de 
hade varit med om att någon lagt ut bilder på dem som gjort dem 
ledsna, svarade mellan 89 och 93 procent nej. De allra festa har 
alltså aldrig varit med om detta. Av dem som svarade ja hade mer-
parten varit med om detta mindre än en gång i månaden.9 

Kontentan blir att internet i de allra festa fall är bra. Som vuxen 
kan det vara bra att ha det med sig som något slags  grundtanke. 
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Med det sagt ska vi också vara medvetna om att det händer obe-
hagliga, farliga och olagliga saker på nätet. Barn och unga är med 
om saker som de upplever som otäcka, de blir utnyttjade av vuxna, 
hamnar i jobbiga situationer som de inte vet hur de ska ta sig ur 
och så vidare. Då är det som vuxen väldigt viktigt att ha den där 
grundtanken om internets positiva sidor med sig i bakhuvudet för 
att undvika att döma och skuldbelägga. Att vara dömande är aldrig 
fruktbart. Och – när barn och unga bestämmer sig för att de vill 
berätta, var noga med att lyfta upp det som något positivt! Det är 
tillräckligt jobbigt för barn och unga att berätta att de har hamnat i 
en jobbig situation. Mer om hur man kan tänka som vuxen när man 
ska prata med barn och unga i kapitel 8. 
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Några exempel på vad barn och unga i 
webbenkäten tror att vuxna oroar sig för...

Att jag ska bli utsatt för  
grejer jag egentligen inte vill

Att jag ska bli sårad

Att jag ska bli näthatad

 Att jag ska  lägga upp 
naken bilder på mig själv

Att jag ska träfa någon IRL 
som jag träfat på nätet

Att jag lämnar ut 
uppgifter om mig själv

Att det man lägger upp på 
nätet aldrig försvinner

Att jag har kontakt 
med en pedofl

Att jag ska försätta mig 
själv i jobbiga situationer

Att jag ska bli luradAtt jag ska bli  
utsatt för grooming

Att jag ska köpa saker 
jag inte behöver

Att jag ska få meddelanden 
och bilder som är opassande

Att jag skriver något dumt 
som jag sedan ångrar

Att min dator ska få virus

De är mest rädda för att det sker så 
mycket som de inte kan se

Att jag ska 
bli mobbad
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Några exempel på vad barn och unga i 
webbenkäten oroar sig för på nätet... 

Folk som startar grupper 
för att mobba folk

Att de jag har pratat med på nätet 
ska skvallra för mamma och pappa

Bli utpressad för bilder

Att det fnns så mycket hemska 
saker man kan se på internet

Vad folk skriver om mig

För få likes

Hur samhället formas  
efter sociala medier

Personer som låtsas  
vara någon annan

Hackade 
konton

Våldtäktsmän

Homofobi, kvinnohat och rasism

Att folk kan se vilka sidor 
jag varit inne på

Att någon kompis lägger 
upp en pinsam bild 

Att någon tar reda på per-
sonliga uppgifter om mig

Farliga människor  
som söker upp en

Att jag ska råka göra 
något brottsligt

Stress över att
 uppdatera ofta
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Killigt och  
tjejigt online

Är det någon skillnad på hur unga killar och tjejer beter sig på nätet? 
Och spelar det i så fall någon roll? Svaret är både ja och nej. Upp 
till 10- till 11-årsåldern är tjejer och killars internetvanor väldigt lika. 
De använder internet ungefär lika mycket och till ungefär samma 
 saker10. Men i takt med att de blir äldre ökar könsskillnaderna; killar-
na ägnar allt mer tid åt spel medan tjejerna övergår till att lägga allt 
mer av sin tid på sociala nätverk. Det ska dock sägas att skillnaderna 
 mellan hur stor andel killar respektive tjejer som spelar spel har 
minskat de senaste åren.

När det kommer till sociala nätverk sker i dag en stor del av barn 
och ungas kommunikation med hjälp av bilder. Det kan både handla 
om att skicka bilder på sig själv, vad man gör och var man är som ett 
direktmeddelande till en vän, och om att publicera bilder, företrä-
desvis på sig själv, till ett större eller mindre antal följare. I takt med 
att allt fer har en smart telefon med inbyggd kamera är det lätt att 
ta bilder och flma närhelst man vill. Mellan 82 och 90 procent av alla 
som har en mobiltelefon i åldersgruppen 9–18 år använder den till att 
ta bilder med. Däremot är tjejerna betydligt fitigare när det kommer 
till att publicera bilderna på nätet. Möjligheterna att dela med sig av 
sina alster online är oändliga och vilka appar som är mest populära 
förändras över tid. Många vuxna känner säkert till applikationer som 
Snapchat, Kik och Instagram. Alla tre är antingen i huvudsak till för 
bildkommunikation eller har bildkommunikation som en möjlighet. 
De senaste åren har bildpubliceringsappen Instagram varit den 
mest populära bland barn och unga. År 2014 uppgav 75 procent av 
fickorna i åldrarna 9–12 år att de använde Instagram, samma sifra 
för pojkar var 70 procent. I nästa åldersintervall, 13–16 år, var skillna-
derna betydligt större; 85 respektive 64 procent.11

Inte helt oväntat, med tanke på den utbredda användningen, är 
det också fer tjejer som har varit med om att någon har lagt ut en 
bild på dem som har gjort dem ledsna. Även om andelen generellt 
är liten är det i åldersgruppen 13–16 år dubbelt så många tjejer som 
killar som har upplevt detta, 12 respektive 6 procent.12

Men vad spelar allt det här för roll? Vilken inverkan har könsskill-
naderna på barn och ungas integritet på nätet? Hösten 2012 fck 
Statens Medieråd i uppgift att studera barn och ungas internetan-
vändning ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten presenterades 
i rapporten ”Duckface/Stoneface” vintern 2014. De visade att de 
könsnormer som råder i samhället i stort inte bara reproduceras 
online utan också cementeras och förstärks. Så här skriver rapport-
författaren Michael Forsman: 

”Detta innebär att barnen genom sina egna handlingar och 
föreställningar om genus skapar sin identitet och grupptillhörighet 
genom att återkommande understryka skillnaden mellan killar och 
tjejer. […] Intervjuerna visade hur det manliga görs till norm genom 
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att det tjejer gör och det som förknippas med ”kvinnliga” eller ”bög-
iga” online-handlingar (söka ”likes” på Facebook, lägga upp många 
bilder, vissa typer av miner etc.) beskrivs i negativa termer. […] 
 Barnen genomgår alltså i denna ålder, genom sina kamratrelationer 
och sina mediehandlingar online, en form av genusträning som inte 
automatiskt öppnar för kritisk medvetenhet och förändring utan 
snarare verkar förutsätta anpassning till den traditionella överord-
ningen av det manliga.” 13

Rapporten baseras på ett stort antal intervjuer med elever i års-
kurs 4 och 7 och är full av exempel på att barn som är 10 år gamla 
redan har bestämda uppfattningar om vad som är ”tjejigt” och vad 
som är ”killigt”. Att anstränga sig för att se söt ut och manipulera 
bilden så att den blir så estetiskt tilldragande som möjligt anses 
”tjejigt”. Motsatsen, att se oberörd ut och få bilden att göra detsam-
ma, anses killigt. För att passa in i normen ska tjejerna göra sig fna 
för andras blickar, medan killar ska framstå som självständiga, aktiva 
och obrydda. Tjejer publicerar också, enligt rapporten, långt fer 
bilder på sig själva online 14. Redan innan de har blivit tonåringar har 
barn och unga alltså fått lära sig att det är skillnad på tjejer och killar 
och att det också ska göras synligt i vad de publicerar online. En 
förklaringsmodell som ligger nära till hands är att tjejer i högre grad 
konstruerar sitt jag genom att vara i relation till andra, medan killar 
konstruerar sitt genom att vara i relation till sig själva och världen 
15. Michael Forsman skriver så här om hur de så kallade egobilderna 
(selfes) hjälper till att konstruera könstillhörighet: 

”Alla (tjejer) måste förhålla sig till hur jag ska presentera mig själv 
i egobilder. Att få sitt yttre värderat och att undersöka hur man kan 
använda sitt utseende och sin kropp i förhållande till blickar utifrån 
är något som tycks ingå i att ’göra’ tjej.” 16

Visst fnns det även utrymme för barn och unga att utforska och 
förkovra sig på nätet på ett sätt som ofta saknas ofine, utanför 
normerna. Men är det inte märkligt hur internet, med närapå obe-
gränsade möjligheter att testa gränser och utforska olika identiteter, 
också fylls upp med könsstereotypa bilder av unga killar och tjejer? 
Borde inte friheten som internet innebär vidga ramarna mer än den 
gör i dag? Eller, om man vänder på det, är det så konstigt att en ny 
teknik och en ny plattform inte lyckas rucka på de vanor, normer och 
mönster som trots allt fortfarande präglar stora delar av resten av 
samhället?

Människan är ett fockdjur. Vi bryr oss om, och låter oss påverkas 
av, hur människor runtomkring oss agerar. Det här är inte egenska-
per som försvinner när vi är online. Men även om det kan kännas 
trist att barn och unga tillsynes stöps i samma stereotypa formar 
online som de gör ofine, har transparensen som utfyttningen på 
nätet innebär även vissa fördelar. Nu när de stereotypa bilderna blir 
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synliga och tydliga ökar det våra möjligheter att prata om dem. Att 
problematisera. Om tjejernas selfes alla ser ut på ett visst sätt och 
killarnas på ett annat har vi plötsligt något konkret att peka på när 
vi pratar om könsnormer. Utan att peka ut någon kan vi försöka pro-
blematisera varför vi väljer att se ut på ett speciellt sätt och ofta på 
samma sätt, trots att det fnns oändliga variationsmöjligheter. I den 
här typen av diskussioner är det viktigare än någonsin att inte döma 
och att inte peka ut det ena eller det andra som rätt eller fel. Läs mer 
om det i kapitel 7 och 8. 
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Förväntningar I teorin är vi alla fria att publicera (nästan) vad vi vill online, hur sällan 
eller hur ofta vi vill. Vill vi inte publicera något alls är det okej. Vill vi 
publicera nya bilder på oss själva varje timme är det också okej. I 
teorin i alla fall. I praktiken känns det inte alltid lika fritt och frivilligt. 
Livet online omgärdas, precis som andra delar av livet, av en del för-
väntningar. Det gäller både unga och vuxna. Många vuxna brottas 
med verkliga eller upplevda förväntningar från omgivningen. Att 
strunta i de där förväntningarna kan vara svårt. 

När vi frågade barn och unga i webbenkäten på Bris hemsida 
om det som kompisarna lägger upp på nätet påverkar vad de själva 
väljer att lägga upp, svarade 51 procent ja.

I samtal som Bris tar emot berättar barn och unga ibland att de 
upplever att de måste upprätthålla en viss aktivitet på nätet. Att 
det kan uppfattas som märkligt om de inte har lagt upp några nya 
bilder på fera dagar. Ibland kan barn och unga till och med känna sig 
tvungna att fnnas på ett visst forum eller socialt nätverk. Att säga 
till någon som känner så att det är okej att låta bli, att hen inte måste 
ha ett konto på den där sajten om hen inte vill, hjälper sällan. Det är 
som att be personen radera sig själv från en hel kompiskrets. Som 
att man skulle ha kompisar men aldrig följa med dem på något de 
gör, utan bara få höra om det efteråt. Inte så kul.

Vad jag förväntas lägga upp
I rapporten Duckface/Stoneface från Statens Medieråd framgår 
som tidigare nämnts att bildnormerna för de fotografer som läggs 
upp online är väldigt starka. Både killar och tjejer i 13-årsåldern har 
en tydlig uppfattning om hur bilderna de publicerar förväntas se ut. 
Enligt de tjejer i årskurs 7 som har deltagit i studien ska tjejer vara 
snygga, söta och fna på sina bilder. Det är viktigt att det ser natur-
ligt ut, vilket inte har något att göra med hur mycket tid man i själva 
verket lägger ner på att planera och redigera bilderna. Titta gärna 
under lugg och visa hud, men inte för mycket. Och så ska bilden 
gärna vara lite sned. Man lägger bara upp bilder som man ser bra 
ut på, om det inte är bilder som tydligt är på skoj där personen som 
fotar sig själv grimaserar och gör sig till. Bilderna ska redigeras med 
olika flter och efekter, men det är viktigt att det ändå ser naturligt 
ut. För killarna gäller andra regler. Du ska inte se ut som om du bryr 
dig, ha gärna keps, ta gärna bilder på dig själv i grodperspektiv och 
gärna när du gör något. Mallen är å ena sidan väldigt tydlig och strikt 
för hur bilderna ska se ut och hur de ska vara tagna, å andra sidan 
väldigt vag och svårbegriplig. För var går gränsen för vad som är 
för mycket hud? Vad avgör vad som uppfattas som naturligt eller 
inte? Att normerna för hur selfes ska se ut är starka råder det ingen 
tvekan om. Men var kommer de ifrån? 17
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Det enkla svaret är: alla andra. Barn och unga tar intryck av sin 
omgivning, precis som vuxna. De tar intryck av varandra, sina 
föräldrar, lärare, syskon och klasskamrater. Men de påverkas också 
av reklam, media och dem som syns i ofentligheten. På fera av de 
stora sociala nätverken fnns konton med hundratusentals, ibland 
miljontals, följare. Det kan vara allt ifrån kända artister och idrottare 
till helt vanliga personer som delar med sig av något som många 
tycker är intressant. Som till exempel svenske Felix Kjellberg, mer 
känd som Pewdiepie, som postar videos av när han spelar tv- och 
dataspel. Han har 17 miljoner prenumeranter på sin Youtube-kanal. 
Eller 14- åriga Lisa som går under namnet MissLisibell. Hon lägger 
upp flmer om smink, mode och hästar och har nära 300 000 pre-
numeranter.  Totalt har hennes videoklipp visats 134 miljoner gånger 
sedan januari 2012. Bloggaren och modellen Kenza Zouiten har över 
en miljon följare på Instagram och de allra festa bilder hon lägger 
upp är selfes. 17-åriga artisten Zara Larsson lägger dagligen upp 
välsminkade, inte sällan ganska avklädda bilder på sig själv på sin 
Instagramprofl som har nära 700 000 följare. 

Barn tycker om att härmas. Det är kul och spännande att göra 
som andra gör. Skillnaden i dag jämfört med tidigare är att vi som 
vuxna får ta del av det här spelet på ett helt annat sätt tack vare 
nätet. Vi ser sådant som vi ”slapp” se när härmandet bestod av att 
klä ut sig framför spegeln och sedan byta om igen innan föräldrarna 
kom hem. På både gott och ont. 

Och så var det de unga tjejernas avklädda, ibland utmanande 
bilder på sig själva. Känner unga tjejer en press att lägga upp utma-
nande bilder på sig själva på nätet? Kanske, kanske inte. Varför de 
gör det hänger sannolikt både ihop med bilderna de själva ser och 
rådande könsnormer som lägger stor vikt vid tjejers utseende. Är 
det skadligt? Borde de sluta med det? Det fnns en risk att bilderna 
utnyttjas av andra i kränkande sammanhang – och det är oaccepta-
belt. Men det är en sak vi aldrig får glömma: det är aldrig tjejen som 
har lagt ut bilden som ska få skulden om den utnyttjas av någon 
annan. Lägg skulden där den hör hemma – hos förövaren.

 
Vad tycker jag är okej?
Att veta var ens gränser går, vad man själv tycker är okej att dela 
med sig av, är dels något som blir lättare med åldern, dels något som 
kan förändras över tid. Och det är alltid individuellt. Att den gränsen 
sällan är statisk har med fera saker att göra. Dels handlar det om att 
de stora sociala nätverken gör förändringar i sina system som leder 
till nya ställningstaganden hos oss som användare. Dels handlar 
det om att man som person ändrar uppfattning om saker. Livet kan 
förändras – nytt jobb, nya kontakter, nya förhållanden kan göra att 
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man omvärderar hur och vad man delar på nätet. Kanske är inte det 
viktiga var den gränsen går utan att man har funderat över var den 
går. Att man har en strategi så att man har lite koll på varför man gör 
som man gör. Exakt hur den strategin ser ut är mindre viktigt. 

Att barn och unga påverkas av varandra, precis som vuxna gör, 
är inte så konstigt. Att få känna att man hör till och får vara med är 
kanske ännu viktigare som ung. Av den anledningen är det också 
extra viktigt att barn och unga får stöd och vägledning i att känna 
efter vad de själva tycker är okej. Att de inte dras med i något slags 
grupptryck och delar med sig av bilder och information som de inte 
känner sig bekväma med och sedan ångrar. 

Jakten på gillamarkeringar
Bilder, inlägg, statusuppdateringar, videos och kommentarer. Det 
mesta på nätet ackompanjeras av en gilla-knapp. Att få tillräckligt 
många gillamarkeringar eller likes, eller att i alla fall få några över-
huvudtaget, är viktigt för många barn och unga. För många vuxna 
också för den delen. Och kanske är det inte så konstigt, för vem sam-
lar inte på likes? Vem vill inte bli omtyckt? När vi frågade barn och 
unga i webbenkäten om det var viktigt att få många likes svarade 49 
procent ja.

Så långt inga konstigheter. Men vad händer när gillamarkering-
arna eller följarna uteblir eller inte är tillräckligt många och leder till 
att barn och unga mår dåligt? I samtal med Bris berättar barn och 
unga att de till exempel kan må väldigt dåligt över att inte ha lika 
många följare som sina vänner. De undrar vad det är för fel på dem. 
Att vilja bli omtyckt och uppskattad är inget nytt. Det kan alla känna 
igen sig i. Men kanske blir det än mer känsligt när våra sociala relatio-
ner också exponeras på nätet. Känslan av att man inte är lika populär 
och omtyckt som sina vänner befästs i sifror, svart på vitt. Men vad 
står de där sifrorna för egentligen? I dag är det inte ovanligt att 
barn och unga betalar för att få fer följare till sina konton. Vilket gör 
frågan ännu mer relevant. Vad är de sifrorna värda? Att ha många 
följare kan också handla om att man är bra på att skafa fer. Det 
fnns många olika knep och trix för att få fer personer att följa just 
dig. Men att vara bra på att skafa fer följare är kanske inte detsam-
ma som att vara mer omtyckt än andra?

För att stötta och hjälpa barn och unga som mår dåligt över att 
de har för få följare eller inte får tillräckligt med gillamarkeringar 
kan man som vuxen till att börja med prata om att det är naturligt 
att vilja bli uppskattad och omtyckt för hur man ser ut eller vad man 
gör. Det är inget fel med det, de allra festa tycker om att känna sig 
uppskattade. Sedan handlar det om att försöka få dem att förstå att 
bara för att man inte är omtyckt av precis alla så betyder inte det att 
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man är fel. Alla tycker olika, så kommer det alltid att vara. Hur man 
än ser ut eller vad man än gör kommer det både att fnnas personer 
som tycker att man är helt underbar och personer som inte tycker 
det. Du kan se ut hur du vill och göra vad du vill, det spelar ingen 
roll. Som vuxen är det lättare att stå ut med att det fnns dem som 
inte tycker om en, att vi alla är olika. I tonåren kan det vara väldigt 
jobbigt. 

Det handlar också om att försöka prata om varför det känns 
viktigt, och vilka andra saker som kan kännas minst lika viktiga i livet. 
Att ha några nära vänner som man kan träfa ofine till exempel, 
vänner som uppskattar en för den man är. De där sifrorna på nätet 
är bara ett mått, och det fnns många, många fer. Samtidigt som 
man som vuxen ska försöka avdramatisera och lindra är det viktigt 
att ta barnens oro på allvar. 

Det kan också vara bra att som vuxen ha med sig i bakhuvudet att 
de råd man ger till barn och unga även gäller en själv. Kanske har det 
hänt att man som vuxen har reagerat på att någon man inte känner 
så bra inte har så många vänner på Facebook och lagt in en värde-
ring i det. Vad säger det om oss och vad vi värderar? 

I andra sammanhang kan det handla om barn och unga som 
säger att de inte har så många följare för att de känner sig blyga. De 
vågar kanske inte vara så aktiva som de egentligen skulle vilja. Då är 
det viktigt att poängtera att det är helt okej att vara blyg, men man 
kan också säga att det går att öva på att inte vara så blyg, om man 
vill.  

Får man ångra sig? 
60 procent av dem som har svarat på vår webbenkät har någon 
gång ångrat något de har delat med sig av om sig själva på nätet. 
Samtidigt uppger en dryg fjärdedel att de inte vet hur de ska bära 
sig åt för att ta bort saker om sig själva på nätet. Vilket också bety-
der att tre fjärdedelar uppger att de vet hur de ska bära sig åt, vilket 
är väldigt positivt. Även om vi inte kan veta vad det faktiskt betyder; 
om det handlar om att de tror att det vet, eller att de faktiskt vet. 

Att dela med sig av en bild eller en uppdatering eller att skriva 
en kommentar går snabbt. Med telefonen i fckan kan det dessutom 
göras lite när som helst. Att det ibland går lite för snabbt och blir 
lite fel är kanske inte så konstigt. En förhastad kommentar som nog 
var lite för ilsken, en bild på en kompis som man kanske inte borde 
ha lagt upp utan att fråga. Eller en artikel eller en statusuppdatering 
man kanske skulle låtit bli att dela. Alla kan nog känna igen sig. Men 
går det att ångra sig? Om det är något man själv har lagt ut är det 
ofta ganska lätt att radera eller dölja i efterhand. Frågan är om det 
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är borta? Sannolikt inte. Kan din kompis hitta det? Förmodligen inte. 
Kan de stora teknikföretagen hitta det? Troligtvis ja. 

Våren 2014 fattade EU-domstolen beslut om att privatpersoner 
ska ha rätt att få sökresultat om dem borttagna från sökmotorer 
om innehållet är irrelevant, osant eller överfödigt. De allra festa 
anmälningar som har gjorts handlar om sökmotorn Google och i 
skrivande stund har företaget tagit emot ungefär 1 miljon förfråg-
ningar.  Google gör bedömningar från fall till fall och tillmötesgår 
ungefär 40 procent av anmälningarna. 18 Men att en länk plockas 
bort från sökresultatet betyder inte att informationen inte längre 
fnns på  internet. Den blir bara svårare att hitta. Korrigeringarna sker 
dessutom inte globalt utan regionalt. En länk som är borttagen från 
sökresultatet på google.se går fortfarande att hitta via google.com. 

Hur påverkar det här hur försiktiga vi är med vad vi delar? I de 
allra festa fall säkert inte alls. Enligt undersökningen Svenskarna och 
internet uppger 67 procent av de tillfrågade att de inte har något 
att dölja19. En vanlig inställning, både bland unga och äldre. Borde 
vi vara mer försiktiga? Åsikterna går isär. Vill du ha ett hundra-
procentigt skydd ska du inte dela med dig av någon information 
överhuvudtaget online, vilket kanske inte är en särskilt realistisk 
strategi. Men ju känsligare informationen är, desto mer bör du tänka 
efter innan du skickar ut den på nätet. Och vad som är känsligt är 
såklart kontextberoende. En nakenbild till en partner kan kännas 
helt okej. Om den hamnar i någon annans händer känns det plötsligt 
inte lika okej. I det sammanhanget kan det också vara bra att komma 
ihåg att även tillsynes harmlös information kan påverka bilden av 
dig. Forskaren Mathias Klang brukar exemplifera detta under sina 
föreläsningar med att berätta för åhörarna att han bär kvinnliga 
trosor under sina jeans. Det är varken olagligt, fel eller farligt, men 
informationen kommer att påverka hur åhörarna värderar det som 
Mathias Klang säger. De kommer att se på honom på ett annat sätt 
och allt han säger kommer att färgas av vetskapen om att han bär 
kvinnounderkläder. 

Med det sagt, hur mycket funderar barn och unga innan de publi-
cerar något på nätet? Sannolikt ungefär lika mycket som vi vuxna. 
Det vill säga ibland en hel del, ibland inte alls. Vissa bilder, inlägg 
eller uppdateringar känner man på sig är lite känsligare, då kanske 
man gör ett mer noggrant övervägande. Den som är väldigt aktiv 
har sannolikt också ett ganska okomplicerat förhållande till vad de 
delar. Eftertänksamheten gör i stället entré när det händer något. 
Om man får väldigt många eller märkliga kommentarer till exempel. 
På ett sätt är det responsen som gör att man kanske undermedve-
tet justerar sin aktivitet. Men borde vi uppmana barn och unga att 
tänka efter mer – före? Kanske. Förmodligen kommer de alldeles av 
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sig själva att fundera mer över eventuella konsekvenser när de blir 
äldre, för delvis är det som bekant en mognadssak. För den sakens 
skull skadar det inte att föra in ytterligare ett perspektiv, att kunna 
stå för sin vuxenhet och ta upp fördelar och nackdelar som de unga 
kanske inte har tänkt på. Som vuxen kan man till och med vara rak 
och öppen med sin vuxenhet, i stil med ”jag förstår om du tycker att 
det här låter vuxet och tråkigt, men jag vet att nu när jag är så här 
gammal skulle jag inte vilja att…”. Det handlar om att ge barn och 
unga fer valmöjligheter. 

Samtidigt vittnar kuratorerna som svarar hos Bris om en utbredd 
medvetenhet. Barn och unga som kontaktar Bris kan säga saker som 
”åh nej de har lagt ut den här bilden och den kommer fnnas för all-
tid”. De kan också vara oroliga för att deras aktivitet på nätet ska gå 
att spåra och att det ska komma fram att de har besökt webbplatser 
som de känner att de inte borde varit inne på. Det kan handla om 
porr men också andra sajter där de har uppgett att de är myndiga, 
även om de inte är det. 

Precis som med allting annat är det stor skillnad på individnivå. En 
del oroar sig kanske för mycket, medan andra tar det lite för lugnt. 
Hur barn och unga i just din närhet resonerar får du bara veta om du 
frågar!
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Internet är fantastiskt. Det tål att sägas några gånger. Möjligheter-
na som fnns att hitta likasinnade, att få utforska, söka information, 
ställa frågor, få utlopp för sin kreativitet. Listan kan göras lång. På 
Bris är erfarenheterna av kontakt med okända på nätet fram för allt 
positiva. Barn och unga som har svårt att hitta vänner och gemen-
skap ofine har helt andra möjligheter online. Och det är underbart. 
De festa barn och unga är också väldigt medvetna om att de inte 
ska lämna ut personuppgifter till personer som de inte känner. I rap-
porten Duckface/Stoneface beskriver elever i årskurs fyra hur de har 
fått lära sig att inte berätta var de bor eller vad de heter egentligen 
när de kommunicerar med andra online20. Ofta har de fått höra his-
torier av sina föräldrar eller syskon. Historier om vad som kan hända 
om man inte är försiktig. Däremot har de sällan råkat ut för något 
själva. 

Hur oroliga barn och unga är för att bli lurade eller utnyttjade 
är såklart olika. En del är inte ett dugg oroliga, de tycker att de har 
koll på vad de gör, medan andra oroar sig över att råka illa ut. När 
Statens Medieråd frågade barn och unga om de tycker att de är bra 
på att skydda personliga uppgifter på nätet svarade 62 procent av 
9–12-åringarna att de tyckte att de var mycket eller ganska bra på 
det. Bland 13- till 16-åringarna var sifran 75 procent. Men då ska man 
komma ihåg att det handlar om barnens egna upplevelser av sina 
förmågor, vilket inte nödvändigtvis motsvarar deras faktiska för-
måga. När de fck frågan om hur bra de är på att ändra säkerhetsin-
ställningarna i webbläsaren svarade 22 procent av de yngre barnen 
att de var mycket eller ganska bra på det, medan det bland 13- till 
16-åringarna var 57 procent som kände sig säkra på detta.21 

När Internetstiftelsen i Sverige frågade svenskarna om de är oro-
liga för att de ska få sin personliga integritet kränkt på nätet syntes 
skillnader mellan generationerna. Minst oroliga var de yngsta, 16–25 
år. Totalt var ungefär en tredjedel av internetanvändarna inte alls 
oroade, en tredjedel var oroade och en tredjedel svarade varken 
eller.22

Grooming
Även om de allra festa kontakter som barn och unga har på nätet är 
helt ofarliga, och rentav positiva och givande, händer det också en 
del riktigt obehagliga saker. I juni 2015 föll domen i Sveriges dittills 
största ärende gällande sexualbrott mot barn på internet. Den då 
29-årige mannen dömdes till sju års fängelse för bland annat sex-
uellt tvång, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt 
ofredande och barnpornografbrott. Han dömdes också till att 
betala fem miljoner i skadestånd till de sammanlagt drygt 60 ofren. 
Mannen har tagit kontakt med fickor och pojkar mellan 11 och 20 
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år och låtsats vara en pojke i deras ålder. Han har övertalat dem att 
skicka avklädda bilder på sig själva och sedan använt bilderna som 
utpressning för att tvinga dem att utföra mer och mer avancerade 
sexuella handlingar på sig själva framför kameran. 

Att ta kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte är olagligt 
och kallas för grooming. Sedan lagen infördes 2009, fram till och 
med år 2014 har 951 brott anmälts med den rubriceringen. Ungefär 
70 procent av anmälningarna handlar om kontakter som tagits via 
internet23 och det är både fickor och pojkar som drabbas, även om 
majoriteten är fickor. Polisen beskriver brottet så här: 

”Den första kontakten sker ofta på chattforum eller spelsajter. 
En förövare kan ha kontakt med fera hundra barn samtidigt, vissa 
så unga som åtta år. Genom bekräftelse, mutor och utpressning 
försöker förövaren få barnet att posera naket eller att träfas så att 
förövaren kan begå sexuella övergrepp. Grooming kan ge böter eller 
fängelse i upp till ett år.”24

Sedan lagen infördes har få personer dömts. Ibland för att gär-
ningen inte har uppfyllt rekvisiten, det vill säga de juridiska förutsätt-
ningarna för att en gärning ska vara strafbar. Men ibland handlar 
det om att gärningsmannen också åtalas för brott med högre straf-
skala än den för kontakt med barn i sexuellt syfte. 

Det har anmälts betydligt fer fall av utnyttjande av barn under 18 
år för sexuell posering än för grooming, knappt 3 500 sedan 200925, 
och det har skett en dramatisk ökning de senaste åren. Det kan både 
bero på att det är fer som anmäler och att det är fer som utsätts. 
Ännu fer än antalet anmälda fall uppger att de har kontaktats via in-
ternet för sexuell posering, men då ska man komma ihåg att de allra 
festa av dem har avbrutit kontakten och inte gått med på det.

Fallet med 29-åringen är inte det enda i sitt slag, sannolikt kom-
mer vi framöver att få läsa om fer liknande domar. Det är en svår 
balansgång att inte låta sig skrämmas för mycket men samtidigt 
vara medveten om vad som kan hända. Mitt i förskräckelsen över de 
här grova övergreppen är det viktigt att komma ihåg ett par saker. 
För det första är det inte internet i sig som är problemet, det är 
personerna som väljer att använda det i syfte att begå brott. Vi löser 
ingenting genom att ta ifrån barn och unga tillgången till nätet, av 
rädsla för att de ska råka illa ut. För det andra ska vi inte underskatta 
barn och ungas egen förmåga att sätta stopp. Enligt en rapport från 
Brottsförebyggande rådet är en majoritet av barn och unga bra på 
att hantera oönskade sexuella kontakter från vuxna på nätet; de 
avbryter kontakten och blockerar användaren så att hen inte kan ta 
kontakt igen26. 

På uppdrag av regeringen har Brottsförebyggande rådet gått 
igenom alla polisanmälda kontakter med barn i sexuellt syfte som 
registrerades mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2011, alltså det som kallas 
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för grooming. Undersökningen visar att i ungefär 50 procent av fall-
en upptäcktes kontakten genom att barnet berättade för en vuxen, 
oftast en förälder. I 30 procent av fallen hade föräldern upptäckt det 
på något annat sätt.27 Att barn och unga i så stor utsträckning själva 
väljer att berätta för en vuxen är jättebra och något vi som vuxna har 
som uppgift att uppmuntra. Det går inte att nog understryka vikten 
av att barn och unga känner att de kan berätta för vuxna om de 
är med om något obehagligt, utan att känna skam och skuld. Som 
vuxen är det väldigt viktigt att inte döma barn och unga som hamnar 
i svåra situationer. Det är aldrig barnets fel när hen råkar illa ut, lägg 
alltid skulden där den hör hemma – hos förövaren. I kapitel 7 skriver 
vi mer om hur vi som vuxna kan hjälpa unga att sätta upp gränser för 
sig själva och säga nej. 

Checklista! Polisens tre 
råd till vuxna som får reda 
på att barn har råkat illa ut 
på nätet. 
• Döm inte ett barn som ber om hjälp. 

Det är förmodligen tillräckligt jobbigt 
för barnet att berätta ändå, gör det inte 
värre.

• Om barnet tycker det är pinsamt och 
jobbigt att berätta detaljer, be inte om 
det. Det viktiga är att förhindra att fer 
kontakter tas och att göra en polisan-
mälan. 

• För polisutredningens skull är det bra 
om meddelanden och annat inte rade-
ras. Ibland är den bästa utvägen att helt 
sluta använda det aktuella forumet ett 
tag28.

I slutet av den här guiden fnns tips på 
vart du kan läsa mer och vart du kan 
 vända dig om du som vuxen har frågor.

36
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Tips! Grooming  
– vad säger lagen?
Förbudet mot kontakt med barn i sexuellt syfte 
trädde i kraft 1 juli 2009. I Brottsbalkens sjätte 
kapitel om sexualbrott fnns två paragrafer som 
defnierar det brott som kallas för grooming: 

”10 a § Den som, i syfte att mot ett barn 
under femton år begår en gärning för vilken 
straf föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träfar en 
överenskommelse med barnet om ett samman-
träfande samt därefter vidtar någon åtgärd 
som är ägnad att främja att ett sådant samman-
träfande kommer till stånd, döms för kontakt 
med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i 
högst ett år. Lag (2009:343).”

(14 § Den som har begått en gärning enligt 
5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under 
femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § 
första stycket, ska inte dömas till ansvar om det 
är uppenbart att gärningen inte inneburit något 
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 
skillnaden i ålder och utveckling mellan den 
som har begått gärningen och barnet samt om-
ständigheterna i övrigt.) 

Detsamma gäller den som har begått en gär-
ning enligt 10 a § om den har syftat till en sådan 
gärning som anges i första stycket och som, om 
den hade fullbordats, enligt vad som anges där 
uppenbarligen inte skulle ha inneburit något 
övergrepp mot barnet. Lag (2009:343).”

37
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Gränser ”Ungar i dag. De har ingen känsla av skam. De har ingen känsla för 
integritet. De är show-ofs, kändis-horor, pornografska små slynglar 
som postar sina dagböcker, sina telefonnummer, sin dumma poesi  
– och för Guds skull, sina smutsiga sexbilder! – på nätet.”29 

Så skrev Emily Nussbaum i New York Magazine 2007 när hon 
skulle försöka imitera hur det brukar låta när förskräckta vuxna för-
fasar sig över barn och ungas internetbeteende. Förmodligen fnns 
det vuxna i dag som tänker likadant, förhoppningsvis är de färre än 
de var då. Barn och unga kan ibland uppfattas som lite gränslösa. 
De går för långt, de tänker sig inte för. Att värna sin integritet, ofine 
och online, handlar väldigt mycket om att känna var ens egna grän-
ser går. Att kunna säga nej och att kunna dra gränser för vad man 
vill dela med sig av om sig själv i olika sammanhang. Men hur lär man 
sig att sätta gränser för sig själv och hur kan vi som vuxna prata med 
barn och unga om det?

När unga själva sätter stopp
De barn och unga som hör av sig till Bris och har frågor som rör nätet 
har antingen redan råkat ut för något och vet inte vad de ska göra, 
eller tvekar inför att göra något och vill be om råd. De som tvekar 
har i och med att de ringer ofta redan bestämt sig för att låta bli, för 
att det är något som känns fel. 

Även om det är vuxnas uppgift att stötta och vägleda unga i att 
sätta gränser ska vi inte heller underskatta ungas egen förmåga. I 
samtal med barn och unga upplever kuratorerna på Bris att många 
är väldigt medvetna om de risker som fnns och känner på sig när 
något inte är som det ska. Det kan till exempel handla om unga som 
har blivit ombedda att skicka bilder på sig själva, eller att någon 
har uttryckt sig hotfullt eller betett sig märkligt online. Att andra 
människor reagerar kan också göra att barn och unga tänker till. 
Om kompisarna tycker att den där personen man pratar med verkar 
skum kanske det är något som inte stämmer. I vår webbenkät upp-
gav så många som 81 procent att de tänker på vem som ska se eller 
läsa det de lägger upp på nätet, vilket säger något om hur medvetna 
de trots allt är.

När unga själva väljer att sätta stopp är såklart väldigt olika från 
person till person. Det fnns ingen generell regel som säger att alla 
barn och unga kan tänka sig att göra vissa saker men inte andra. 
Däremot kan det sägas att barn och unga, som vi skriver i kapitel 
3, inte har samma konsekvenstänkande som vuxna. Framtiden är 
långt borta. Och det är inte så konstigt; enligt forskare är den del 
av hjärnan som möjliggör saker som framtidsplanering, förmåga till 
överblick, att sålla intryck och göra riskbedömningar, inte färdig-
utvecklad förrän i 20-årsåldern30. 
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Hjälp unga att sätta gränser 
Barn och unga, framför allt tonåringar, vill testa sina gränser. Det är 
också så de lär sig var deras egna gränser går. Så kommer det alltid 
att vara. Men hur kan vi som vuxna vägleda barn och unga så att de 
inte råkar illa ut på vägen? 

Integritet handlar i mångt och mycket om att sätta gränser. För 
sig själv och gentemot andra. Var går min gräns? Vad vill jag vara 
med om? Vad vill jag dela med mig av? Att nå sin gräns och inte 
passera den handlar ofta om att våga säga nej. Att våga säga nej när 
någon ber om fer bilder, att våga säga nej när någon frågar något 
som känns för privat, att våga säga nej när man känner sig pressad. 
För att bli bra på att säga nej krävs övning. Ju mer man får öva på 
att säga nej och säga ifrån, desto bättre. Därför kan det vara en bra 
idé att uppmuntra små barn när de faktiskt säger nej. Låta dem veta 
att det är bra att de känner efter. Det är antagligen svårare än det 
låter. Framför allt när det handlar om att försöka ha en smidig och 
fungerande vardag, då är det inte så lockande att uppmuntra barn 
att säga nej. Man vill bara att de gör som man säger. Men i andra 
sammanhang, när det fnns utrymme för barnen att välja – låt dem 
känna efter och få formulera det och fundera över hur det blir. Har 
man med sig förmågan att säga nej från när man är liten, blir det 
kanske lite lättare när man är äldre. 

Vuxnas uppgift, i förhållande till barn och unga, handlar om att 
bromsa. Vilket inte ska förväxlas med att stå i vägen. Tonåringar har 
ett enormt driv. De är som raketmotorer som fyger fram i en rasan-
de fart. De är ivriga att bli äldre, att få testa på att ta ansvar, att leva 
vuxenliv, att lära av sina misstag, att bli sina egna. Det är både en 
fantastiskt härlig och outhärdligt jobbig tid. Att få utvecklas och låta 
sig formas är underbart och frustrerande på samma gång. Vuxnas 
uppgift är inte att stå i vägen för den här utvecklingen. Att ställa sig 
framför och säga nej resulterar ofta bara i konfikter som inte leder 
någon vart. Att ta ifrån unga tillgången till nätet löser till exempel 
inga problem. Vi får inte unga att känna efter och fatta genomtänkta 
beslut genom att ställa oss i vägen. Tänk i stället att du ska hänga 
i hästsvansen baktill, med din tyngd kan du bromsa upp lite grann 
och ge utrymme för eftertanke. Vi vet att riskfaktorerna blir färre 
med åldern, i takt med att konsekvenstänkandet utvecklas. Om vi 
lyckas bromsa så att de inte råkar illa ut innan dess är det såklart 
positivt. 

Men hur gör man när man bromsar? Konkret handlar det om att 
prata med varandra och att ha en relation som möjliggör den typen 
av samtal. När barnet berättar något, kanske något som har hänt i 
ett spel eller att någon har lagt ut en bild eller skrivit en kommentar, 
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stanna upp och fråga; nu hänger jag inte med, hur blev det så? Hur 
kändes det? Eller gör jämförelsen med kompisen, om hen hade lagt 
ut den här bilden eller fått det här förslaget, hur hade du reagerat? 
Vad skulle du tänka?

Då uppnås den där bromsande efekten. Det handlar om att 
hjälpa dem att ta sig tid att fundera, tänka efter, känna efter. Och det 
bygger såklart delvis på att man har byggt upp en relation med barn 
och unga som gör att de självmant berättar vad som händer i deras 
liv, även online.

Som ung behöver man få prova att göra saker som man inte har 
gjort förut. Som vuxen kan man, i stället för att slå bakut vara ärlig 
med sin oro. Säga något i stil med ”som vuxen blir jag orolig, kan vi 
inte göra så här, för min skull?”. Det handlar inte om att stoppa eller 
hindra, men att bädda lite, så att landningen blir mjukare om det 
händer något.

Det har sagts ett antal gånger förut i den här guiden, men det 
tål att upprepas: döm inte. Om ett barn har delat något och sedan 
ångrar sig, eller har skickat en bild till någon och den där bilden har 
spridits till människor som den inte var ämnad för – skuldbelägg inte. 
Det är tillräckligt jobbigt ändå att ha hamnat i klistret. 

Tips! Bra stoppfraser. 
Här är några förslag på uttryck som vi som vuxna kan 
förmedla till barn och unga att de kan använda sig av, 
till exempel om någon ber dem skicka bilder över nätet. 
• Nej, det är privat
• Jag säger nej och det är okej 
• Det här är mitt – inte ditt 
• Det är jag som bestämmer vad du ska få veta om mej
• Tycker jag att det inte är okej så är det inte okej
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Stopp-ord 
Att faktiskt säga nej till någon som ber om bilder eller information 
som man inte vill dela med sig av kan låta lättare än det är. Tänk om 
personen hotar att sprida vidare bilder eller information som hen 
redan har fått? Eller hotar att söka upp en? Vilka ord ska man an-
vända för att säga ifrån? Hur ska man uttrycka sig för att budskapet 
verkligen ska gå fram? 2013 lanserade Rädda Barnen handboken 
Stopp! Min kropp! med tips och råd på hur man som vuxen kan prata 
med barn om sexualitet, kroppens privata områden och vad man får 
och inte vår göra mot eller med andras kroppar. Stopp! Min kropp! 
blev samtidigt ett användbart uttryck för barn och unga att använda 
när det är någon som går för långt; till exempel om någon tar på 
ens kropp på ett sätt som inte känns bra. På nätet fnns ett liknande 
behov av stopp-ord, ord eller uttryck som man kan använda för att 
som ung enkelt kunna säga ifrån när någon går över ens gräns. 

När det gäller nätet är det viktigt att vi som vuxna förklarar för 
barn och unga att de aldrig är tvungna att göra något som inte 
känns bra, till exempel skicka en bild till någon. Oavsett vad perso-
nen hotar att göra om man inte lyder, är man aldrig tvungen att lyda. 
Uppmuntra i stället barn och unga att berätta för en vuxen om de 
ombeds göra saker som de inte vill. 
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När Statens Medieråd frågar barn och unga hur mycket de pratar 
med vuxna som de bor med, om saker som de har gjort eller sett på 
internet, svarar omkring hälften av barnen mellan 9 och 16 år att de 
gör det ofta eller ibland.31 Det kan låta högt. Men det betyder också 
att nära hälften av barnen i åldersgruppen sällan eller aldrig pratar 
med vuxna i hemmet om det här. När vi frågade barn och unga i vår 
webbenkät om de skulle be en vuxen om råd om de var osäkra på 
om de skulle lägga upp något på nätet, svarade 69 procent nej. Bara 
tre av tio skulle alltså vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra. 
Utan dialog om vad som händer online blir det svårt för oss vuxna 
att vägleda och stötta barn och unga så att de kan värna sin integri-
tet och inte råka illa ut. 

En del barn som hör av sig till Bris berättar att deras föräldrar är 
väldigt oroliga och att det är jobbigt. I de festa fall går det att få 
barn och unga att förstå att vuxna i deras närhet är oroliga, även om 
barnen själva tycker att det är onödigt och överdrivet. Kanske är det 
i sådana lägen bra att som vuxen förklara varför man oroar sig; näm-
ligen för att man bryr sig. Att man gör det man gör av kärlek. Och att 
barnet kan lugna den där oron genom att berätta och förklara lite 
mer kring hur hen tänker.

Hur får man unga att prata med en? Dels handlar det såklart om 
att långsiktigt bygga upp en relation som bygger på ett ömsesidigt 
förtroende, men det handlar också om att ta chansen när den dyker 
upp. Gör det där och då när det är aktuellt. Har det hänt något, 
antingen i barnets liv, eller i det ofentliga. Ta chansen! Ställ frågor 
och försök att öppna upp för en konversation om det som har hänt. 
Hur skulle det bli om du gjorde så där? Hur skulle din kompis göra? 
Hur skulle du kunna göra eller tänka? Försök att hjälpa barnet att se 
det ur olika perspektiv. Ta Instagramfallet32 som exempel. När det 
hände var det ett utmärkt tillfälle att prata med barn och unga om 
vilka bilder de lägger upp på sig själva och varandra på nätet. Hur 
känns det om någon annan lägger upp en bild utan att man vet om 
det? Hur mycket tänker man efter innan man skriver saker om andra 
människor online? Vilka konsekvenser kan det få? Det ska såklart 
poängteras att det som hände i Göteborg inte tillhör vanligheterna, 
men det fnns säkerligen andra exempel från media och från vår 
vardag som kan föranleda en diskussion om gränser på nätet. Dock 
gäller det att försöka undvika att skrämmas. Då fnns risken att de 
bara upplever att vi är rädda, gamla människor medan de själva inte 
alls upplever att livet på nätet är särskilt skrämmande. En balans-
gång som kanske är svårare än den låter, men med verkliga exempel 
blir det sannolikt lättare att inte överdriva och gå för långt. 

Även i andra fall är det bra att använda sig av konkreta exempel. 
Som när man ska försöka förklara varför det är annorlunda att dela 
med sig av något online, jämfört med ofine. För även om mycket 
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är likt, i hur vi bör bete oss mot varandra och vad vi berättar för 
varandra, så fnns det en stor skillnad när det gäller nätet; det du 
delar med dig av kan nå så oändligt många fer än du hade tänkt. 
Ett sådant konkret exempel, förutom Instagramfallet, är PR-chefen 
 Justine Sacco som fck hela sitt liv ställt på ända efter en tweet. 
Tweeten, som skickade strax innan hon klev på ett fyg till Kapsta-
den, löd ”Ska till Afrika. Hoppas jag inte får aids. Skoja bara. Jag 
är ju vit!”. När hon landade i Sydafrika hade den retweetats över 
3 000 gånger och satt igång en hat- och kritikerstorm utan like. 
Strax därefter förlorade Justine Sacco jobbet och hela hennes liv 
förändrades. På grund av en tweet. Historien går att använda för att 
konkretisera vilka konsekvenser en till synes oskyldig handling kan 
få. Vem var det som gjorde fel? Var det rimligt att det fck sådana 
konsekvenser? Och vad landar diskussionen i? Att alla har ett ansvar. 
Vi har ett ansvar för vad vi skriver, vad vi delar och hur vi reagerar. 
Alla parter i historien om Justine Sacco agerar fel. I slutänden hand-
lar det om vilket internet vi vill ha. Hur vill jag att det ska vara? Hur 
vill jag att det ska vara om jag delar saker? Om jag gör något fel, vad 
är rimliga konsekvenser? Var går gränsen?

Viktigt! Motverka 
nätmobbning.
När internet blir en plattform för kränk-
ningar och mobbning är det lätt att som 
vuxen känna sig bortkollrad bland alla 
forum och sociala appar. Guiden ”Motver-
ka nätmobbning” vänder sig till dig som 
undrar vad du ska tänka på när du pratar 
med barn och unga om nätet, vad du kan 
göra om du får reda på att någon råkat 
illa ut, eller om någon behandlar andra illa 
på internet. Guiden, som är ett samarbete 
med Bris, riktar sig till vuxna i barns närhet 
och handlar i huvudsak om barn i åldrarna 
10 till 16 år. Du fnner ”Motverka nätmobb-
ning” på:  internetguider.se
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Integritet handlar som bekant även om att skydda sina person-
uppgifter för att undvika att bli utnyttjad och lurad. I en online-värld 
där vi gladeligen godkänner diverse användarvillkor utan att läsa 
dem för att få tillgång till ett forum, nätverk eller en funktion, är det 
lättare sagt än gjort. Att försöka ha lite koll på vad det är vi säger ja 
till skadar inte. För vår egen skull, men också för att lättare kunna 
vägleda barn och unga så att de inte får problem. På  
internetguider.se fnns fera internetguider med enkla och konkreta 
tips på hur du skyddar dig och dina personuppgifter på nätet. Till 
exempel guiden ”It-säkerhet för privatpersoner – en introduktion”.

En sak som är viktig att komma ihåg i alla samtal med barn och 
unga om integritet är att det är olika för alla. Var gränsen går för mig 
behöver inte vara densamma som för dig. Det som en person känner 
sig väldigt bekväm med att dela kan någon annan känna sig väldigt 
obekväm med. Det är också därför det är så viktigt att vi inte bara 
värnar vår egen integritet på nätet, utan även andras, till exempel när 
vi lägger upp bilder på andra än oss själva. 
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Integritet är inte bara något vi mår bra av att värna, det är också 
en rättighet. Och inte bara för vuxna utan även för barn. Det 
här kapitlet handlar om hur barns och ungas integritet skyddas 
av FN:s konvention om barnens rättigheter, den så kallade 
Barnkonventionen.

Det säger Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN 1989 och Sverige var ett av de 
första länderna att skriva under. Konventionen består av 54 artiklar 
som alla rör barns rättigheter. Alla som är under 18 år räknas som 
barn. Att skriva under barnkonventionen betyder att man lovar att 
följa det som står i den. Det land som har skrivit under men som inte 
respekterar rättigheterna kan i dag bara ställas till svars moraliskt. 
Det är också därför många barnrättsorganisationer vill att Barn-
konventionen ska göras till svensk lag. Något som regeringen under 
2014 sa ska bli verklighet och arbetet med att införliva det löftet är 
påbörjat. Av de 54 artiklarna fnns det fyra artiklar som kallas för 
huvudprinciper. De fyra artiklarna ska användas som glasögon när 
man läser de övriga artiklarna. De fyra huvudprinciperna är: 
• Inget barn får bli diskriminerat. 
• Barnets bästa ska alltid komma i första hand vid alla slags åtgärder 

som rör barnet. 
• Varje barn har rätt till livet och att få utvecklas till en trygg individ. 
• Alla barn har rätt att föra sin egen talan, bli tagna på allvar och bli 

lyssnade på.33 

Läs mer!
Barnkonventionen i sin helhet och i 
förkortad version fnner du på: 
www.unicef.se
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Bland de 54 artiklarna fnns ett antal som berör barn och ungas inte-
gritet. Här följer en genomgång av dem. 

Artikel 12 handlar om att barn har rätt att bli lyssnade på. Det 
står bland annat så här: ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det 
barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall till-
mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” Det 
här handlar bland annat om domstolsförfaranden, som till exempel 
vårdnadstvister. Men det handlar också om alla andra sammanhang 
där beslut fattas som rör barnet – då har barnet rätt att säga vad hen 
tycker och vi är skyldiga att lyssna och ta barnets åsikter på allvar. 

Artikel 13 handlar om yttrandefrihet. Där står det att ”Varje barn 
har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter”. 
Att ha rätt att yttra sig beskrivs i artikeln som ”frihet att oberoende 
av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tan-
kar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet väljer”. Var mottar, söker och spri-
der barn framför allt information i dag? Just det, på nätet. Och det 
gör de rätt i, så låt dem göra det!

Artikel 16 handlar om barns rätt till ett privatliv. Så här står det 
bland annat: ”Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Inget 
barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller 
för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.” Barn får inte 
utsättas för godtyckliga ingripanden i sin korrespondens eller i sitt 
privatliv. Det betyder att vi som vuxna inte har rätt att lägga oss i hur 
vi vill. Barn har rätt till något eget, precis som vi vuxna. De har rätt 
att ha konversationer online med vänner, nya och gamla, utan att vi 
kikar över axeln på dem. Men det skadar som sagt inte att prata med 
barn och unga om vad de gör på nätet, mer om det i kapitel 1. 

Artikel 17 handlar om att ha rätt att tillgång till information. Det 
står bland annat så här: ”Varje barn har rätt att få tillgång till infor-
mation via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för 
massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information. 
Konventionsstaterna […] skall säkerställa att barnet har tillgång till 
information och material från olika nationella och internationella 
källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga 
och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa.”. Barn har rätt 
att veta. Statens uppgift är att säkerställa tillgången på information 
från massmedia. I vardagen betyder det kanske inte att alla har rätt 
till en egen dator, men däremot att barn inte ska fråntas möjligheten 
att söka information, till exempel via nätet. 

Artikel 36 säger kort och gott att varje barn ska skyddas mot alla 
former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. Det 
kan handla om att skydda barn från att tvingas arbeta i fabrik, eller 
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att tas från sina föräldrar för att säljas till andra vuxna. Men det kan 
också handla om skydd mot att bli utnyttjad på nätet, av andra barn 
eller av vuxna som till exempel utger sig för att vara någon annan. 
Barn har rätt att bli skyddade mot utnyttjande helt enkelt, vilket gör 
det till vår skyldighet som vuxna att ta den uppgiften på allvar. 

Vuxnas skyldigheter 
Det är stater som signerar Barnkonventionen. Formellt är det alltså 
staten Sverige som har förbundit sig att följa konventionens artiklar. 
Men i förlängningen och i praktiken handlar det om att vi som bor 
i Sverige är skyldiga att följa konventionen. Som vuxna har vi ett 
särskilt ansvar eftersom vi har väldigt mycket makt över barns och 
ungas liv. När man pratar om barn och unga och deras liv på nätet är 
det lätt att hamna i diskussioner om hur gränslösa de är, som exem-
plet i inledningen till kapitel 7. Men barns integritet handlar också om 
rättigheter och därmed om våra skyldigheter. I alla diskussioner om 
och med barn och unga är det därför viktigt att ha med sig ett barn-
perspektiv. Det gäller i alla sammanhang, även när vi pratar med 
barn och unga om integritet på nätet. Så här skriver socialpedago-
gen Petter Iwarsson på Bris hemsida för vuxna, om att ha barnper-
spektiv i samtal: 

”Barn visar i regel upp sig i linje med sin egen självbild. Om barnet 
vi har kontakt med är van vid ett negativt bemötande från vuxna 
kommer vi, om vi inte tänker oss för, med stor sannolikhet att be-
kräfta det mönstret. Det är väldigt lätt gjort. Konsekvensen av det 
skulle kunna bli att de som har störst behov av stöd kan få svårast 
att ta emot det, för att vi bekräftar deras bilder av sig själva som 
omöjliga, jobbiga, bortskämda, oviktiga, elaka eller liknande.”34

Det här går ganska lätt att översätta till diskussionen om barn 
och ungas integritet på nätet. Om vi fördömer, skuldbelägger och 
talar negativt med barn och unga om deras beteende på nätet får 
det sannolikt inte önskad efekt. Om vi i stället ser barn och ungas 
integritet som en rättighet och har barnperspektivet för ögonen är 
det kanske lättare att inte vara dömande. 

Läs mer!
Läs gärna mer om barnperspek-
tivet på Bris webbplats för vuxna: 
 barnperspektivet.se
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Vem har ansvaret på nätet?
Får man göra vad man vill på nätet? Det enkla svaret är nej. Det 
fnns lagar och regler att förhålla sig till och alla som använder nätet 
har ett ansvar att följa dessa. Som Instagramfallet visade kan den 
som kränker andra på nätet dömas för förtal. Utöver förtal fnns 
en rad brottsrubriceringar som till exempel förolämpning, olaga 
hot, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, 
barnpornografbrott, dataintrång, brott mot personuppgiftslagen 
och hets mot folkgrupp. Den som begår något av de här brotten kan 
dömas i domstol. För den som vill läsa mer om hur de här brotten 
defnieras och vad konsekvenserna kan bli i form av strafansvar 
och skadeståndsansvar går det bland annat att läsa Hat på nätet, 
utgiven av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f.d. 
Ungdomsstyrelsen). I det här kapitlet ska vi i stället fokusera på käll-
kritik och hur vi kan hjälpas åt att inte sprida lögner, förtal och annat 
kränkande på nätet. 

Frilansjournalisten Jack Werner skriver om internet för Dagens 
Industri och tycker att vi bör införa grundläggande journalistutbild-
ning på lågstadiet. Så här sa han i en krönika i radioprogrammet 
Medierna i P1 i Sveriges Radio: ”Alla barn ska veta vad det innebär att 

Tips! Var källkritisk!
1. Fundera på vad det är du läser. Vem är det som 

står bakom informationen? Har den/dem som 
ligger bakom någon egen agenda? 

2. När är informationen publicerad, är den gammal 
eller ny? Eller framgår det inte?

3. Verkar det för bra för att vara sant? Kanske är det 
också det.36 

Om du inte kan hitta svaren på någon av frågorna 
ovan bör du försöka hitta ytterligare en källa som 
kan bekräfta det du läser; en källa som inte har 
någon koppling till den första källan. Lyckas du inte 
med det bör du inte dela vidare informationen i 
sociala medier. 

Källa: Tidningen Metros Viralgranskare.
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sprida vidare en uthängning, för alla kommer hamna inför en. Då är 
det upp till oss att se till att barnet vet vad som är rätt.”

Det han syftar på när han säger journalistutbildning är källkritik – 
alltså att klara av att bedöma hur trovärdig den information man tar 
del av är och att kunna granska källan till den informationen. Att vara 
källkritisk på nätet handlar dels om att undvika att bli lurad, att inte 
tro på något som inte är sant, dels om att undvika att sprida falsk 
information vidare. Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, 
det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och 
vuxna. 

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: 
äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de 
fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans 
trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan 
ett original eller en kopia? Hur ny är informationen? Hänger källan 
ihop med andra källor? Finns det värderingar i källan som tyder på 
att den företräder ett visst intresse? 

Att vara källkritisk på nätet är såklart lite speciellt och inte alltid 
helt lätt. I internetguiden Källkritik på internet kan man läsa om en 
lång rad svårigheter när det kommer till källkritik online. Det handlar 
till exempel om att internet är oändligt stort och innehåller oändligt 
mycket information. Allt som publicerats på nätet kan dessutom 
ändras när som helst, det är inte som en bok där det som står alltid 
kommer att stå där. Det är också lätt att förvränga information di-
gitalt och få något att se ut som något annat än det är. Framför allt 
när det gäller bilder. Det är också lätt att vara anonym på nätet och 
därmed inte alltid så lätt att ta reda på vem som ligger bakom viss 
information. Människor kan dessutom enkelt publicera information 
utan att den förhandsgranskas av någon.35 

Men, trots alla svårigheter fnns det en del du kan lära dig och där-
med också dela med dig av till barn och unga. 
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www.bris.se
På Bris webbplats, som vänder sig till både barn och vuxna, fnns en 
hel del kunskap att ta del av. Till exempel vilka råd barn och unga ger 
till vuxna om hur de ska ge stöd. 

www.polisen.se
På Polisens hemsida fnns dels information om vilka brott man kan 
utsättas för på nätet, dels vad du som vuxen kan tänka på och när du 
bör anmäla. 

www.umo.se
På ungdomsmottagningens hemsida fnns matnyttig information 
som framför allt riktar sig till unga, men som också kan vara till 
hjälp för vuxna som undrar vad man ska göra om barn och unga i 
ens närhet råkar illa ut på nätet. Klicka till exempel på fiken ”Våld & 
kränkningar” för att läsa mer om utsatthet på nätet. 

www.statensmedierad.se
På Statens Medieråds hemsida fnns information om ungas liv på 
nätet i form av rapporter, men det fnns också en podcast som heter 
Statens mediepodd. Första avsnittet handlar just om unga och nätet. 

www.nohate.se
På No Hate Speech Movement i Sveriges hemsida fnns lättillgänglig 
information som framför allt riktar sig till unga, men som också är 
toppen för vuxna som är intresserade av att lära sig mer eller har frå-
gor som rör unga och nätet. Här fnns också två olika podcasts, dels 
om juridiken på nätet, dels om livet på nätet i övrigt. 

www.internetguider.se
Internetstiftelsen i Sverige, som tillsammans med Bris ligger bakom 
den här guiden, har även gett ut mängder av andra internetguider. 
Alla fnns att läsa eller ladda ner gratis på hemsidan. Det är bara att 
börja botanisera! 

www.unicef.se
Material för skolor om Barnkonventionen

Obs!
IIS gav 2011 ut Internetguiden ”Ungas integritet på nätet” av Johnny 
Lindqvist och Ewa Thorslund. Den guiden är arkiverad och  innehållet 
uppdateras inte längre.
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Källor
Intervjuer
Ida Jansson, Bris, 7 maj 2015 
Sofa Molin, Bris, 7 maj 2015 
Katrin Jansson, Bris, 19 maj 2015 
Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan och en av grundarna av 
Teacherhack, 13 maj 2015 
Karin Lepistö, lärare på Murgårdsskolan och delansvarig för projek-
tet Nätsmarta, 13 maj 2015 
Mathias Klang, Associate Professor in Social Media/Political Com-
munication vid University of Massachusetts, Boston, 15 maj 2015 
 

Övriga källor
Alexandersson, Kristina. Källkritik på Internet. IIS 2012.  
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Brå, Rapport 2013:14 Bestämmelsen on kontakt med barn i sexuellt 
syfte. En uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar 
och domar. 2013 

Carling, Maria. Hjärnan fullvuxen först vid 25. 
Svenska Dagbladet, 10 maj 2007

Ekström, Andreas. Fyra av tio länkar tas bort av Google. 
 Sydsvenskan, 23 maj 2015

Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, Internetstiftelsen i 
 Sverige, IIS, 2014

Findahl, Olle; Dunkels, Elza & von Feilitzen, Cecilia. Med egna ord. 
Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på inter-
net. The International Clearinghouse on Children, youth and Media, 
Nordicom/Göteborgs universitet, 2013. 

Iwarsson, Petter. Barnperspektiv i samtal. www.barnperspektivet.se, 
utgår från Samtal med barn och ungdomar, erfarenheter från BRIS. 
Gothia Förlag 2007. http://www.barnperspektivet.se/samtal-med-
barn/barnperspektiv-i-samtal
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Nussbaum, Emily. Say everything, New York Magazine, 2007  

Polisen. Ny kompis eller snuskig gubbe på nätet? Så hjälper du ditt 
barn att se skillnaden och minskar risken för att råka illa ut. 2013 

Polisen. Brott på internet. Tre tips till dig som blir utsatt för brott på 
internet och tre tips till dina föräldrar. 2014 

Statens Medieråd, Ungar & medier 2015. Fakta om barns och ungas 
användning och upplevelser av medier. 2015

Ståhl, Isabelle. Radikala svar på en bottenlös oro. Svenska Dag-
bladet, 4 maj 2015

Werner, Jack. Så blir du en bättre viralgranskare. Metro 2014

Unicef, https://unicef.se/barnkonventionen

Webbenkäten 
Enkäten har varit utlagd på sidan ”För dig som är ung” på Bris webb-
plats då syftet har varit att få svar från barn och unga. Enkäten var 
utlagd mellan den 3 juli och den 21 juli 2015. Under perioden blev 
alla som besökte webbplatsen tillfrågade om de ville delta i enkäten. 
 Totalt valde 877 unga att göra det. Föresatsen har varit att varje 
deltagare bidrog till enkäten en gång och därför har enkäten kon-
struerats så att den synts en gång för varje unik ip-adress.
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BRIS – Barnens rätt i samhället
Bris har mer än 40 års erfarenhet av direkt kontakt med barn och 
unga. Verksamheten på Bris kretsar kring stöd till barn och unga. 
Men uppdraget som barnrättsorganisation sträcker sig längre än så. 
Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor i enlighet med 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Bris är remissinstans för lag-
förslag som påverkar barn och unga och ingår i nätverk med andra 
barnrättsorganisationer. Barnet som kontaktar Bris är anonymt och 
får prata med en utbildad och erfaren kurator med tystnadsplikt. 
Bris-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar för vuxna.
Målgruppen är personal inom socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- 
och sjukvård, rättsväsende, kyrkan, men även studenter, ideella och 
personal på företag som på olika sätt möter barn och unga. Genom 
utbildningsverksamheten sprider Bris kunskap och skapar förståelse 
för barns och ungas situation och utsatthet och erbjuder ibland kon-
kreta verktyg i mötet med barn och unga. Utbildningar och föreläs-
ningar bokas på bris.se eller utformas tillsammans med beställaren 
enligt önskemål och behov.

Stödverksamhet
För barn upp till 18 år: ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på 
bris.se. För vuxna: Bris vuxentelefon – om barn, 
077-150 50 50 och bris.se
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Åsa Secher
Åsa Secher är journalist med en bakgrund som reporter och produ-
cent på Sveriges Radio. Som frilansjournalist har hon bland annat 
producerat utrikesreportage från länder som Rwanda, Uganda 
och Jordanien. Under 2016 studerar hon på masterprogrammet i 
journalistik vid Columbia Journalism School i New York City. Hon har 
tidigare åt IIS skrivit Internetguiden ”Motverka nätmobbning! Råd till 
dig som är vuxen”. Du hittar den här: internetguider.se 

Foto: Sara Arnald CC-BY ND
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IIS klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stödjer 
 klimatinitiativet ZeroMission. 

Författare: Åsa Secher
Redaktör: Hasse Nilsson
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Vi driver internet framåt! IIS arbetar aktivt 
för positiv tillväxt av internet i Sverige. Det 
gör vi bland annat via projekt som samtli-
ga driver utvecklingen framåt och gynnar 
internet användandet för alla. Exempel på 
pågående projekt är:

Bredbandskollen
Sveriges enda oberoende 
konsument tjänst för kontroll av 
bredbandsuppkoppling. Med den 
kan du på ett enkelt sätt testa din 
bredbandshastighet.  
www.bredbandskollen.se

Internetdagarna
Varje höst anordnar vi Internet-
dagarna som är  Sveriges ledande 
 evenemang inom sitt område. Vad 
som för tio år sedan var ett  forum 
för tekniker har med åren utveck-
lats till att omfatta samhällsfrågor 
och utvecklingen av innehållet på 
 internet. www.internetdagarna.se

Internetfonden
Hos Internetfonden kan du 
ansöka om fnansiering för 
fristående projekt som främjar 
internet utvecklingen i Sverige. 
Varje år  genomförs två allmänna 
 utlysningar, en i januari och en i 
 augusti.  www.internetfonden.se

Internetguider
IIS publicerar kostnadsfria  guider 
inom en rad internet relaterade 
ämnes områden, som webb, pdf eller 
i tryckt format och ibland med extra-
material. www.internetguider.se

Internetstatistik
Vi tar fram den årliga, stora rappor-
ten ”Svenskarna och  internet” om 
svenskarnas användning av internet 
och dess emellan ett antal mindre 
studier. www.soi2015.se

Webbstjärnan
Webbstjärnan är en  skoltävling 
som ger  pedagoger och 
elever i den svenska grund- 
och  gymnasieskolan möjlighet 
att publicera sitt  skol arbete på 
 webben. www.webbstjarnan.se

Internetmuseum
I december 2014 lanserade IIS 
 Sveriges första  digitala internet-
museum. Internetmuseums besök-
are får följa med på en resa genom 
den svenska internet historien.  
www.internetmuseum.se

Federationer
En identitetsfederation är en 
lösning på konto- och lösenords-
hanteringen till  exempel inom 
skolans värld eller i vården. IIS 
är  federationsoperatör för Skol-
federation för skolan och för Sambi 
för vård och omsorg.  
www. iis.se/federation

Internets infrastruktur
IIS verkar på olika sätt för att inter-
nets infrastruktur ska vara säker, 
stabil och skalbar för att på bästa 
sätt gynna användarna, bland an-
nat genom att driva på införandet 
av IPv6. www.iis.se

Sajtkollen
Sajtkollen är ett verktyg som enkelt 
låter dig testa prestandan på en 
webbsida. Resultatet sammanställs 
i en lättbegriplig rapport.  
www.sajtkollen.se
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 Läs mer på nätet redan idag! På Internetguidernas webbplats 
hittar du mängder av kostnadsfria publikationer. Du kan läsa 
dem direkt på webben eller ladda ner pdf-versioner. Det 
fnns guider för dig som vill lära dig mer om webbpublicering, 
omvärldsbevakning, it-säkerhet, nätets infrastruktur, källkritik, 
användaravtal, barn och unga på internet, digitalt källskydd och 
mycket mer. internetguider.se

Nya Internetguider!

Internetguide #38 
Kom igång med 
säkrare mobiltelefon! 

Anders Thoresson internetguider.se

Kom igång med säkrare mobiltelefon!
Av: Anders Thoresson

Guiden tar upp grunderna för säkrare användning av din mobil i  
praktiken och du får lära dig: 
•  Om säkerhetsproblem och annat som påverkar din integritet när 

du använder en mobiltelefon. 
• Generella beskrivningar av de problem som fnns. 
• Tips om inställningar för Iphone, Android och Windows Phone. 

Innehållet är ett komplement till Internetguiden ”Digitalt självför-
svar – en introduktion”. Reportrar Utan Gränsers Martin Edström 
och Carl Fridh Kleberg från Expressen ger dig hjälp att med enkla 
verktyg skydda dig mot de hot som fnns mot allas vår kommunika-
tion och information på nätet. Författarna tar även upp sådant som 
massövervakning och de spår du lämnar efter dig på internet.

3

 Internetguide #37 
Skydda dig mot 
bedragare 
 Nätffel, blufakturor och vilseledande försäljning

Anders Nyman internetguider.se

Skydda dig mot bedragare
Nätffel, blufakturor och vilseledande försäljning
Av: Anders Nyman

Internet och telefoni skapar fantastiska möjligheter för köpare och 
säljare att interagera. Den här guiden handlar om myntets baksida, 
bedragarna som utnyttjar nätets möjligheter för att lura dig för de-
ras egen vinning. I guiden tar vi upp bedragarnas metoder, vad du 
som privatperson kan råka ut för och vad du bör se upp med. Vikti-
gast av allt: du får reda på dina rättigheter och hur du skyddar dig 
om du blivit  lurad. Ta del av drabbades berättelser och gå igenom 
checklistorna så att du blir säkrare när du använder internet för att 
köpa produkter och tjänster i vardagen. Guiden är producerad i 
samarbete med Polisen.
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LUND 

Lunds kommuns revisorer 

2016-11-16 

För yttrande till: 
Barn- och skolnämnd Lund stad 
Barn- och skolnämnd Lund öster 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 

Genomförd granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling 

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag att granska barn- och 
skolnämnderna avseende deras arbete för att motverka kränkande behandling. Vår 
sammanfattande bedömning är att barn- och skolnämnderna i vissa delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier, men i 
andra ser vi betydande brister. 

De respektive nämnderna har för skolor och förskolor gemensamma blanketter och 
stödmaterial, samt sammanställer och genomgår anmälningar avseende kränkande 
behandling och diskriminering. Nämnderna har dock sig emellan väsentligt skiljande rutiner 
och dokument, trots skollag och nationella riktlinjer, inom ramen för detta arbete. Här har vi 
identifierat brister inom olika områden för respektive nämnd. 

Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och 
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill 
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende 
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling. l 
nämndernas respektive årsanalyser från 2015 förmedlas i förvaltn ingsberättelsen en mycket 
positiv lägesbedömning avseende skolornas och förskolornas arbete kring kränkande 
behandling. Revisionen ställer sig frågande inför denna ljusa bild eftersom det inte föreligger 
någon mer utvecklad analys av, den till vissa delar iögonfallande, negativa statistiken kring 
elevers upplevelser av kränkningar. 

Vi noterar också att av de tre uppdrag som kommunfullmäktige gett barn- och 
skolnämnderna i september 2014 avseende kränkningar på nätet är endast ett förverkligat, 
avseende strategi med utbildningsinsatser. Det framstår som oklart vilka insatser som 
genomförts eller planeras avseende de övriga två uppdragen. 

Inom barn- och skolnämnd Lund stad ser vi därtill brister när det gäller uppföljning av de 
anmälningar kring kränkande behandling som görs, då nämnden inte får någon uppföljning 
av den vidare utredningen kring dessa. 

Vi har läst skolinspektionens föreläggande för Lunds kommun 2016-09-29 att säkerställa att 
Skollagens 6 kap 1 O§ följs. Vi delar skolinspektionens bedömning. 

Inom barn- och skolnämnd Lund öster ser vi otydligheter gällande vem som tar beslut kring 
likabehandlingsplaner och i policyn finns otydliga formuleringar kring när vårdnadshavare ska 
kontaktas. Nämnden har inte heller säkerställt att rutinen kring anmälan är tydliggjord 
verksamheterna. 

W~W~W~.~LU~N~D~.~8~E _ _ ., .. , .. ·~~~·~~t·F .. ,IIj'·j··-5·3·1~ ,.- ?-..... ,.? 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund stad att: 

• Säkerställa att nämnden till samtliga skolor och förskolor förmedlar att 
elevens/barnets upplevelse av att känna sig kränkt är en tydlig grund för anmälan av 
kränkande behandling. 

• Säkerställa att nämnden har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar kring 
diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor genomför. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund öster att: 

• Säkerställa att nämnden genom delegationsordning eller på annat vis tydliggör vem 
som tar beslut angående upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling. Om detta delegeras, säkerställa att planerna anmäls till nämnden, så att 
nämnden förvissar sig om att det finns aktuella och ändamålsenliga planer. 

• Säkerställa att det av nämndens beslutade dokument tydligt framgår att berörda 
vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt avseende ärenden gällande 
diskriminering och kränkande behandling. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda barn- och skolnämnderna att: 

• Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors 
likabehandlingsplaner innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån 
dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till 
verksamhetens konstaterade behov inom området. 

• Genom rutin säkerställa att samtliga skolors och förskolors likabehandlingsplaner är 
uppdaterade och finns tillgängliga för barn/elever och vårdnadshavare. 

• Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området 
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av detta 
kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning av 
elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att identifiera 
eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden. 

• Till fullo verkställa fullmäktiges beslut från 2014-09-25. 

Vi vill från barn- och skolnämnderna ha svar på: 

• varför de ännu inte till fullo verkställt kommunfullmäktiges beslut från september 
2014, samt hur och när man avser att genomföra dessa beslut. 

• hur de avser att följa upp och styra arbetet i de frågor som ställts på sin spets i 
skolinspektionens beslut. 

Vi vill även få kommunstyrelsens synpunkter avseende de skiljaktigheter mellan nämnderna 
som framgår i denna rapport och på att två fullmäktigebeslut inte verkställts. 

W~W~W~.L~U~N~D~.S~E __ _. .. pp·p~t~t~t·z .. , ....... g~g .... t ...... ,n ..... ~ ..... ,g. 
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Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas på vidtagna eller planerade åtgärder samt när 
dessa kommer att vidtas. Revisionen vill ha svar senast den 31 januari 2017. 

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer 

Britt Svensson 
Ordförande kommunrevisionen 
Lunds kommun 

W~W~W~. L~U~N~D.~S~E ----~!S .. Ptit~t~C~'~'·j~f·S~S~ .. t ...... ,p ..... p~----~'7. 
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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag att granska barn- 
och skolnämndernas arbete med att motverka kränkande behandling.  

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och skolnämnderna i delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. 
De respektive nämnderna har för skolor och förskolor gemensamma blanketter och 
stödmaterial, samt sammanställer och genomgår anmälningar avseende kränkande 
behandling och diskriminering. Nämnderna har dock sig emellan väsentligt skiljande 
rutiner och dokument inom ramen för detta arbete, där vi identifierat brister inom olika 
områden för respektive nämnd.  

Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och 
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill 
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende 
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja 
likabehandling. I nämndernas respektive årsanalyser från 2015 förmedlas i 
förvaltningsberättelsen en mycket positiv lägesbedömning avseende skolornas och 
förskolornas arbete kring kränkande behandling. Det finns dock ingen djupare analys av, 
den till vissa delar iögonfallande, statistiken kring elevers upplevelser av kränkningar.  

Vi noterar också att av de tre uppdrag som kommunfullmäktige gett barn- och 
skolnämnderna i september 2014 avseende kränkningar på nätet är endast ett 
förverkligat, avseende strategi med utbildningsinsatser. De framstår som oklart vilka 
insatser som genomförts eller planerats avseende de övriga två uppdragen.   

Inom barn- och skolnämnd Lund stad ser vi därtill brister när det gäller uppföljning av de 
anmälningar kring kränkande behandling som görs, då nämnden inte tar del av den 
vidare utredningen kring dessa.  

Inom barn- och skolnämnd Lund öster ser vi otydligheter gällande vem som tar beslut 
kring likabehandlingsplaner samt i policyn otydliga formuleringar kring när 
vårdnadshavare ska kontaktas. Nämnden har inte heller till fullo säkerställt att rutinen 
kring anmälan är levandegjord i verksamheterna. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund stad att:  

 Säkerställa att nämnden till samtliga skolor och förskolor förmedlar att 
elevens/barnets upplevelse av att känna sig kränkt är en tydlig grund för anmälan 
av kränkande behandling.  

 Säkerställa att nämnden har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar 
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor 
genomför.  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund öster att:  

 Säkerställa att det genom delegationsordning eller på annat vis framgår vem som 
tar beslut angående upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling. Om detta delegeras, säkerställa att planerna anmäls till nämnden, 
så att nämnden förvissar sig om att det finns aktuella och ändamålsenliga planer. 

 Säkerställa att det av nämndens beslutade dokument tydligt framgår att berörda 
vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt avseende ärenden gällande 
diskriminering och kränkande behandling.  
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda barn- och skolnämnderna att:  

 Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors 
likabehandlingsplaner innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys 
utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling 
till verksamhetens konstaterade behov inom området.  

 Genom rutin säkerställa att samtliga skolors och förskolors likabehandlingsplaner 
är uppdaterade och finns tillgängliga för barn/elever och vårdnadshavare.  

 Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området 
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av 
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning 
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att 
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Huvudmannen har enligt skollagen och diskrimineringslagen ett långtgående ansvar i 
alla led när det gäller att motverka kränkande behandling. Rutiner och aktiva insatser 
förväntas finnas på plats för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande 
behandling, vilket framgår bland annat av Skolverkets allmänna råd på området. Vidare 
ska det förebyggande arbetet i stor utsträckning ske under medverkan av eleverna, vilket 
framgår av särskild förordning. Sammantaget krävs att huvudmannen kontinuerligt 
uppdaterar och följer upp rutiner och riktlinjer, samt ger förutsättningar för att styrande 
och stödjande dokument blir levandegjorda inom ansvarsområdet.  

Revisorerna i Lunds kommun genomförde 2008 en granskning av barn- och 
skolnämndernas arbete för att främja likabehandling. Granskningen gav vid handen att 
det skedde ett aktivt arbete inom de stickprovsvis utvalda skolorna, och att de viktigaste 
beståndsdelarna avseende rutiner och dokumentation fanns på plats under nämnderna. 
Ett antal utvecklingspunkter kunde dock identifieras, bland annat avseende 
riskinventering och riskanalys, uppdatering av lokala likabehandlingsplaner samt 
tillgänglighet avseende uppföljningsresultat.  

På en övergripande nivå pekade 2008 års granskning på att det i väsentliga avseenden 
fanns skillnader såväl mellan som inom de två barn- och skolförvaltningarna när det 
gäller arbetet för att motverka kränkande behandling. Revisorerna har även i andra 
sammanhang lyft frågan om hur de aktuella nämnderna fångat och förvaltat 
huvudmannaansvaret på skolområdet, och på vilket sätt nämnderna i detta avseende 
visar på olikheter. 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i detta beslutat genomföra en 
granskning av barn- och skolnämndernas arbete för att motverka kränkande behandling. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om barn- och skolnämnderna 
i Lunds kommun har tillräckliga rutiner för att motverka kränkande behandling och främja 
likabehandling inom förskolan samt grundskolan. I granskningen besvaras följande 
revisionsfrågor: 

Har nämnderna säkerställt en god kvalitet vad gäller att: 

 förebygga, 
 upptäcka, 
 utreda, 
 åtgärda, samt 
 följa upp 

arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom 
förskolan samt grundskolan? 

2.3. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen har genomförts under perioden juni till oktober 2016. Granskningen 
grundas på intervjuer och dokumentstudier (se källförteckning). Intervjuer har skett med 
nämndspresidierna och förvaltningschefer inom ansvariga nämnder, samt med ett urval 
av rektorer inom båda nämnders verksamhetsområden. Samtliga intervjuade har beretts 
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tillfälle att sakgranska rapporten. Ett urval av förskolornas och skolornas 
likabehandlingsplaner har genomgåtts och granskats.  

Granskningen är avgränsad till förskola samt grundskola.  

Rapporten omfattar utöver det som ingår i begreppet kränkande behandling företeelser 
avseende diskriminering och trakasserier. Dessa ingår även i Skolverkets allmänna råd 
(se kommande avsnitt).  

2.4. Begreppsdefinitioner  

Nedanstående begreppsdefinitioner är hämtade ur Skolverkets allmänna råd kring 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014).  

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl 
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande 
förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna 
är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn 
och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier 
benämns det diskriminering. 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande 
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan 
vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt 
i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.  

Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, 
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att 
frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller 
vara systematiska och återkommande. 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en 
upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller 
försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte 
längre i författningarna.  

För definitioner och exempel gällande främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, 
se tabell sist i bilaga 1.  

2.5. Rapportens disposition  

Granskningen avser de båda barn- och skolnämnderna i Lunds kommun. Då 
granskningsresultatet visat att skolnämnderna har väsentligt skilda rutiner avseende 
arbetet med likabehandling, diskriminering samt kränkande behandling har vi valt att 
genomgå nämnderna separat i vars ett granskningskapitel. I kapitel sex gör vi dock en 
sammanfattande bedömning som avser båda nämnderna.   
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3. Revisionskriterier  

Nedan anger vi kortfattat vilka revisionskriterier som är tillämpliga i denna granskning. Vi 
vill dock också hänvisa till bilaga 1, utdrag ur Skolverkets allmänna råd kring 
diskriminering och kränkande behandling, för en fördjupning av det regelverk som gäller 
inom detta område.  

3.1. Skollagen  

Skollagen (2010:800) stadgar att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen ska 
se till att: 

 Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever.  

 Det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling. 

 Det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Planen ska innehålla 
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn för kränkande behandling. Den 
personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Denne 
är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 
åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

3.2. Diskrimineringslagen  

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  

Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt skollagen inte 
diskriminera något barn eller någon elev. Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för 
att förebygga och förhindra att något barn som deltar i eller söker till verksamheten 
utsätts för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.  

Utbildningsanordnaren ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i 
eller söker till verksamheten, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser 
att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de 
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

3.3. Förordning om barns och elevers deltagande  

Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer 
mot diskriminering och kränkande behandling ska den plan mot kränkande behandling 
som ska upprättas enligt skollagen och den likabehandlingsplan som ska upprättas enligt 
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diskrimineringslagen upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen vid 
den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens 
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.  

3.4. Läroplan för grundskolan, reviderad 2015 

Läroplanen anger utbildningens värdegrund. Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Alla som arbetar i skolan 
ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling.  

3.5. Skolverkets allmänna råd om arbetet mot kränkande behandling 

Skolverket tar fram allmänna råd. De är rekommendationer till hur skolor ska tillämpa 
förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt 
som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Skolverkets allmänna råd om arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling (2014) innehåller råd om hur arbetet för att 
främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga, utreda, anmäla och åtgärda 
trakasserier och kränkande behandling ska genomföras. Ett utdrag ur de allmänna råden 
ligger som bilaga till rapporten.    
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4. Granskningsresultat barn- och skolnämnd Lund stad  

4.1. Nämndens övergripande process kring likabehandlingsarbetet  

Barn- och skolnämnd Lund stad har delegerat följande punkter till förskolechef och 
rektor1:  

 Årligt upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling 
(skollagen 6 kap. 8 §). 

 Utredning och vidtagna åtgärder vid anmälan om kränkande behandling 
(skollagen 6 kap. 10 §).  

I intervju med förvaltningen framkommer att det finns en uppbyggd stödstruktur för 
skolledare inom barn- och skolnämnd Lund stad på kommunens intranät. Den 
övergripande processen gäller både inom förskola och skola och har utvecklats under 
2015. Processen framgår av bilden nedan. De blå rutorna går att klicka på och då 
kommer en sida med en beskrivning kring momentet, tillgängliga arbetsdokument samt 
relaterat stödmaterial.  
 

 
Figur: stödprocess för skolorna inom barn- och skolnämnd Lund stad. Bild hämtad från Lund 
stads intranät, där stödmaterialet ligger.  
 

4.2. Nämndens förebyggande och främjande insatser 

4.2.1. Iakttagelser 

Kartläggningar av skolornas arbete med värdegrundsfrågor samt elevernas trivsel och 
trygghet 

                                                
1 Hämtat från delegationsplan fastställd av barn- och skolnämnd Lund stad 2016-03-30.  
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I resultaten från Lunds ungdomsenkät (LUNK) 2015 för skolorna inom båda barn- och 
skolnämnderna i Lund framgår att andelen elever som tycker sig blivit kränkta, fått till 
exempel knuffar, hot, svordomar, grimaser, lappar, av annan elev ligger i snitt på 14 
procent. I takt med stigande ålder sjunker andelen. Det är i snitt 8 procent av eleverna 
som anser att skolpersonal kränkt dem, fått till exempel knuffar, hot, svordomar, 

grimaser, lappar. I resultatsammanställning från LUNK 2016 för barn- och skolnämnd 
Lund stad framgår att 14,7 procent av eleverna i årskurs 8 känner sig kränkta av annan 
elev och 3,3 % känner sig kränkta av skolpersonal. 

I Skolinspektionens elevenkät genomförd med åk 9 i Lunds kommun2 2015 anger följande 
andel av eleverna att påståendena nedan stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls: 

 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen: 38 procent  
 Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar: 28 procent 
 I min skola respekterar elever och lärare varandra: 30 procent 
 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns: 39 procent 
 I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha: 57 

procent 
 Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkningar: 25 procent 
 De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev har blivit kränkt: 24 

procent 

Även om dessa resultat inte kan anses vara allmängiltiga då de ger en samlad bild för 
hela kommunen visar granskningar av enkätsammanställningar från Skolinspektionen för 
enskilda skolor att det finns flera skolor inom barn- och skolnämnd Lund stad där de 
övergripande kommunresultaten stämmer relativt väl överens med den enskilda skolans 
resultat.  

Insatser från nämnden 
Barn- och skolnämnd Lund stad har i maj 2015 tagit fram ett analysstöd för 
likabehandlingsarbetet, bland annat frågor att arbeta med för respektive förskola och 
skola. Exempel på frågor som finns med är ”Hur arbetar vi för att förskolan/skolan ska 
vara en trygg plats för alla barn?”. Analysstödet är avsett att fungera som stöd inför 
framtagandet av skolans/förskolans årliga plan. Analysstödet innehåller inte frågor kring 
hur skolan/förskolan kan utvärdera föregående års plan. Det finns även ”förslag på 
fördjupningslitteratur” i analysstödet, där bland annat Skolverkets allmänna råd samt 
handledningen ”Lika rättigheter i förskolan”, framtagen av Diskriminerings-
ombudsmannen. 

Vid samma tidpunkt har nämnden också tagit fram ett dokument vid namn ”Råd och stöd 
vid skapandet av en plan mot kränkande behandling och diskriminering”. Dokumentet 
genomgår bland annat översiktligt de delar som planen ska innehålla. Utvärdering av 
föregående års plan nämns kortfattat genom följande meningar: ”Utgå från förra årets 
plan och utvärdera likabehandlingsarbetet på förskolan/skolan. Vad är kvar att göra? 
Nya mål och åtgärder”. Dokumentet hänvisar inte till Skolverkets allmänna råd kring 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 om att ge barn- och skolnämnderna och 
utbildningsnämnden i uppdrag:  

 att ta fram en strategi med utbildningsinsatser som stöd för att hantera 
kränkningar och mobbning på internet, 

                                                
2 I dessa siffror ingår alltså både skolor inom barn- och skolnämnd Lund stad samt barn- och 
skolnämnd Lund öster. 
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 att uppmana skolledningarna vid Lunds förskolor och skolor att arbeta in 
nätmobbning och utsatthet på digitala medier i sina likabehandlingsplaner och 
planer mot kränkande behandling, samt 

 att ge barn- och skolnämnderna i uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och med förskoleåldern som 
stöd kring frågor om vad som händer på nätet. 

Barn- och skolförvaltningarna har med bakgrund i detta uppdrag gemensamt utvecklat 
frivilliga utbildningsinsatser för samtliga skolor gällande nätkränkningar. Det konstateras 
dock i tjänsteskrivelse 2016-05-25 att utbildningen varit mindre välbesökt och att 
utformningen av den därför behöver utvärderas. De övriga två punkterna har vid 
tidpunkten för framtagandet av tjänsteskrivelsen vad vi kan se inte förverkligats.  

I övrigt ligger arbetet med förebyggande och främjande insatser på respektive förskole- 
och skolenhet utifrån enhetens kartlagda behov.  

4.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att barn- och skolnämnd Lund stad bedrivit ett aktivt arbete med att ta 
fram process och stödmaterial för arbetet med att främja likabehandling och motverka 
kränkande behandling. Vi ser dock att dokumentet ”Råd och stöd vid skapandet av en 
plan” till viss del överlappar de nationellt framtagna handledningar som finns och som 
kan tjäna som ett gott stöd i sig, till exempel från Skolverket samt Diskriminerings-
ombudsmannen. Detta kan medföra en risk att det egna stödmaterialet blir onödigt 
omfattande, att det blir känsligt för ändrade viljeriktningar mm. på nationell nivå, och i 
värsta fall att det egna materialet krockar med vad som anges i de nationella 
handledande dokumenten.   

4.3. Nämndens arbete avseende att upptäcka kränkande behandling 

4.3.1. Iakttagelser 

Det finns två gemensamt framtagna blanketter inom förvaltningen avseende anmälan av 
kränkande behandling: 

 anmälan till förskolechef/rektor 
 anmälan till huvudmannen om diskriminering eller kränkande behandling 

Utöver dessa blanketter finns det ett dokument vid namn ”Arbetsrättslig hantering i 
samband med misstanke om kränkning av barn”, som syftar till att vägleda förskolechef 
i de fall kränkningen är utförd av personal. Vi har inte tagit del av något motsvarande 
dokument gällande grundskola.  

Utvecklingsledare på förvaltningen sammanställer aktuella anmälningar kring kränkande 
behandling. Dessa redovisas till nämnden varje månad. I intervju med nämnden framgår 
även att återkoppling kring anmälningar sker månadsvis, men att det är svårt att göra en 
analys utifrån antalet anmälningar. Detta då ett ökat antal anmälningar från en enskild 
skola snarare kan tyda på att denna skola har förbättrat sina rutiner kring att anmäla 
samtliga fall av kränkande behandling och diskriminering till nämnden. I intervju med 
förvaltningen framkommer också att de tror att vissa skolor har bättre rutiner kring 
anmälningar.  

Nämnden har tagit fram ett dokument med definitioner av olika begrepp, såsom 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessa riktar sig dock endast till 
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förskolan, utifrån hur det är formulerat. I intervju med förvaltningen anges att 
förvaltningen inte kan avgöra åt förskolorna och skolorna vad de ska anmäla eller inte, 
utan att de istället tar upp exempel på vad som är kränkningar i dokumentet med 
definitioner. I den beskrivande texten till det stödmaterial som ligger på kommunens 
intranät står det även följande: ”Det är barnets/elevens upplevelse av 
kränkningen/diskrimineringen som ska anmälas, det vill säga den vuxnes tolkning av 
händelsen.” Det framstår som oklart vad som menas med denna formulering, då de båda 
bisatserna motsäger varandra.  

Vi noterar vidare att det i Skolverkets allmänna råd anges att så snart huvudmännen eller 
någon ur personalen får signaler om att ett barn eller en elev känner sig kränkt så måste 
de agera. De allmänna råden innehåller därtill också definitioner.  

Presidieutskottet anger att de involveras i enskilda ärenden vid behov och att det finns 
tydliga rutiner kring att all form av diskriminering och kränkande behandling ska anmälas 
till huvudmannen. I ett rutindokument framtaget av en skola anges dock följande: ”Våra 
politiker gör uppföljningar på antal kränkningar. Då redovisas antal kränkningar som en 
klumpsumma från varje skola. De tar inte upp enskilda kränkningar eller elever. De 
önskar få en bild över vilka skolor som har problem med kränkningar.” Vi kan inte heller 
se att det finns framtagna rutiner eller dokumentation kring att nämnden involveras 
gällande enskilda ärenden.  

Vi har inte tagit del av information eller dokumentation kring hur nämnden i övrigt arbetar 
för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att upptäcka kränkande behandling. 
Enligt uppgift framkommer dock att nämnden är nöjd med den information de får om 
enskilda kränkningsärenden. Denna information ges muntligt.  

Mycket av ansvaret kring arbetet med att upptäcka kränkande behandling ligger på 
skolledare och personal, då det är dessa som arbetar i verksamheten. Till exempel 
handlar det om att ha uppsikt över de utrymmen där barn och elever befinner sig. I de 
likabehandlingsplaner vi tagit del av finns olika tillvägagångssätt för att förebygga och 
upptäcka kränkande behandling dokumenterade. Till exempel anges i en plan att det ska 
finnas hög vuxennärvaro på rasterna och därför upprättas rastvärdsscheman.  

4.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av kränkande 
behandling. Vi noterar dock att förvaltningen uttrycker att det är upp till varje enskild skola 
att definiera vad som är kränkande behandling samt att det i skrift anges att det är den 
vuxnes tolkning av händelsen som ska anmälas. Här vill vi poängtera att de nationella 
styrdokumenten tydligt säger att eleven/barnets upplevelse av att känna sig kränkt ska 
vara grund för aktivitet från skolans/förskolans sida, och att det är viktigt att nämnden 
tydligt förmedlar denna signal till såväl personal som till elever och barn. 

4.4. Nämndens arbete avseende att utreda och åtgärda kränkande behandling 

4.4.1. Iakttagelser  

Nämnden har en gemensam blankett vid namn ”Utredning och åtgärder för att förhindra 
diskriminering och kränkande behandling i framtiden”. Här finns en ruta för fritext 
angående utredningen och en ruta för åtgärderna. Blanketten har även plats för datum 
och rektors/förskolechefs underskrift. Vi noterar att formuleringen ”i framtiden” signalerar 
att det även rör sig om förebyggande arbete, vilket inte är fallet.  
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Det är även framtaget en gemensam checklista vid utredning, som anger vad som är 
viktigt för förskolechef/rektor att tänka på i samband med utredningen. Där anges bland 
annat att åtgärderna måste följas upp och om de inte hjälpt måste andra åtgärder sättas 
in. På den framtagna blanketten noterar vi dock att det inte ska dokumenteras när 
uppföljning ska ske.  

Enligt uppgift från rektorerna följer inte nämnden de enskilda ärendena. Rektorerna 
skickar in en anmälan till förvaltningen när det sker diskriminering eller kränkande 
behandling. Anmälningarna redovisas i nämnd månadsvis, men utredning och 
uppföljning av ärendena redovisas inte. En rektor menar att ingen frågar efter detta 
underlag. Denna rektor anger även följande:  

Jag skickar direkt en anmälan om kränkande behandling till diariet. Sedan genomför jag 
en utredning. Därefter tar vi beslut om huruvida det är en kränkning eller inte. Det finns 
en utredningsblankett, men det finns ingen ruta som anger om ärendet är avslutat.  

Enligt uppgift från förvaltningen finns det planer på att upprätta en tydlig rutin kring 
diarieföring av utredningar, men en sådan rutin finns inte i dagsläget. I Skolverkets 
allmänna råd anges att huvudmannen ska vara informerad och kunna följa och bedöma 
utvecklingen i varje enskilt fall av uppgivna trakasserier eller kränkande behandling. 
Därför är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation 
om detta mellan enheten och huvudmannen. Huvudmannen kan dock delegera 
genomförandet av utredningen till rektorn eller förskolechefen eller annan personal, men 
även då måste huvudmannen hålla sig informerad om ärendet.  

4.4.2. Bedömning  

Vi bedömer att nämnden inte fullt ut har säkerställt en god kvalitet avseende att utreda 
kränkande behandling. Även om nämnden delegerat genomförandet av utredningar till 
rektorer och förskolechefer måste de hålla sig informerade om ärendena. Nämnden har 
ingen rutin för hur de tar del av de utredningar som genomförs, och på den blankett som 
tagits fram ska det varken dokumenteras hur uppföljning ska ske eller när ärendet är 
avslutat.  

4.5. Nämndens uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling 
och främja likabehandling 

4.5.1. Iakttagelser  

Intern kontroll avseende likabehandling  
Likabehandling har funnits med i nämndens intern kontrollplaner för åren 2012, 2013 samt 
2014. Enligt uppgift ansågs det därefter att åtgärderna säkerställts, och därför har inte 
området granskats under 2015 och 2016. Enligt intervju med förvaltningen är 
likabehandlingsplanerna dock åter planerade att vara ett kontrollmål i intern kontrollplanen 
för 2017. 

I granskningsrapporten för intern kontroll 2014 anges följande gällande 
likabehandlingsplaner: ”För att kunna följa upp de insatser som gjorts och vad de 
resulterat i gällande likabehandling och kränkande behandling på enhetsnivå bör dessa 
redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen får då en bild om eventuella 
centrala insatser som kompetensutbildning inom området ska prioriteras”. Detta har dock 
inte genomförts, men det finns enligt uppgift planer på att utveckla detta inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Enligt intervju med förvaltningen finns det även planer på att sätta ett särskilt kontrollmål 
som handlar om att följa upp nätkränkningarna, då förvaltningen menar att andelen 
kränkningar som sker över nätet ökar.  

I vår stickprovskontroll avseende skolornas likabehandlingsplaner ser vi att det brister 
när det gäller att ställa upp konkreta mål som utgår från kartläggningar av verksamheten. 
Med andra ord saknas det på vissa skolor en systematik när det gäller att analysera 
verksamhetens behov inom området och utifrån behoven formulera tydliga uppföljbara 
mål. Flera av planerna redogör endast för de aktiviteter som genomförts och ska 
genomföras. Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa insatser förväntas leda till 
eller varför aktiviteterna genomförs. Vi ser dock också exempel på ändamålsenliga 
planer, där det finns en tydlig koppling mellan den kartläggning som genomförts och de 
mål som sätts upp samt en plan för hur målen ska följas upp.  

Vid en granskning av skolornas och förskolornas hemsidor ser vi att flera av de 
likabehandlingsplaner som ligger där är inaktuella. I några fall ligger planer för läsåret 
2015/16, medan det i något fall även ligger en plan från 2014. De ska enligt skollagen 
uppdateras årligen och gäller alltså endast för ett år i taget. I Skolverkets allmänna råd 
anges att det är angeläget att planerna alltid är tillgängliga för alla. Då en inaktuell plan 
inte är giltig kan planerna därmed inte anses vara tillgängliga.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete avseende likabehandling 
Barn- och skolnämnd Lund stads samlade systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i 
nämndens årsanalys i form av nämndens förvaltningsberättelse. I intervju med nämnden 
framkommer att de tar del av kvalitetsrapporter från enheterna som beskriver 
värdegrundsarbetet. Nämnden anger ett antal olika sätt som de får information genom: 
kvalitetsredovisning, årsanalys, intern kontroll, särskilda uppdrag samt seminarier och 
presentationer. Därtill deltar de i kvalitetsdialoger i samband med kvalitetsredovisningen.  

I intervju med förvaltningen framkommer att det finns planer på att skolornas 
kvalitetsrapporter ska ha ett avsnitt kring uppföljning av likabehandlingsplanen samt 
skolans arbete mot kränkande behandling. Detta redovisas dock inte i nuläget, såvida inte 
skolorna själva lyfter det.  

I nämndens årsredovisning 2015 ges en mycket positiv bild av arbetet med 
likabehandling och mot kränkande behandling på skolorna inom barn- och skolnämnd 
Lund stad. Bland annat anges följande:  

”Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad gör vi bedömningen att våra skolor upplevs 

som mycket lugna och trygga med hög trivsel. Resultatet mäts via enkäter, 
observationer, dokumentation och utvecklingssamtal.”  

Den enda reflektion som finns kring gemensamma utvecklingsområden avseende detta 
anges i följande mening:  

”Måluppfyllelsen är hög inom värdegrundsområdet men kan utvecklas genom att 
personalen ännu mera reflekterar och analyserar sina egna föreställningar om manligt 
och kvinnligt och arbetar tydligare för jämställdhet mellan pojkar och flickor.” 

I övrigt anges ett antal aktiviteter som anses ha bidragit till det positiva resultatet, bland 
annat följande:  

 I samband med högre personaltäthet har det skapat större trygghet bland 
eleverna, rastaktiviteter har införts, större fokus på elevråd och ett aktivt arbete 
med delaktighet och inflytande.  
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 Det finns ett årligt återkommande arbete med att identifiera och förebygga platser 
på skolan som upplevs som otrygga. Man arbetar aktivt med att identifiera 
situationer där det kan behövas vuxenstöd för att säkerställa elevernas trygghet 
och studiero.  

 Alla förskolor och skolor arbetar aktivt med sina likabehandlingsplaner och med 
stöd av dessa sätts tydliga mätbara mål upp. Alla barn och vuxna möts med 
respekt och blir lyssnade på både inom förskolan och skolan.  

 Förskolornas systematiska arbete med att utvärdera och analysera resultaten 
gällande arbetet med normer och värden har under året inneburit ett fördjupat 
arbete kring anknytningsteorier, barnkonventionen samt att personalen fått 
utbildning gällande HBTQ frågor. 

Förvaltningen har som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete regelbundna dialoger 
mellan förvaltningsledning och respektive skolledning. En av dessa dialoger kallas enligt 
uppgift för ”LUNK-dialog”. I dialogen förs samtal om enskild skolas enkätresultat, bland 
annat om det uppkommit uppgifter kring att elever upplever sig kränkta av andra elever 
eller av skolpersonal. Enligt uppgift är skolledarnas svar genomgående att de känner till 
problematiken och jobbar med den.   

4.5.2. Bedömning  

Vi bedömer utifrån det underlag vi mottagit att nämnden inte tillräckligt aktivt följer upp 
arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling. Detta då vi 
ser att flera av de likabehandlingsplaner vi granskat brister avseende en tydlig analys 
och tydliga mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området. Vi 
ser också att många planer på förskolornas och skolornas hemsidor är inaktuella, vilket 
vi bedömer inte är förenligt med de nationella styrdokumentens formuleringar kring att 
planerna ska vara tillgängliga och välkända för alla barn, elever och vårdnadshavare.  

I nämndens årsanalys för 2015 ges en mycket positiv återkoppling kring att skolorna 
inom nämnden är mycket lugna och trygga med hög trivsel. I enkätundersökningar (se 
avsnitt 4.2.1) framkommer dock bland annat att 14 procent av eleverna anser sig ha blivit 
kränkta av andra elever. Vi bedömer att det är positivt att enkätresultaten lyfts i enskilda 
dialoger med respektive skolledare, men vi ser inte att nämnden på en övergripande nivå 
systematiskt och kritiskt analyserar de utvecklingsområden samt tillhörande åtgärder 
som eventuellt bör bedrivas inom detta område.  
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5. Granskningsresultat barn- och skolnämnd Lund öster  

5.1. Nämndens övergripande likabehandlingsarbete 

Barn- och skolnämnd Lund öster har delegerat följande punkt till förskolechef och rektor3:  

 Utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling (skollagen 6 kap. 10 §).  

Skollagen 6 kap. 8 § anger att huvudmannen årligen ska se till att det upprättas en plan 
mot kränkande behandling. Vi noterar att detta ej är delegerat till rektor/förskolechef. 
Samtidigt noterar vi att enheterna själva tar fram dessa planer och att beslut om dessa 
ej tas av nämnd.  

Barn- och skolnämnd Lund öster har 2006 antagit ett dokument vid namn ”policy 
angående likabehandling av barn och elever, samt förebyggande mot kränkande 
behandling av barn och elever”. Dokumentet är senast reviderat i mars 2015. I början av 
policyn anges följande under ”Bakgrund”:  

Trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller annan kränkande 
behandling tolereras inte inom Barn- och skolförvaltning Lund Östers verksamhet. 
Inga barn eller elever ska utsättas för detta. Sådan behandling ska förebyggas och 
motverkas i samverkan mellan skolledning, medarbetare, elever, barn och 
vårdnadshavare. Alla medarbetare och samtliga barn och elever inom förvaltningens 
verksamhet förväntas känna till och följa denna policy. 

Dokumentet delas därefter in under följande övergripande rubriker:   

 Definitioner 
 Åtgärder för en säker och trygg arbetsmiljö  
 Anmälan om kränkande behandling 
 Likabehandlingsplan  
 Utbildning 
 Delaktighet och medverkan  
 Samverkan  
 Uppföljning 
 Tillämpliga bestämmelser (härefter följer även olika aktuella lagtexter)  

Utvalda delar i policyn kommer behandlas i kommande avsnitt.  

5.2. Nämndens förebyggande och främjande insatser 

5.2.1. Iakttagelser 

Kartläggning av elevernas trivsel och trygghet  
I barn- och skolförvaltning Lund öster svarssammanställning av Lunds ungdomsenkät 
(LUNK) för 2016 framkommer att elva procent av eleverna upplever sig kränkta av annan 
elev och två procent upplever sig kränkta av skolpersonal. Detta gäller både för eleverna 
i årskurs 5 och årskurs 8. I nämndens årsanalys 2015 framgår att skolorna under läsåret 
2015/16 har gjort drygt 280 anmälningar om kränkningar till barn- och skolnämnden, 
varav nästan hälften rör fysisk kränkning (slag och knuffar) respektive verbal kränkning 
(hot, svordomar, öknamn). I flera fall handlar det om både fysisk och verbal kränkning. 

                                                
3 Hämtat från delegationsordning fastställd av barn- och skolnämnd Lund öster 2015-10-21.  
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Vi hänvisar även till avsnitt 4.2.1, då den statistik som kommer från LUNK-
sammanställningen 2015 samt Skolinspektionens enkät också gäller skolorna inom 
barn- och skolnämnd Lund öster.  
 
Förebyggande arbete i policyn  
De delar i nämndens policydokument som berör förebyggande insatser faller in under 
avsnitten om ”Åtgärder för en säker och trygg arbetsmiljö”, ”Likabehandlingsplan” samt 
”Utbildning”.  

Under ”Åtgärder för en säker och trygg arbetsmiljö” anges följande:  

Planering och organisering av arbetet i förskola, skola och fritidshem ska ske 
på ett sådant sätt, så långt som det är möjligt, att det förebygger diskriminering 
och kränkande behandling av barn och elever. Rektor eller rektor tillika 
förskolechef inom respektive ansvarsområde ska tillsammans med 
medarbetarna och barnen/eleverna, aktivt verka för att förebygga att någon 
utsätts för sådan behandling inom förvaltningens verksamhet. Även barnens 
vårdnadshavare bör involveras i detta arbete. 

Det står dock i detta avsnitt inte något om hur det förebyggande arbetet bör utformas. 
Under ”Likabehandlingsplan” nämns att de lokala likabehandlingsplanerna ska omfatta 
rektor tillika förskolechefs ansvar, medarbetarnas ansvar, barnens/elevernas ansvar, 
riskbedömning, akuta och förebyggande åtgärder, rutiner för kontakter med andra 
myndigheter samt rutiner för hantering av mobbning. Det anges även att 

likabehandlingsplanen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder för främjande 
av likabehandling och förebyggande av trakasserier som har genomförts och är 
planerade att genomföras. Det hänvisas vidare till ett antal checklistor som ligger på 
kommunens intranät. I policyn nämns det digitala verktyget ”Plan för skolan”, framtaget 
av diskrimineringsombudsmannen, som ett sätt att ta fram en likabehandlingsplan på.4  

Under utbildning anges att ”rektor/rektor tillika förskolechef ska bevaka aktuellt kurs- och 
utbildningsutbud avseende diskriminering och annan kränkande behandling och 
ansvarar för att medarbetarna och elevskyddsombuden får ta del av det som är 
angeläget för verksamheten” samt att ”rektor/rektor tillika förskolechef ansvarar för att 
nyanställda medarbetare informeras om gällande likabehandlingsplan och lagstiftningen 
på området”. 

I den granskning som genomfördes 2008 var en av rekommendationerna att barn- och 
skolnämnd Lund öster borde uppdatera sin policy så att den innefattade även de delar 
som gäller riskanalys och inventeringar. I våra iakttagelser ser vi att riskbedömning 
nämns avseende likabehandlingsplanen (se ovan kring vad planen ska innehålla) samt 
att det anges att ”varje plan ska utgå från en kartläggning på den enskilda enheten och 
verksamheten”. Vi konstaterar därmed att policyn har uppdaterats utifrån den då 
föreliggande rekommendationen. 

I intervju med en rektor uppges att rektorerna varit sparsamt delaktiga i arbetet med 
policyn, men att den är tillämpbar och ändamålsenlig för det vidare arbetet med de 
likabehandlingsplaner som ska upprättas på enhetsnivå (se längre ned).  
 
Kvalitetssäkringsmall 
Barn- och skolförvaltning Lund öster har tagit fram ett dokument vid namn 
”Kvalitetssäkringsmall - Likabehandlingsplan/plan mot kränkande särbehandling”, 
daterat 2016-03-16. Dokumentet innehåller en längre checklista där rektor kan stämma 
av om likabehandlingsplanen uppfyller ett antal kriterier, till exempel ”målen för 

                                                
4 Se www.planforskolan.se  
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kommande år utgår från diskrimineringsgrunderna/kränkande behandling/trakasserier 
och är tydligt formulerade och utvärderingsbara”. 
 
Arbets- och samverkansformer i det förebyggande arbetet 
Det främjande och förebyggande arbetet har fokuserats i ett antal förvaltnings-
övergripande sammanhang. Under våren 2016 ägnades ett av de månatliga 
skolledarforum som samlar rektorer och förskolechefer till frågor inom det aktuella 
området. Vid sidan av detta lyfts frågor om policyn och checklistan (se längre ned) på 
området varje år på skolledarforum. Juridisk utbildningsinsats med jurist från 
Barnombudsmannen har nyligen skett. 

I nämndens kontinuerliga träffar med varje teams skolledare (utvecklingsdagar en halv 
dag varje termin) har anmälningarna till nämnden dryftats ur ett normkritiskt perspektiv. 

En rektor anger i intervju att hon suttit ner med politikerna vid ett tillfälle och haft en dialog 
kring vad som fungerar och inte fungerar. Hon menar också att de haft många sittningar 
med förvaltningen där de jobbat med frågor kring likabehandling och kränkande 
behandling. Denna rektor anser att hon får det stöd hon behöver från förvaltningen. Som 
system på den egna skolan anger rektorn att varje lärare dokumenterar samtliga 
incidenter i klassrummet. På vis kan lärare och rektor få en överblick över det som även 
ter sig som bagatellartade incidenter, och se om exempelvis vissa elever är särskilt 
utsatta.  

De tre förskolecheferna inom team Södra Sandby har skapat ett nätverk där ett antal 
utvecklingsgrupper initierats. En av dessa gäller likabehandling och diskriminering. Här 
ingår både barnskötare och förskollärare från olika personalgrupper. Detta startar från och 
med höstterminen 2016. Arbetet diskuteras i mötet mellan teamcheferna, som sker varje 
vecka. I utvecklingsgruppen som arbetar med likabehandling har stöd getts från 
utvecklingsledare från förvaltningen. 

På skolorna finns trygghetsråd eller motsvarande, där eleverna är representerade. Som 
exempel på uppgifter anges att föreslå revidering av likabehandlingsplanen med 
remisser från föräldrar (forum för samråd), elevhälsa, elever (antingen via elevrådet eller 
via klasserna), och arbetslag. Råd jobbar också förebyggande för att upptäcka och 
kartlägga utvecklingsområden. Tillbudsrapporter och trivselenkäten uppges i en enhet 
vara källor för det förebyggande arbetet.  

Andra organisationsformer som förs fram som viktiga i sammanhanget är elevråd och 
antimobbingteam. I det förebyggande och åtgärdande arbetet kring kränkande behandling 
påtalas i en rektorsintervju att närpolisen utgör ett mycket bra stöd. Här påtalas också att 
systemet med socionom i skolan (organisatoriskt tillhörande socialtjänsten) fungerar bra.  

Inom förskolan ges exempel på främjande och förebyggande insatser i form av dialog och 
träning i hur man är, lyssnar och respekterar, både mellan personal och i förhållande till 
barnen. I det aktuella teamet uppges att det sker ett ömsesidigt lärande kring arbetssätten 
mellan enheterna. Beprövat och validerat arbetsmaterial används. Stöd tas även i 
diskrimineringsombudsmannens material, i BRUK (skolverkets verktyg för självskattning), 
samt i specialpedagogiska skolmyndighetens verktyg.   

Barn- och skolnämnd Lund öster har även fått uppdrag från kommunfullmäktige avseende 
Insatser kring kränkningar på nätet. Se redogörelse kring detta i avsnitt 4.2. 
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5.2.2. Bedömning 

Av vad som framgår gör vi bedömningen att de övergripande styrdokumenten samt 
gemensamma utbildningsinsatser och samverkansformer utgör en ändamålsenlig grund 
för det främjande och förebyggande arbetet ute i enheterna. 

Angående det förebyggande och främjande arbetet i verksamheterna har vi endast 
stickprovsvis och genom ett urval intervjuer fångat exempel på vad som sker. Här kan vi 
dock, i linje med 2008 års granskning, konstatera att det finns exempel på ett aktivt och 
systematiskt arbete med stöd i beprövat material och med delaktighet från barn och 
elever. 

I barn- och skolnämnd Lund östers delegationsordning är inte beslut angående 
upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling delegerat till rektor, 
trots att enheterna själva upprättar dessa planer. Vi finner det därmed oklart vem som 
står för att upprätta dessa planer. 

5.3. Nämndens arbete avseende att upptäcka kränkande behandling 

5.3.1. Iakttagelser 

I nämndens policydokument (se avsnitt 5.1) finns definitioner avseende bland annat 

kränkande behandling. Det anges här att ”det är den drabbades upplevelse som 
definierar vad som utgör kränkande behandling”. Det anges också följande i policyn:  

Även om det är fråga om en bagatellartad händelse, som man anser vara utagerad, 
kan det vara bättre att anmäla händelsen till rektorn än att avstå från det. Rektorn, 
som har huvudansvaret, får då avgöra hur händelsen ska hanteras. Upprepade 
bagatellartade händelser bör alltid anmälas till rektorn. 

Enligt intervju med förvaltningen görs det årligen en sammanställning av de kränkningar 
som rapporteras till nämnden, där de från den senaste sammanställningen kan se att 
fysiskt våld är överrepresenterat. Anmälningarna rapporteras även till nämnden varje 
månad, och dessa går att följa löpande i diariesystemet. Enligt förvaltningen säger dock 
inte antalet kränkningsanmälningar särskilt mycket, då det är beroende bland annat av 
hur rutinerade skolorna är gällande rapportering av ärenden samt vilka ärenden som 
rapporteras.  

I intervju framkommer även att redovisning sker på varje nämndsmöte utifrån en 
sammanställning från de fyra områdena inom barn- och skolnämnd Lund öster. 
Sammanställningen innehåller vilken form för kränkning det är, om det är ett nytt eller 
pågående ärende, samt vilka åtgärder som vidtagits. Nämnden för sedan en diskussion 
utifrån sammanställningen, men de enskilda ärendena är sekretessbelagda och granskas 
enskilt vid behov.  

I intervju vid en enhet uppger rektor att det under de senaste decennierna inte varit vidare 
stökigt, men att det innan dess finns en historia av mer oroligheter. Det sker tillbud, 
incidenter och kränkningar, och rektor uppger att den vanligaste formen är verbal. 
Nätmobbingen är enligt vad som framkommer inte särskilt utbredd; konflikter kan dock ha 
startat i sociala medier, men det är när man sedan träffas som det kan ha resulterat i 
verbala eller fysiska händelser. 

I stickprov gällande utvalt ärende kring kränkande behandling som vi granskat5 ser vi att 
det föreligger ett föreläggande från Skolinspektionen avseende att vidta följande åtgärder:  

                                                
5 Skolinspektionens diarienummer: 41-2016:2922 
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 Säkerställa att personal anmäler till förskolechef när det framkommer att uppgifter 
om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten (6 kap. 10 § skollagen).  

 Säkerställa att förskolechef anmäler till huvudmannen när det framkommer 
uppgifter om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten (6 kap. 10 § skollagen).  

I den samlade bedömningen i det enskilda ärendet finner Skolinspektionen att 
huvudmannen inte följt lagstiftningens krav på anmälan till förskolechef och huvudman 
om att ett barn anser sig vara utsatt för kränkande behandling. Skolinspektionen 
förelägger därmed Lunds kommun att senast den 16 december 2016 vidta åtgärder så att 
skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.  

5.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden förmedlar en tydlig definition av vad som är att betrakta som 
kränkande behandling, att denna har den utsattes upplevelse som utgångspunkt, och att 
detta är i linje med vad föreskrifter och rekommendationer anger. Vi gör bedömningen 
att nämnden på ett godtagbart sätt vinnlagt sig om att mängden och arten av upptäckta 
och rapporterade kränkningar kontinuerligt blir återrapporterade. Vi ser dock att 
Skolinspektionen anmärker avseende brister gällande ett enskilt fall när det gäller 
anmälan till huvudmannen. Med utgångspunkt i detta bedömer vi att nämnden inte till 
fullo säkerställt att rutinen för anmälan är levandegjord i verksamheterna. Vi gör inte i 
granskningen anspråk på att bedöma den enskilda enhetens arbete för att upptäcka 
kränkande behandling. 

5.4. Nämndens arbete avseende att utreda och åtgärda kränkande behandling 

5.4.1. Iakttagelser  

I policyn anges att: 

Det finns inga bestämmelser om när vårdnadshavarna ska kontaktas när det 
gäller kränkningar. […] Det är viktigt att man i varje enskilt fall när det gäller 
kränkningar gör en bedömning när vårdnadshavarna ska kontaktas. Är det 
fråga om upprepade bagatellartade händelser eller en allvarlig händelse bör 
vårdnadshavarna alltid kontaktas. I vart fall ska vårdnadshavarna kontaktas 
när en utredning inleds. Det är inte bra om vårdnadshavarna får reda på 
kränkande händelser endast av barnet och inte av skolans personal. 

I Skolverkets allmänna råd anges det dock på s. 34 att ”om ett barn eller en elev upplever 
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är det viktigt att berörda 
vårdnadshavare informeras så fort som möjligt.”  

Barn- och skolförvaltning Lund öster har tagit fram en rutin kring hur anmälan av åtgärder 
ska ske till förvaltningen. I rutinen anges att rektor fortlöpande ska registrera händelser i 
ett arbetsdokument under en månad. Varje förskolechef och rektor har ett eget 
diarienummer i diariesystemet för anmälan av åtgärder mot kränkande behandling till 
huvudmannen. Förvaltningen kan omgående ta fram rektors registrerade anmälningar. 
Arbetsdokumentet upprättas sedan till handling i diariesystemet och sekretessmarkeras.  

Rutinen anger också att följande uppgifter ska finnas med:  

 datum för när arbetsdokumentet upprättas till handling, 
 datum för händelsen,  
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 om det är ett nytt eller fortsatt ärende,  
 om händelsen har åtgärdats och anses färdigbehandlad, 
 samtliga inblandade barns/elevers för- och efternamn (för att huvudmannen ska 

kunna följa barnen/eleverna om de återkommer vid fler händelser),  
 huruvida det rör sig om kränkningar eller trakasserier, samt   
 en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits. 

Ovanstående rutin innebär att förvaltning och nämnd kan följa enskilda ärenden och kan 
därmed också notera när ärenden avslutats.  

5.4.2. Bedömning  

Vi bedömer att nämndens rutin för anmälan av åtgärder är ändamålsenlig då den ger 
nämnden möjlighet att följa de åtgärder som vidtas i de enskilda ärendena, samt se när 
ett ärende är avslutat.  

Vi bedömer dock att barn- och skolnämnd Lund östers policy inte fullt ut är förenlig med 
det som anges i Skolverkets allmänna råd angående när vårdnadshavare ska kontaktas. 
I policyn hänvisas till att förskolechef/rektor själv ska göra en bedömning kring när 
vårdnadshavare ska kontaktas. I de allmänna råden anges dock att det alltid är viktigt att 
berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt.  

5.5. Nämndens uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling 
och främja likabehandling 

5.5.1. Iakttagelser  

Barn- och skolnämnd Lund östers systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i 
nämndens årsanalys i form av nämndens förvaltningsberättelse. Här genomgås de 
övergripande nationella målen (ur läroplan för förskola och grundskola) med en 
redogörelse för hur skolorna står i relation till dessa.  

I årsanalys 2015 konstateras att det är ett generellt positivt resultat enligt genomförd 
enkätundersökning (LUNK), vilket enligt rektorernas analyser beror på ett systematiskt 
arbete med främjande och förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier. 
Följande exempel från skolornas arbete lyfts fram som framgångsfaktorer:  

 Kartläggning av riskfaktorer på enskilda skolor tillsammans med eleverna eller 
kompetensutveckling av personal, elever och vårdnadshavare kring ex. nätmobbning. 

 Extra fokus på likabehandlingsplanerna utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

 Temaveckor har genomförts på några enheter med fokus på kamratskap och omsorg om 
varandra. 

 En skola har arbetat med ett ämnesövergripande projekt utifrån värdegrundsarbetet i 
syfte att öka tryggheten och trivseln på enheten.  

 På en annan skola har eleverna arbetat i blandade grupper, vilket ökade relationerna 
mellan eleverna.  

 Skolorna genomför trivselenkäter. 

 Elevhälsoteamen träffats regelbundet för uppföljning av elevernas trygghet, trivsel och 
studiero. 

 På några skolor finns en gemensam plan för övergångar mellan stadier och skolenheter 
och viss fadderverksamhet finns också.  
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 I de grupper där det behövs mer arbete, kan specialpedagog eller elevhälsoteamet 
kopplas in för observation, stöd och handledning. Dessutom görs i vissa situationer 
personalförstärkningar på kort sikt eller över längre tid. 

Utifrån bland annat ovanstående resonemang dras i förvaltningsberättelsen slutsatsen 
att förskolor, skolor och fritidshem arbetar i rätt riktning kring målen som rör studiero och 
trygghet, respekt för andra människors egenvärde och att ta avstånd för förtyck och 
kränkningar. Det konstateras dock att det finns barn och elever som upplever att de blir 
utsatta för kränkningar och trakasserier. Som vidare åtgärder gällande detta föreslås i 
förvaltningsberättelsen att  

 skolans personal enträget [bör] fortsätta föra samtal om de normer som styr 
verksamhetens form och innehåll och det förhållningssätt som präglar samspelet mellan 
skolans personal, mellan personal och elever och mellan elever.  

 elevhälsans insatser [bör] följas upp och analyseras i verksamheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

 
Uppföljning av likabehandlingsplaner  
Granskning av likabehandlingsplaner ska göras inom ramen för nämndens intern kontroll 
2016. I beskrivningen av kontrollmålet i tjänsteskrivelse beträffande nämndens intern 
kontrollplan 2016 anges följande:  

Anmälningarna till skolinspektionen om kränkande behandling tenderar att öka. 
Barnperspektivet är viktigt i all vår verksamhet. Risk finns att handlingsplanerna 
är inaktuella och därmed följs inte skollag och diskrimineringslag. Även om 
handlingsplanerna uppdaterats är de inte alltid utlagda på hemsidan så föräldrar 
och elever vet vad som gäller. 

Under ”metod” anges att ”frågor om handlingsplanernas aktualitet ställs till skolledarna”. 
Kontrollen ska vara slutförd den 30 oktober 2016. Underlaget finns därmed inte 
tillgängligt vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport.  

I vår stickprovskontroll avseende skolornas likabehandlingsplaner ser vi att en stor del 
av dessa brister när det gäller att ställa upp konkreta mål som utgår från kartläggningar 
av verksamheten. Med andra ord saknas det på vissa skolor en systematik när det gäller 
att analysera verksamhetens behov inom området och att utifrån behoven formulera 
tydliga uppföljbara mål. Flera av planerna redogör endast för de aktiviteter som 
genomförts/ska genomföras och anknyter inte till vilka resultat dessa insatser förväntas 
leda till eller varför aktiviteterna genomförs. Vi ser dock också exempel på 
ändamålsenliga planer, där det finns en tydlig koppling till den kartläggning som 
genomförts och de mål som sätts upp samt en plan för hur målen ska följas upp.  

I intervju ges exempel på att ett gemensamt grepp tagits i arbetet med 
likabehandlingsplaner på teamnivå; den första delen av planen är gemensam, och sedan 
har de respektive enheterna utarbetat enhetsvisa handlingsplaner, kartläggningar och 
mål etc. Som exempel framgår också vilka förväntningar som finns på olika aktörer 
utifrån deras respektive ansvar, till exempel vårdnadshavare och lärare. En av rektorerna 
uppger att planen hålls levande bland annat genom att den varje år tas upp i klasserna. 
Elevrådsrepresentanterna vid enheten tar också upp i klasserna angående gången vid 
kränkande behandling.  

Vid en granskning av respektive skolas och förskolas hemsidor ser vi att många av de 
likabehandlingsplaner som ligger där är inaktuella. I Skolverkets allmänna råd anges att 
det är angeläget att planerna alltid är tillgängliga för alla, vilket alltså inte stämmer i detta 
avseende.  

Page 191 of 253



 
 
 

22 

5.5.2. Bedömning  

Vi bedömer utifrån det underlag vi mottagit att nämnden inte tillräckligt aktivt följer upp 
arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling. Detta då vi 
ser att flera av de likabehandlingsplaner vi granskat brister avseende en tydlig analys 
och tydliga mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området. Vi 
ser också att många planer på förskolornas och skolornas hemsidor är inaktuella, vilket 
vi bedömer inte är förenligt med de nationella styrdokumentens formuleringar kring att 
planerna ska vara tillgängliga och välkända för alla barn, elever och vårdnadshavare.  

Vi bedömer att det är positivt att det genomförs en granskning kring likabehandlings-
planerna inom ramen för nämndens årliga interna kontroll. För att säkerställa 
kontinuiteten menar vi dock att sådana kontroller bör genomföras löpande som en del 
av nämndens systematiska kvalitetsarbete inom området, och alltså inte vara avhängig 
av att området prioriteras i den interna kontrollplanen. 

I nämndens årsanalys för 2015 ges en positiv återkoppling kring att skolorna arbetar i 
rätt riktning avseende ett systematiskt främjande och förebyggande arbete. I 
enkätundersökningar (se avsnitt 4.2.1 samt 5.2.1) framkommer dock bland annat att 11 
procent av eleverna anser sig ha blivit kränkta av annan elev. I detta avseende bedömer 
vi att nämnden inte i tillräckligt hög grad kritiskt analyserar de övergripande 
utvecklingsområden samt tillhörande åtgärder som eventuellt bör bedrivas inom detta 
område.  
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6. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och skolnämnderna i delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. 
De respektive nämnderna har för skolor och förskolor gemensamma blanketter och 
stödmaterial, samt sammanställer och genomgår anmälningar avseende kränkande 
behandling och diskriminering. Nämnderna har dock sig emellan väsentligt skiljande 
rutiner och dokument inom ramen för detta arbete, där vi identifierat brister inom olika 
områden för respektive nämnd.  

Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och 
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill 
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende 
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja 
likabehandling. I nämndernas respektive årsanalyser från 2015 förmedlas i 
förvaltningsberättelsen en mycket positiv lägesbedömning avseende skolornas och 
förskolornas arbete kring kränkande behandling. Det finns dock ingen djupare analys av, 
den till vissa delar iögonfallande, statistiken kring elevers upplevelser av kränkningar.  

Vi noterar också att av de tre uppdrag som kommunfullmäktige gett barn- och 
skolnämnderna i september 2014 avseende kränkningar på nätet är endast ett 
förverkligat, avseende strategi med utbildningsinsatser (se avsnitt 4.2). De framstår som 
oklart vilka insatser som genomförts eller planerats avseende de övriga två uppdragen.   

Barn- och skolförvaltningarna har med bakgrund i detta uppdrag gemensamt utvecklat 
frivilliga utbildningsinsatser för samtliga skolor gällande nätkränkningar. Det konstateras 
dock i tjänsteskrivelse 2016-05-25 att utbildningen varit mindre välbesökt och att 
utformningen av den därför behöver utvärderas. De övriga två punkterna har vid 
tidpunkten för framtagandet av tjänsteskrivelsen vad vi kan se inte förverkligats.  

Inom barn- och skolnämnd Lund stad ser vi därtill brister när det gäller uppföljning av de 
anmälningar kring kränkande behandling som görs, då nämnden inte tar del av den 
vidare utredningen kring dessa.  

Inom barn- och skolnämnd Lund öster ser vi otydligheter avseende vem som tar beslut 
kring likabehandlingsplaner och i policyn finns otydliga formuleringar kring när 
vårdnadshavare ska kontaktas. Nämnden har inte heller till fullo säkerställt att rutinen 
kring anmälan är levandegjord i verksamheterna. 
 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnderna säkerställt att det 
finns en god kvalitet vad gäller att 
förebygga kränkande behandling 
och främja likabehandling?  

Delvis. Båda barn- och skolnämnderna har 
övergripande processer och styrdokument som 
utgör en ändamålsenlig grund för det främjande 
och förebyggande arbetet ute i enheterna. 

I barn- och skolnämnd Lund östers 
delegationsordning är inte beslut angående 
upprättande av likabehandlingsplan/plan mot 
kränkande behandling delegerat till rektor, trots 
att enheterna själva upprättar dessa planer. Vi 
finner det därmed oklart vem som ska upprätta 
sådana planer. 
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Har nämnderna säkerställt att det 
finns en god kvalitet vad gäller att 
upptäcka kränkande behandling? 

Delvis. Vår bedömning är att båda nämnder har 
en ändamålsenlig upprättad rutin kring 
anmälan av kränkande behandling.  

Gällande barn- och skolnämnd Lund öster 
bedömer vi, med utgångspunkt i att 
Skolinspektionen gett ett föreläggande 
avseende brister i anmälningsförfarandet, att 
nämnden inte till fullo säkerställt att rutinen är 
levandegjord i verksamheterna. 

Gällande barn- och skolnämnd Lund stad 
bedömer vi att det finns en otydlighet kring 
definitionen av kränkande behandling. Även om 
kränkande behandling också kan upptäckas på 
annat sätt är eleven/barnets upplevelse av att 
känna sig kränkt alltid en giltig anledning till 
anmälan.  

Har nämnderna säkerställt att det 
finns en god kvalitet vad gäller att 
utreda och åtgärda kränkande 
behandling? 

Delvis. När det gäller barn- och skolnämnd 
Lund öster bedömer vi att nämndens rutin för 
anmälan av åtgärder är ändamålsenlig, då den 
ger nämnden möjlighet att följa de åtgärder 
som vidtas i de enskilda ärendena, samt se när 
ett ärende är avslutat. Vi bedömer dock att 
nämndens policy inte fullt ut är förenlig med det 
som anges i Skolverkets allmänna råd gällande 
när vårdnadshavare ska kontaktas.  

När det gäller barn- och skolnämnd Lund stad 
bedömer vi att nämnden inte fullt ut har 
säkerställt en god kvalitet avseende att utreda 
kränkande behandling. Nämnden har ingen 
rutin för hur de tar del av de utredningar som 
genomförs, och på den blankett som tagits fram 
ska det varken dokumenteras hur uppföljning 
ska ske eller när ärendet är avslutat.  

Har nämnderna säkerställt att det 
finns en god kvalitet vad gäller att 
följa upp arbetet med att motverka 
kränkande behandling och främja 
likabehandling? 

Nej. Avseende båda nämnderna bedömer vi att 
flera av de likabehandlingsplaner vi granskat 
har brister när det gäller en tydlig analys och 
tydliga mål med koppling till verksamhetens 
konstaterade behov inom området. Vi ser 
också att många planer på förskolornas och 
skolornas hemsidor är inaktuella, vilket vi 
bedömer inte är förenligt med de nationella 
styrdokumentens formuleringar kring att 
planerna ska vara tillgängliga och välkända för 
alla barn, elever och vårdnadshavare.  

Vi bedömer därtill att båda nämnder inte i 
tillräckligt hög grad kritiskt analyserar det 
underlag som insamlas, till exempel i form av 
elevenkäter, med fokus på 

Page 194 of 253



 
 
 

25 

nämndsövergripande utvecklingsområden 
samt tillhörande åtgärder.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund stad att:  

 Säkerställa att nämnden till samtliga skolor och förskolor förmedlar att 
elevens/barnets upplevelse av att känna sig kränkt är en tydlig grund för anmälan 
av kränkande behandling.  

 Säkerställa att nämnden har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar 
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor 
genomför.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnd Lund öster att:  

 Säkerställa att det genom delegationsordning eller på annat vis framgår vem som 
tar beslut angående upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling. Om detta delegeras, säkerställa att planerna anmäls till nämnden, 
så att nämnden förvissar sig om att det finns aktuella och ändamålsenliga planer. 

 Säkerställa att det av nämndens beslutade dokument tydligt framgår att berörda 
vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt avseende ärenden gällande 
diskriminering och kränkande behandling.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda barn- och skolnämnderna att:  

 Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors 
likabehandlingsplaner innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys 
utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling 
till verksamhetens konstaterade behov inom området.  

 Genom rutin säkerställa att samtliga skolors och förskolors likabehandlingsplaner 
är uppdaterade och finns tillgängliga för barn/elever och vårdnadshavare.  

 Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området 
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av 
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning 
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att 
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.  

 

 

Lund den 9 november 2016 

 
Sara Shamekhi   Erik Wesser  
EY    EY  
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 

 Nämndspresidium barn- och skolnämnd Lund öster 

 Förvaltningschef barn- och skolförvaltning Lund öster 

 Utvecklingsledare med fokus på arbetet med kränkande behandling, barn- och 
skolförvaltning Lund öster  

 Nämndspresidium barn- och skolnämnd Lund stad  

 Förvaltningschef barn- och skolförvaltning Lund stad 

 Biträdande förvaltningschef barn- och skolförvaltning Lund stad 

 Utvecklingsledare med fokus på arbetet med kränkande behandling, barn- och 
skolförvaltning Lund stad  

 Ett urval av förskolechefer och rektorer på förskolor och skolor inom barn- och 
skolnämnd Lund öster och barn- och skolnämnd Lund stad.  

 
 
Dokument: 

 Resultat och slutsatser Lunds ungdomsenkät (LUNK) 2015 
 
Barn- och skolnämnd Lund stad  

 Granskningsrapport för intern kontroll inom barn- och skolnämnd Lund stad. 
Tjänsteskrivelse 2014-11-25.  

 Årsanalys 2015 

 Lunkredovisning nämnden juni 2016 

 ”Barns integritet på nätet”, uppföljning av motion från Petter Forkstam (MP). 
Tjänsteskrivelse 2015-03-03.  

 Uppföljning ”Barns integritet på nätet”. Tjänsteskrivelse 2016-05-25.  

 Analysstöd för likabehandlingsarbetet (2015-05-07) 

 Arbetsrättslig hantering vid misstanke om kränkning av barn  

 Blankett: Anmälan till förskolechef/rektor (2015-05-07) 

 Blankett: Anmälan till huvudmannen om diskriminering eller kränkande 
behandling 

 Blankett: Utredning och åtgärder för att förhindra diskriminering och kränkande 
behandling i framtiden  

 Checklista vid utredning (2015-05-07) 

 Definitioner av begreppen (2015-05-07) 

 Diskriminering och kränkande behandling – processen på inloggad  

 Råd och stöd vid skapandet av en plan mot kränkande behandling och 
diskriminering 
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 Ett urval av skolornas och förskolornas likabehandlingsplaner 

 

Barn- och skolnämnd Lund öster 

 Policy angående likabehandling av barn och elever, samt förebyggande mot 
kränkande behandling av barn och elever. Reviderad 2015-03-25.  

 Rutin: Åtgärder mot kränkande behandling – anmälan till huvudman (2016-03-
21)  

 Kvalitetssäkringsmall – Likabehandlingsplan/plan mot kränkande särbehandling 

 Årsanalys 2015  

 Resultat LUNK 2016 Lund öster 

 Ett urval av skolornas och förskolornas likabehandlingsplaner 
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Bilaga 1. Utdrag ur Skolverkets allmänna råd  

Förbud mot diskriminering och kränkande behandling 

1. Huvudmannen bör se till att varje verksamhet regelbundet kartlägger och analyserar sin 
organisation och sina arbetssätt för att försäkra sig om att det inte finns något som leder till 
eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling. 

2. Rektorn samt den övriga personalen bör vara särskilt uppmärksamma på om något barn eller 
elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling av personal i verksamheten. 

3. Huvudmannen bör se till att det finns rutiner för hur man ska utreda, åtgärda och dokumentera 
om någon i personalen misstänks för att ha utsatt ett barn eller en elev för diskriminering eller 
kränkande behandling. 

 
Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter 

Det främjande arbetet bör: 

1. bedrivas systematiskt och långsiktigt, rikta sig till alla samt vara en del i det vardagliga arbetet, 

2. baseras på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår 
och vilka faktorer som skapar en trygg miljö där alla barn och elever blir respekterade som 
de är,  

3. omfatta kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och 
kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

4. innebära att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som 
genomsyrar den pedagogiska verksamheten, samt 

5. omfatta möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder och hur 
goda relationer kan vårdas. 

 

Att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

I det förebyggande arbetet bör ingå att: 

1. regelbundet kartlägga barnens och elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om 
förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

2. analysera kartläggningen för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, 

3. i samband med analysen även utvärdera tidigare insatser för att förebygga diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling, 

4. utifrån de identifierade riskerna formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet, 

5. planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och hur dessa ska 
följas upp och bestämma vem som ansvarar för respektive insats, samt 

6. se till att eleverna är delaktiga i kartläggningen och i analysen av resultaten och när man 
avgör vilka insatser som ska sättas in. 

 

Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling 

1. Personalen bör ha god uppsikt över de utrymmen och platser där barn och elever befinner 
sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 

2. Huvudmannen bör ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om trakasserier eller 
kränkande behandling ska göras så att den kommer såväl rektorn eller förskolechefen som 
huvudmannen till del. 

3. Barn och elever samt deras vårdnadshavare bör få information om hur de ska rapportera när 
ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. 
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Att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 

1. Huvudmannen bör se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen och att det 
finns tydliga rutiner för denna. 

2. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och innehålla en analys av orsakerna till det 
inträffade samt bör omfatta både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som 
har blivit utsatt. 

3. Utredningen bör leda till att verksamheten får tillräckligt med information och kunskap om 
situationen för att kunna bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få trakasserierna 
eller den kränkande behandlingen att upphöra. 

4. Utredningen bör dokumenteras och verksamheten bör utveckla ändamålsenliga former och 
rutiner för detta. 

5. Det bör finnas rutiner för hur informationen till berörda barn, elever och vårdnadshavare ska 
ske då någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit 
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 

6. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter. 
 

Att åtgärda trakasserier och kränkande behandling 

1. Det bör finnas rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever 
har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. 

2. Åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det 
barn eller den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat kränkningen. 

3. Åtgärderna bör följas upp och utvärderas för att verksamheten ska kunna förvissa sig om att 
de leder till att kränkningarna upphör och inte upprepas. 

4. Åtgärderna samt uppföljningen och utvärderingen av dessa bör dokumenteras och 
verksamheten bör utveckla ändamålsenliga former och rutiner för detta. 

 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling 

Arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det främjande 
och förebyggande arbetet och bör 

1. bedrivas så att det resulterar i en gemensam plan eller i två planer som hänger ihop på ett 
systematiskt sätt, 

2. bedrivas så att den återspeglar förhållandena i varje enskild verksamhet, samt  

3. bedrivas på ett sådant sätt att planerna blir kända i verksamheten och hos barns och elevers 
vårdnadshavare. 

Planerna bör innehålla: 

1. konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningarna och beskrivningar av de 
insatser som ska genomföras under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, 

2. en ansvarsfördelning för utförandet av de främjande och förebyggande insatserna, 

3. en beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de förebyggande insatserna 
mot trakasserier och kränkande behandling ska följas upp och utvärderas, 

4. rutiner för hur barn, elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling, 

5. rutiner för hur personalens respektive förskolechefens och rektorns anmälningsskyldighet ska 
fullgöras, 

6. rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, 
åtgärdas och dokumenteras, samt 

7. en beskrivning av hur barn och elever ska medverka och har medverkat i det 
främjande förebyggande arbetet. 
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Tabell. Översikt över det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet avseende att arbeta 
för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Hämtad från Skolverkets 
allmänna råd.  
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Bild: hämtad från Skolverkets allmänna råd.  
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (5)
Skolkontoret Diarienummer

2017-01-26 BSL 2016/0615

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yttrande över: ”Granskning av riktlinjer för 
placering av barn och elever”

Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolförvaltning Lunds stad 
ska yttra sig över granskningsrapporten ”Granskning av kommunens 
riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola”. 
Lunds stad instämmer i revisionens förslag att bl.a. följa upp placeringar 
av barn- och elever genom ett internkontrollmål under 2018. Beslut om 
urvalsprinciper för placering i förskoleklass har fattats av Barn- och 
skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster i december 2016 och beslut 
om tillämpningsanvisningar och definitioner kommer att fattas av 
nämnderna i februari 2017. Under 2017 kommer barn- och 
skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster tillsammans ta fram 
gemensamma rutiner för skolplaceringar i åk 1-9. Dessutom kommer 
Lunds stad under 2017 att erbjuda rektorerna ett centralt stöd i arbetet 
med skolplacering för förskoleklass. Stödet ges för att säkerställa att 
beslut om placeringen fattas på lika grunder samt sker objektivt, sakligt 
och icke-diskriminerande.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Granskning av riktlinjer för placering av barn och elever, den 26 januari 
2017 dnr BSL 2016/0615.
Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, 
förskoleklass och grundskola, Revisionsrapport oktober 2016, Lunds 
kommun

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och elever genom att en tydlig förskole- och 
skolplaceringsprocess med tydliga riktlinjer leder till högre rättsäkerhet, 
vilket gynnar barn och elever i Lunds kommun.
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Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag 
att granska om ansvariga nämnder följer lagstiftning och domstols-
utlåtanden angående placering av barn/elever i förskola, förskoleklass 
och skola. Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolförvaltning 
Lunds stad ska yttra sig över granskningsrapporten ”Granskning av 
kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och 
grundskola”. 

Gällande placering i förskola är revisionens samlade bedömning att 
nämnderna har ändamålsenliga riktlinjer för placering av barn i förskola. 
Revisionen anser dock att det finns en brist i att information kring de 
turordningsprinciper som tillämpas gällande placering i förskola inte 
finns med i den information som förmedlas till vårdnadshavare. 

Gällande placering i förskoleklass och grundskola är revisionens samlade 
bedömning att de riktlinjer som existerar idag inte säkerställer en 
rättssäker och likvärdig prövning gällande placeringar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen barn- och 
skolnämnderna att:

 Säkerställa styrning och intern kontroll avseende placeringar av 
barn och elever.

 Säkerställa att information kring turordningsprinciper för 
placering i förskola finns tillgänglig för vårdnadshavare. 

 Ta fram riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola 
med tydliga instruktioner kring hur bedömningar ska ske i de fall 
det finns fler sökande eller tilltänkta elever än det finns 
tillgängliga platser. 

 Säkerställa att det finns en tydlig samordning kring beslut om 
placeringar, så att beslut fattas på lika grunder avseende alla 
skolor. 

 Säkerställa att delegationsrätten är lika inom barn- och 
skolnämnderna för att säkra en likvärdig beslutandegång gällande 
avslag.

Rättslig reglering
Rätt till plats i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 3-7 §§. Från och med 
ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med 
hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn som har föräldrar 
som är arbetslösa eller föräldralediga, ska från och med ett års ålder 
erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. Barn ska även erbjudas förskola i andra fall om de av fysiska, 
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psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. Från och med 
höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn dessutom rätt till så 
kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i 
förskolan. 

Placeringar i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 15 §. Där anges att ett 
barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem 
som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i 
förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Man 
utgår då ifrån det datum då anmälan om önskemål kommit in till 
kommunen.

I skollagen 9 kap. 5 § anges att från och med det år ett barn fyller sex år 
ska det erbjudas plats i förskoleklass. Barn får tas emot tidigare. För 
förskoleklass anges i 9 kap. 15 § att en elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven 
ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, 
ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen 
får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För grundskolan (10 kap. 30 §) gäller samma regler som för 
förskoleklass, med ett tillägg, och det är att kommunen får frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero. Ett sådant beslut gäller med omedelbar 
verkan, om inte annat beslutas.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande

Säkerställa styrning och intern kontroll avseende placeringar av barn 
och elever.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att med de framtagna 
urvalsprinciperna för placering i förskoleklass tillsammans med det 
centrala stöd skolkontoret kommer att erbjuda rektorerna i 
placeringsarbetet kommer styrningen att säkerställas avseende 
placeringar av barn och elever. Lunds stad instämmer i revisionens 
förslag att bl.a. följa upp placeringar av barn- och elever genom ett 
internkontrollmål under 2018. 

Säkerställa att information kring turordningsprinciper för placering i 
förskola finns tillgänglig för vårdnadshavare. 
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Information om turordningsregler för placering i förskola kommer under 
2017 att finnas tillgängliga både på sökwebben för placering i förskola 
samt på Lunds kommuns vanliga hemsida.  

Ta fram riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola med 
tydliga instruktioner kring hur bedömningar ska ske i de fall det finns fler 
sökande eller tilltänkta elever än det finns tillgängliga platser. 
Beslut om urvalsprinciper för placering i förskoleklass har fattats av 
Barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster i december 2016 
och beslut om tillämpningsanvisningar och definitioner kommer att fattas 
av nämnderna i februari 2017. Se bilaga 1. Under 2017 kommer barn- 
och skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster tillsammans ta fram 
gemensamma rutiner för skolplaceringar i åk 1-9.

Säkerställa att det finns en tydlig samordning kring beslut om 
placeringar, så att beslut fattas på lika grunder avseende alla skolor. 
Under 2017 kommer barn- och skolförvaltningarna Lunds stad och Lund 
Öster tillsammans ta fram gemensamma rutiner för skolplaceringar i åk 
1-9. Skolkontoren kommer under 2017 att erbjuda rektorerna ett centralt 
stöd i arbetet med skolplacering för förskoleklass. Stödet ges för att 
säkerställa att beslut om placeringen fattas på lika grunder samt sker 
objektivt, sakligt och icke-diskriminerande.

Säkerställa att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnderna 
för att säkra en likvärdig beslutandegång gällande avslag.
De två barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster kommer att 
bilda en ny nämnd med start den 1 januari 2018, vilket innebär att det då 
endast kommer att finnas en delegationsplan. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att kommunrevisionens 
begäran om yttrande ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att med de framtagna urvalsprinciperna för placering i förskoleklass 

och med centralt stöd till rektorerna i placeringsarbetet kommer 
styrningen avseende placeringar av barn och elever att säkerställas

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare
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Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret
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LUND 

Lunds kommuns revisorer 

2016-10-12 

För yttrande till: 
Barn- och skolnämnd Lund stad 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Genomförd granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, 
färskoleklass och grundskola 

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
ansvariga nämnder följer lagstiftning och domstolsutlåtanden angående placering av barn i 
förskola, förskaleklass och skola. 

Gällande placering i förskola är vår samlade bedömning att nämnderna har ändamålsenliga 
riktlinjer för placering av barn i förskola. Vi ser det dock som en brist att information kring de 
turordningsprinciper som tillämpas gällande placering i förskola inte finns med i den 
information som förmedlas till vårdnadshavare. 

Gällande placering i förskaleklass och grundskola är vår samlade bedömning att de riktlinjer 
som existerar idag inte säkerställer en rättssäker och likvärdig prövning gällande placeringar. 

Vår bedömning gällande placering i förskaleklass grundar sig bland annat på följande 
iakttagelser: 

"' Den domstolsprövning som ägde rum under hösten 2015 grundade sig på att 
kommunen tillämpade en icke lagenlig princip för placering av barn i förskoleklass . 

.,. Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har barn- och skolnämnderna enligt 
uppgift tagit intryck av detta och modifierat antagningsreglerna: de uppger att de 
numera tillämpar den relativa närhetsprincipen. Vi kan inte se att riktlinjerna för 
placering i förskaleklass har förändrats sedan 2014. Man har därigenom underlåtit att 
anpassa sig efter HFD:s beslut. 

"' l några av de rättsfall som avgjorts under 2016 (förvaltningsrätten mål 3301-16 m.fl.) 
framgår att barn- och skolnämnderna tagit beslut enligt principen om "absolut närhet" 
snarare än "relativ närhet". 

Med anledning av ovanstående finner vi det inte styrkt att kommunen har ändrat 
tillämpningen av riktlinjerna för placering. Det är därför en påtaglig risk att domstolarnas 
utslag fortfarande är aktuella. Utifrån denna bedömning kan det därmed konstateras 
allvarliga brister i styrning och intern kontroll. 

WWW.LUND.SE 
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Vi gör också följande iakttagelser gällande placeringar i förskoleklass : 

,. l riktlinjerna finns ingen instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska 
tillämpas. Det saknas också instruktioner kring när de olika grunderna för avslag bör 
tillämpas. 

~~" De intervjuade rektorerna menar att det finns ett antal frågetecken kring hur 
placeringar i förskaleklass ska ske i praktiken. Dessa frågetecken uppkommer främst 
när det finns fler antal sökande än platser, och innebär därför att vissa skolor i högre 
grad måste bedöma vilka elever som är berättigade plats. Däremot synes 
förvaltningsledningarna ha en annan uppfattning. Detta tyder på en bristande 
kommunikation och bristande tydlighet mellan olika led och då även en bristande 
ledning och styrning. 

,. Nämndernas delegationsordningar skiljer sig åt gällande delegationsrätten kring 
avslag på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Det innebär att 
avslagsförfarandet skiljer sig åt väsentligt inom de båda nämnderna. 

Dessa iakttagelser visar tydligt att barn- och skolnämnderna inte upprättat ändamålsenliga 
riktlinjer eller tillräckliga administrativa rutiner, vilket omöjliggör nämndernas uppföljning av 
att processen blir rättssäker och likvärdig på samtliga skolor. 

Gällande placering i grundskola gör vi följande iakttagelse: 

,. Den arbetsgrupp som sammansatts för att ta fram en gemensam process för 
placeringar i grundskola har inga tydliga formulerade mål med arbetet och det finns 
heller ingen beslutad tidpunkt för när processen ska vara slutförd. Vi ser ingen 
tillräcklig styrning från nämndernas sida i denna fråga. 

Med utgångspunkt från ovanstående kan vi även här konstatera brister i nämndernas 
styrning och intern kontroll. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnderna att: 

., Säkerställa styrning och intern kontroll avseende placeringar av barn och elever. 

Säkerställa att information kring turordningsprinciper för placering i förskola finns 
tillgänglig för vårdnadshavare. 

Ta fram riktlinjer för placering i förskaleklass och grundskola med tydliga instruktioner 
kring hur bedömningar ska ske i de fall det finns fler sökande eller tilltänkta elever än 
det finns tillgängliga platser. 

Säkerställa att det finns en tydlig samordning kring beslut om placeringar, så att 
beslut fattas på lika grunder avseende alla skolor. 

Säkerställa att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnderna för att säkra 
en likvärdig beslutandegång gällande avslag. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 13 januari 
2017. 

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer 

Britt Svensson 
Ordförande kommunrevisionen 
Lunds kommun 
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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
ansvariga nämnder följer lagstiftning och domstolsutlåtanden angående placering av barn i 
förskola, förskoleklass och skola. Granskningen har avsett barn- och skolnämnd Lund stad 
samt barn- och skolnämnd Lund öster.  
 
Gällande placering i förskola är vår samlade bedömning att nämnderna har ändamålsenliga 
riktlinjer för placering av barn i förskola. Vi ser det dock som en brist att information kring de 
turordningsprinciper som tillämpas gällande placering i förskola inte finns med i den 
information som förmedlas till vårdnadshavare.   
 
Gällande placering i förskoleklass och grundskola är vår samlade bedömning att de riktlinjer 
som existerar idag inte är tillräckliga för att säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning 
gällande placeringar. Detta får som konsekvens att barn- och skolnämnderna i Lunds kommun 
inte kan säkerställa att placeringar sker i enlighet med lagstiftning och praxis.  
 
Vår bedömning gällande placering i förskoleklass och grundskola grundar sig på följande 
iakttagelser:   

 Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har barn- och skolnämnderna enligt uppgift 
tagit intryck av detta och modifierat antagningsreglerna: de anger att de numera 
tillämpar den relativa närhetsprincipen. Riktlinjerna för placering i förskoleklass har 
dock inte förändrats.  

 I några av de rättsfall som avgjorts under 2016 (förvaltningsrätten mål 3301-16 m.fl) 
framgår dock att barn- och skolnämnderna tagit beslut enligt principen om ”absolut 
närhet” snarare än ”relativ närhet”.  

 I riktlinjerna finns ingen instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska tillämpas. 
Det saknas också instruktioner kring när de olika grunderna för avslag bör tillämpas. 

 De intervjuade rektorerna menar att det finns ett antal frågetecken kring hur placeringar 
i förskoleklass ska ske i praktiken. Dessa frågetecken uppkommer främst när det finns 
fler antal sökande än platser, och innebär därför att vissa skolor i högre grad måste 
bedöma vilka elever som är berättigade plats.  

 Nämndernas delegationsordningar skiljer sig åt gällande delegationsrätten kring avslag 
på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Det innebär att 
avslagsförfarandet skiljer sig åt väsentligt inom de båda nämnderna.  

 Den arbetsgrupp som sammansatts för att ta fram en gemensam process för 
placeringar i grundskola har inga tydliga formulerade mål med arbetet och det finns 
heller ingen beslutad tidpunkt för när processen ska vara färdigställd/implementerad.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnderna att:  

 Säkerställa att information kring turordningsprinciper för placering i förskola finns 
tillgängliga för vårdnadshavare.  

 Ta fram riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola med tydliga instruktioner 
kring hur bedömningar ska ske i de fall det finns fler sökande/tilltänkta elever än det 
finns platser.  

 Säkerställa att det finns en tydlig samordning kring beslut om placeringar, så att beslut 
fattas på lika grunder avseende alla skolor.  

 Säkerställa att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnderna för att säkra en 
likvärdig beslutandegång gällande avslag.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Skollagen anger formerna för hur barn placeras i förskola, förskoleklass och skola. Det är 
kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i 
första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev. Men 
vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat 
barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Enligt Skolverket kan 
det finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen 
innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När 
antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste 
kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. 

Lunds kommun synes fram till hösten 2015 ha applicerat en tolkning av skollagens 9 kap. 15 
§ om närhetsprincipen på ett sätt som strider mot lagen. Kommunen har fått sin tolkning av 
paragrafen prövad i två instanser som funnit tolkningen lagstridig, samt i högsta 
förvaltningsdomstolen som finner att kommunen inte följt skollagens bestämmelser. Högsta 
förvaltningsdomstolen menar dock i sin dom att tidpunkten för placeringen passerats och att 
saken därmed förfallit och målet avskrivs. 

Det finns en risk att kommunen eller enskild nämnd inte efterlever skollagen trots att 
förvaltningsdomstol beslutat att kommunens tolkning strider mot nuvarande lagstiftning. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är tillse om ansvariga nämnder följer lagstiftning och 
domstolsutlåtanden angående placering av barn i förskola, förskoleklass och skola. Inom 
ramen för granskningen kommer följande revisionsfrågor att besvaras: 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer för placering av barn i förskola, förskoleklass och 
skola? 

 Är det samma riktlinjer som gäller i hela kommunen? 
 Fattas beslut om placeringar i enlighet med lagstiftning och praxis? 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 
teoribildning. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  

 Skollagen (2010:800) 
 Kommunens egna riktlinjer och regelverk för placeringar  

 
Se vidare avsnitt om lagtext för fördjupning kring rådande bestämmelser.  

2.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser barn- och skolnämnd Lund stad samt barn- och skolnämnd Lund öster.  
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2.5. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se källförteckning). Intervjuer har 
skett med nämndspresidierna och förvaltningschefer inom ansvariga nämnder, samt med ett 
urval av rektorer inom båda nämnders verksamhetsområden. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att sakgranska rapporten.  
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3. Lagtext och praxis kring placeringar 

I detta avsnitt redogör vi för vilken lagtext som är tillämplig när det gäller placeringar i förskola, 
förskoleklass och grundskola, samt hur denna kan tolkas i praktiken. Anledningen till att vi 
väljer att fördjupa oss kring detta i ett särskilt avsnitt är att lagen kring detta område, särskilt 
gällande förskoleklass och grundskola, är mycket övergripande och därmed lämnar ett stort 
friutrymme till kommuner gällande att själva reglera så att man uppnår en rättssäker och 
likvärdig tillämpning enligt lagens intentioner.  

3.1. Placeringar i förskola 

Rätt till plats i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 3-7 §§. Från och med ett års ålder ska barn 
erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, 
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn som har 
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även erbjudas förskola i 
andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år har alla barn dessutom rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga 
minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.  
 
Placeringar i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 15 §. Där anges att ett barn ska erbjudas 
plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till 
barnets vårdnadshavares önskemål. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i 
förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Man utgår då ifrån det 
datum då anmälan om önskemål kommit in till kommunen.  
 
Lagens skrivning om att ”erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt” är i förhållande till lagen om placeringar i förskoleklass och grundskola relativt vag. ”Så 
nära som möjligt” kan i vissa kommuner innebära att ett barn kan få en plats många kilometer 
från hemmet, om ingen förskoleplats kan erbjudas närmare det önskade behovsdatumet.  
 

3.2. Placeringar i förskoleklass och grundskola 

3.2.1. Lagrum  

I skollagen 9 kap. 5 § anges att från och med det år ett barn fyller sex år ska det erbjudas plats 
i förskoleklass. Barn får tas emot tidigare.  
 
Förskoleklass är en egen frivillig skolform, med en särskild läroplan. Skolplikten börjar 
höstterminen det år barnet fyller sju, men ett barn kan få uppskjuten skolplikt ett år eller börja 
i skolan ett år tidigare. Skolplikten gäller i grundskolan, som är en obligatorisk skolform.  
 
För förskoleklass anges i 9 kap. 15 § att en elev ska placeras vid den av kommunens 
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade 
placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 
nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.  
Kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen.  
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För grundskolan (10 kap. 30 §) gäller samma regler som för förskoleklass, med ett tillägg, och 
det är att kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Ett sådant beslut gäller med omedelbar verkan, 
om inte annat beslutas.  
 
När en elev har blivit beviljad plats på en skola, såväl i förskoleklass som i grundskola, har 
eleven rätt att få fullfölja sin utbildning där. Det är endast om det uppstår betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan, eller med hänsyn till andra elevers 
trygghet och studiero, som huvudmannen har rätt att placera om eleven.  

3.2.2. Hur tolkas lagen? 

Skollagen reglerar inte uttryckligen vilken princip för placering en kommun ska tillämpa då en 
skolenhet inte har plats för alla elever som vill gå där och vissa elever måste anvisas till en 
annan skola som för dem i skollagens mening är ”nära hemmet”. Det blir därför upp till 
kommunen att ta fram sådana principer, som bygger på sakliga och objektiva kriterier och inte 
strider mot lag eller annan författning. Dessa principer kan tillämpas när det uppstår situationer 
då det är fler sökande till en skola än det finns platser, också inräknat att en skola för en del 
elever kan vara den enda skola som anses ligga ”nära hemmet” (men där eleverna inte 
nödvändigtvis har gjort ett aktivt skolval). 
 
Vad som utgör definitionen på ”en skola nära hemmet” regleras inte i skollagen. Det är därför 
upp till respektive kommun att klargöra vad detta innebär. Ett sätt att tolka ”skola nära hemmet” 
kan vara om denna faller utanför ramarna för skolskjuts. Rätten till skolskjuts innebär att 
kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. En del kommuner använder sig av riktlinjer där rätten till skolskjuts, 
utöver att den kan prövas individuellt, automatiskt uppnås om färdvägens längd överstiger t.ex. 
2 km. I en kommun har man gjort följande tolkning av ”en skola nära hemmet”:  
 
”Med en skola nära hemmet menas i [kommunen] att ingen elev i år F-3 har längre gångväg 
mellan hem och skola än 2 km, ingen elev i år 4-6 har längre gångväg mellan hem och skola 
än 3 km, ingen elev i år 7-9 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 km. I de fall 
placering ej kan erbjudas inom ovan angivna avstånd, är eleven berättigad till kostnadsfri 
skolskjuts.” 

3.2.3. Överklagande av beslut  

Överklagande av beslut kan göras på två olika sätt, beroende på vilka grunder kommunen 
fattat beslutet. Om kommunen tagit beslut med stöd av närhetsprincipen kan detta bara 
överklagas genom laglighetsprövning. Det är förvaltningsrätten som behandlar dessa 
överklaganden. Laglighetsprövning innebär att domstolen endast prövar om beslutet strider 
mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller 
om kommunen har överskridit sina befogenheter. 
 
Om kommunen fattat beslutet på stöd av skollagens skrivning om ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter kan detta beslut överklagas direkt till huvudmannen. Om 
huvudmannen inte ändrar beslutet skickas detta vidare till skolväsendets överklagandenämnd, 
som också prövar beslutet.  
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3.2.4. Rättsfall i högsta förvaltningsdomstolen 

Det rättsfall som 2015 avgjordes i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har uppmärksammats 
angående hur principerna kan tolkas enligt skollagens bestämmelser (mål 7748-13). 
Bakgrunden till rättsfallet var att barn- och skolnämnd Lund öster beslutade att placera ett barn 
i en annan förskoleklass än den vårdnadshavarna önskat. Nämnden kunde inte erbjuda alla 
sökande till just den förskoleklassen plats och såg sig därför tvungen att prioritera bland 
ansökningarna. Nämnden tillämpade en prioriteringsordning där de elever som bodde närmast 
skolenheten gavs företräde framför elever som var bosatta längre bort. Nämnden framhöll att 
beslutet inte medförde att barnets berättigade krav på placering nära hemmet åsidosattes. 
Förvaltningsrätten upphävde kommunens beslut. Kommunen överklagade till kammarrätten 
som avslog överklagandet. 

HFD anser inte att undantaget i skollagen (9 kap. 15 §) ger utrymme för att de elever som bor 
närmast en viss skola enbart av detta skäl ges företräde framför andra sökande i kommunen. 
HFD konstaterar att det inte framkommit i målet att de elever som beviljats plats i skolenheten 
varit beroende av att placeras där för att kunna gå i en skola nära hemmet. Att barnet fått 
placering vid en skolenhet nära hemmet är inte en giltig grund för att frångå 
vårdnadshavarens önskemål med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen. HFD finner att 
förutsättningarna i 9 kap. 15 § första stycket inte varit uppfyllda och att bestämmelsen därmed 
inte lagligen kunnat läggas till grund för kommunens beslut. 

Däremot menar HFD i sin dom att tidpunkten för placeringen passerats och att saken därmed 
förfallit och målet avskrivs. 
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4. Granskningsresultat 

4.1. Riktlinjer för placering av barn i förskola 

I detta avsnitt redogör vi för om det finns ändamålsenliga riktlinjer för placering av barn i 
förskola samt om det är det samma riktlinjer som gäller i hela kommunen.  

4.1.1. Iakttagelser 

I Lunds kommun finns det för närvarande 80 kommunala förskolor med sammanlagt runt 6000 
barn inskrivna i dessa.  
 
Det dokument som barn- och skolnämnderna hänvisar till gällande regler för 
förskoleverksamheten är uppdaterat 2016-04-27 och heter ”Information och avgifter för 
förskoleverksamheten”. Detta dokument kan även hittas på kommunens hemsida. Här står 
angivet vem som har rätt till plats men det står ingenting om principer för placering, såsom 
närhet till hemmet. Det står inte heller något om turordning, till exempel om syskonförtur gäller.  
 
Tillämpningsanvisningarna för barnomsorgstaxa (daterade 2016-02-22) har ett avsnitt 
gällande turordningsprinciper i förskoleverksamhet. Här anges följande turordningsprinciper:  

1. Barn med behov av särskilt stöd.  

2. Barn som kommer tillbaka efter uppehåll p.g.a. föräldraledighet har inklusive syskonet 
förtur till plats på samma förskola. Barn med tidigare placering i kommunal pedagogisk 
omsorg/familjedaggrupp har tillsammans med syskonet förtur till plats i kommunal 
pedagogisk omsorg/familjedaggrupp inom området.  

3. Barn som behöver omplaceras p.g.a. nedläggning gäller även fristående förskola.  
4. Barn i kö, med äldst barn först.  

 syskon registreras i kön tillsammans med det äldre syskonet d.v.s. på dennes 
födelsedatum.  

 äldst syskonförtur placeras först. 

 
I detta avsnitt anges även att kösystemet innebär att alla anmälda barn står i kö efter 
födelsedatum och att äldst barn ska erbjudas plats först. Tillämpningsanvisningarna går dock 
inte att hitta via kommunens hemsida.  
 
I intervjuer med ansvariga inom båda barn- och skolförvaltningarna anges att önskemålen 
kring förskoleplats oftast kan tillgodoses. Det uppges vidare gällande att alla alltid får plats 
inom tre månader, och att nämnderna därmed kan tillgodose behovet av plats en månad 
tidigare än de fyra månader som anges som krav i lagstiftningen. Barngrupperna blir inte fulla, 
utan förskolorna anpassas efter behovet, bland annat kring barnens ålderssammansättning i 
grupperna.  

4.1.2. Bedömning 

Utifrån våra iakttagelser gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer för placering 
av barn i förskola. Vi ser det dock som en brist att information kring de turordningsprinciper 
som tillämpas gällande placering i förskola inte finns med i den information som förmedlas till 
vårdnadshavare.   
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4.2. Riktlinjer för placering av barn i förskoleklass 

I detta avsnitt redogör vi för om det finns ändamålsenliga riktlinjer för placering av barn i 
förskoleklass samt om det är det samma riktlinjer som gäller i hela kommunen.  

4.2.1. Iakttagelser 

Det finns ett dokument vid namn ”Urvalsprinciper vid skolplacering till förskoleklass” som enligt 
uppgift gäller som riktlinjer gällande placering för hela kommunen. Dokumentet är inte daterat, 
men fastställdes enligt uppgift 2014-09-22. I dokumentet, som i sin helhet är en sida långt, 
anges följande under rubriken ”Skola nära hemmet”:  

”En elev placeras i största möjliga mån vid den kommunala skola där vårdnadshavaren önskar 
att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs rätt till placering 
vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skola.” 
 
Detta är direkt taget ur skollagen. Därefter följer rubriken ”Relativ närhet” där följande står:  

”Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som vårdnadshavaren önskar. När antalet 
elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen 
därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. I detta läge får den relativa 
närhetsprincipen avgöra vilken elev som får plats på skolan. 
Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast 
hemmet.” 
 
Denna text förklarar inte vad den relativa närhetsprincipen går ut på, utan klargör endast att 
det är denna som råder när antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser 
skolan erbjuder.  
 
Under rubriken ”Övriga omständigheter” anges:  

”Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.” 
 
Slutligen finns en passage om att rätten till skolskjuts ej gäller elever som väljer att gå i en 
annan skola än den där kommunen skulle ha placerat eleven.  

 
Enligt det som framkommit i intervjuerna anser båda förvaltningsledningar och 
nämndspresidier att dessa riktlinjer är tillräckliga och fungerar ändamålsenligt. 
Förvaltningsledningen menar också att rektorerna har ett stort stöd från förvaltningen att 
använda sig av, bland annat gällande tolkningen av den relativa närhetsprincipen. Enligt 
uppgift görs också bedömningarna kring den relativa närhetsprincipen utifrån ett resonemang 
om säker skolväg. Det innebär att rektor i bedömningen ska ta hänsyn till hur elevernas väg 
till skolan ser ut, och därmed inte utgå från ”fågelvägen”. Detta resonemang finns dock inte 
med i riktlinjerna.  
 
Enligt intervjuer med rektorerna framkommer också en annan bild; de menar att det finns ett 
antal frågetecken kring hur placeringar ska ske i praktiken. Dessa frågetecken uppkommer 
främst när det finns fler antal sökande/behöriga elever än platser, och innebär därför att vissa 
skolor i högre grad måste bedöma vilka elever som är berättigade plats. Det är rektorerna 
själva på respektive skola som hanterar denna fråga. Då det inte finns mer utförliga rutiner än 
det dokument som nämnts ovan innebär det enligt uppgift att rektorerna ställs inför ett antal 
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bedömningsmässiga svårigheter själva. I intervjuerna uppges att det finns rektorer på skolor 
med högt söktryck som sitter och mäter avstånden med linjal för att det ska bli rätt. Det framgår 
också att grunderna för avslag, det vill säga enligt närhetsprincipen samt enligt organisatoriska 
och ekonomiska svårigheter, tillämpas olika.  
 
Enligt dokument som vi tagit del av är skolorna inom barn- och skolnämnderna indelade i så 
kallade skolpliktsbevakningsområden. Dessa är framtagna utifrån statistikområdesindelningen 
i Lund. Enligt uppgift (då dokumentation kring detta saknas) har varje skola ansvar för att 
informera eleverna i skolans upptagningsområde om skolval. Områdena används också just 
för skolpliktsbevakning, där varje rektor har ansvar för bevakning inom sina områden. Inom 
barn- och skolnämnd Lund öster sköts skolpliktsbevakningen av skolsekreterare på skolorna 
ute i de geografiska områdena.  
 
Ansökan till förskoleklass görs företrädesvis via webbanmälan, men det finns även möjlighet 
att skicka in blankett till respektive skola. Blanketten tas fram gemensamt för båda barn- och 
skolförvaltningarna. Rektorer och skolsekreterare bevakar också sökande i 
upptagningsområde/geografiskt område inför placering i förskoleklass. Enligt uppgift är det 
dock upp till vårdnadshavare själv att söka till årskurs ett i de fall då barnet inte går i 
förskoleklass. Om inget aktivt val registreras inom angiven tid tilldelas eleven en plats enligt 
den relativa närhetsprincipen. 
 
I båda barn- och skolnämnderna är beslut om placering av elev delegerat till rektor, och även 
avslag på grund av närhetsprincipen. I barn- och skolnämnd Lund stad är det däremot 
nämnden som beslutar om avslag på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter, 
medan denna beslutsrätt i Lund öster är delegerad till rektor.  

4.2.2. Bedömning  

Vår bedömning är att de riktlinjer som finns idag i princip endast återger lagens formuleringar 
och fungerar inte vägledande för rektorer kring hur beslut ska tas i det enskilda fallet. Detta 
kan medföra brister vid bedömningar om placering, särskilt i situationer då det uppstår högt 
söktryck till en skola och rektor därför måste göra ett urval av elever. Vår samlade bedömning 
är därför att barn- och skolnämndernas riktlinjer inte är ändamålsenliga, då de inte säkerställer 
en rättssäker och likvärdig prövning gällande placering av elever i förskoleklass. 
 
Vi ser också en brist i att nämndernas delegationsordningar skiljer sig åt gällande 
delegationsrätten kring avslag på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter, då 
detta innebär att avslagsförfarandet skiljer sig åt väsentligt inom de båda nämnderna. Det kan 
medföra brister gällande en likvärdig hantering av beslut kring placeringar.  
 

4.3. Riktlinjer för placering av barn i grundskola 

I detta avsnitt redogör vi för om det finns ändamålsenliga riktlinjer för placering av barn i 
grundskola samt om det är det samma riktlinjer som gäller i hela kommunen.  

4.3.1. Iakttagelser  

De två barn- och skolförvaltningarna har under 2016 satt samman en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp. Arbetsgruppen består enligt uppgift av en sammankallande person, som är 
anställd som kommunikatör inom barn- och skolförvaltning Lund stad, samt ett antal rektorer. 
Bakgrunden till varför arbetsgruppen har bildats anges i ett arbetsdokument som vi tagit del 
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av. Det finns dock inget formulerat uppdrag från nämnderna gällande detta. I dokumentet 
anges följande:  

 ”I dagsläget finns det ingen gemensam process för skolorna att hantera skolanmälan det vill 
säga val eller byte av skola, inom eller till Lunds kommun.  En blankett får skickas till var och 
en av de skolor man önskar anmäla sig till. Blanketten är inte gemensam för BSF Lund stad 
och BSF Lund öster. Skolorna har olika kösystem och egna rutiner med löpande antagning 
och därmed liten eller ingen möjlighet att göra urval efter exempelvis närhetsprincip. Detta 
ställer till bekymmer både för medborgare som vill göra en skolanmälan och för skolorna. 
Otydlighet och ett omständigt förfarande för medborgarna och svårigheter att ge tydliga besked 
från skolorna.” 
 

Det kan med bakgrund i detta konstateras att det inte finns gemensamma riktlinjer för placering 
av elever i grundskola. Det anges vidare i dokumentet att det finns behov av att skapa en 
gemensam arbetsprocess för skolanmälan för de kommunala grundskolorna, samt att det vore 
önskvärt om också de fristående enheterna ingick i en sådan arbetsprocess. Arbetsprocessen 
anges som följande:  

 Anmälningsförfarande - formulär och blankett  
 Anmälningsmottagande - mottar data från formulär och blankett (registrera)  
 Tilldelningsbeslut - beslutsstöd utifrån urvalsprinciper (önskemål, skola nära hemmet, 

närhetsprincip)  
 Kommunicera till andra skolor om man ej kan ta emot elev  
 Meddela beslut till vårdnadshavare  

 
Det anges även att en referensgrupp ska testa processen under hösten 2016, avstämning ska 
ske med juristerna samt att det ska undersökas hur data kan användas i Qlikview som 
beslutsstöd. Enligt uppgift strävar arbetsgruppen efter att ta fram en färdig process till våren 
2017, men det finns ingen bestämd tidpunkt angiven. I det dokument vi tagit del av finns inget 
syfte och målbeskrivning formulerad för arbetsgruppens uppdrag.  
 
Den sammankallande personen för arbetsgruppen arbetar också i övrigt med samordningen 
av placeringar i förskoleklass och grundskola för hela Lunds kommun. I intervju framkommer 
att detta uppdrag endast är en liten del av personens samlade arbetsuppgifter, men att 
uppdraget har vuxit med tiden.   
 
I barn- och skolnämndernas reglemente anges vilken av nämnderna som ansvarar för bland 
annat förslag till regler för skolskjutsar samt förslag till information, regler och avgifter för 

förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Däremot anges inte vem 

som ansvarar för förslag till riktlinjer kring placeringar i förskoleklass och grundskola. Det anges 
att barn- och skolnämnderna har ansvaret för skolpliktsbevakningen inom sina respektive 
verksamhetsområden, men detta innefattar inte förskoleklass, eftersom denna är en frivillig 
skolform och därmed faller utanför skolplikten.  

4.3.2. Bedömning  

Vår bedömning är att det inte finns ändamålsenliga riktlinjer för placering av elever i 
grundskola. Det är positivt att barn- och skolförvaltningarna uppmärksammat att det är 
angeläget att arbeta med ett gemensamt system för skolplaceringar. Vi ser dock otydligheter i 
arbetsgruppens uppdrag gällande målen för arbetet samt tidpunkt för när den gemensamma 
processen ska vara färdigställd och implementerad.  
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4.4. Beslut om placeringar i förskoleklass och grundskola 

Detta avsnitt redogör för huruvida beslut om placeringar fattas i enlighet med lagstiftning och 
praxis. Då lagstiftningen gällande placeringar i förskola ger huvudmannen ett förhållandevis 
stort utrymme i bedömningen (se avsnitt 3.1) fokuserar vi här på beslut om placeringar i 
förskoleklass och grundskola.  

4.4.1. Iakttagelser 

Det finns 48 grundskolor i Lunds kommun, med sammanlagt runt 13000 elever. Det finns 
vidare 1408 6-åringar, varav 1239 av dessa är placerade i förskoleklass läsåret 2016/17. Enligt 
tjänsteskrivelse från barn- och skolförvaltning Lund stad1 finns det 1573 barn som 
höstterminen 2016 kan börja förskoleklass eller årskurs 1.  
 
Vårdnadshavare lämnar in önskemål om skolplacering via e-tjänst på Lunds kommuns 
hemsida. Under perioden 1 dec 2015 – 1 feb 2016 lämnades 1201 önskemål in om 
skolplacering via e-tjänsten. Ytterligare ett antal önskemål lämnades enligt uppgift in genom 
inkomna blanketter. Enligt ovan nämnda tjänsteskrivelse finns det tre olika anledningar till att 
vårdnadshavare inte inkommer med önskemål om skolplacering:  

 De väljer en fristående skola istället 
 Förskoleklassen är en frivillig skolform, och de avstår från val på grund av detta 
 De gör inget aktivt val  

 
Processen för placeringar tidsmässigt framgår av nedanstående bild, som är barn- och 
skolnämndernas gemensamma process.   
 

                                                
1 Informationsärende skolplacering till förskoleklass och åk 1, daterat 2016-04-18 
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4.4.1.1 Placering i förskoleklass inom barn- och skolnämnd Lund stad 

I tjänsteskrivelsen framgår att av 1012 möjliga sökande inom barn- och skolnämnd Lund stad 
lämnade 843 in önskemål och 794 tilldelades sitt förstahandsval. 22 sökande tilldelades sitt 
andrahandsval och 16 tilldelades sitt tredjehandsval. Fem sökande fick ingen av de skolor de 
önskat, varav två av dessa lämnat in tre önskemål där inget av dessa kunde tillgodoses. De 
andra tre hade endast lämnat in ett eller två önskemål. Bland de som inte fått sina 
förstahandsval tillgodosedda (sammanlagt 49 sökande) är det Flygelskolan som är i tydlig 
majoritet, med 25 avslag. På andra plats kommer Tunaskolan med åtta avslag.  
 
I beslutsmotiveringen från barn- och skolförvaltning Lund stad, som skickades till 
vårdnadshavare som fått avslag gällande placering på Flygelskolan kan man bland annat läsa 
följande:  
 
”Inför höstterminen 2016 har 49 elever önskat skolplacering i förskoleklass vid Flygelskolan i 
Lund. Skolan har möjlighet att ta emot 24 elever. Alla elever kan således inte få plats på skolan. 
I de 25 avslag som kommun gjort hänvisar vi till Skollagen 9 kap. §15 andra stycket. Eleverna 
har istället erbjudits plats på annan skola nära hemmet. 10 stycken har fått den skola de 
önskade i andra hand och 15 stycken har fått den skola de önskade i tredje hand.” 
 
Beslutshänvisningen till 9 kap. § 15 andra stycket i skollaget innebär att avslag görs enligt 
ekonomiska och organisatoriska svårigheter. I intervju med förvaltningen framkommer att 
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majoriteten av avslag sker med hänvisning just till ekonomiska eller organisatoriska 
svårigheter.  
 

4.4.1.2 Placering i förskoleklass inom barn- och skolnämnd Lund öster 

Följande statistik har lämnats från barn- och skolförvaltning Lund öster. Totalt finns det 423 
elever som är födda 2010 och därmed är aktuella för förskoleklass läsåret 2016/17. Av dessa 
har 382 barn fått placering i förskoleklass inom Lund öster. Fyra barn går i kommunal skola i 
Lund stad och sex barn går kvar i förskola. Övriga 31 barn är nyanlända eller har valt fristående 
skola.  
 
Av de sammanlagt 386 sökande inför läsåret 2016/17 var det tre elever som istället fick sitt 
andrahandsval tillgodosett. Övriga elever fick sitt förstahandsval.  
 

4.4.1.3 Förändrade rutiner gällande placering i förskoleklass efter domstolsbeslut 

I avsnitt 3.2.4 redogör vi för högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) dom gällande en elev inom 
barn- och skolnämnd Lund öster. Överklagandeprocessen av domstolsbesluten skedde enligt 
uppgift med stöd av kommunjuristerna i Lunds kommun. Efter HFD:s domstolsbeslut har 
nämnderna dock enligt uppgift tagit intryck av detta och modifierat antagningsreglerna. Av 
sakgranskningen framkom dock att riktlinjerna fastställdes 2014 och synes inte ha ändrats 
sedan dess. Nämndens beslut tillämpades i det berörda fallet enligt en princip om absolut 
närhet; dvs. att de elever som bodde närmast den berörda skolan prioriteras i 
placeringsprocessen. Efterföljande har barn- och skolnämnderna enligt uppgift gemensamt 
tagit beslut om att istället tillämpa den relativa närhetsprincipen enligt det som redogörs för i 
avsnitt 4.3.1.  
 
En granskning av de mål gällande placeringar som avgjordes av förvaltningsrätten i Malmö 
under 2015 och fram till och med augusti 2016 visar dock att principen om ”absolut närhet” 
fortfarande tillämpas. Under 2015 inkom och avgjordes totalt 7 mål inom det här området och 
hittills under 2016 så har domstolen emottagit och avgjort 3 stycken. Två domar har avgjorts 
till klagandes fördel helt eller delvis. I en av domarna (mål nr 3301-16) konstaterar 
förvaltningsrätten att det inte framkommit att de elever som beviljats plats på den berörda 
skolan varit beroende av att placeras där för att kunna gå i en skola nära hemmet. Utlåtandet 
är därför att beslutet strider mot lag och således ska upphävas. Den andra domen (mål 4869-
15 m.fl.) grundar sig också till viss del på samma tankegångar. Förvaltningsrätten hänvisar i 
båda domarna till HFD:s utlåtande gällande den dom som redogörs för i avsnitt 3.2.4.  
 
Skolväsendets överklagandenämnd har sex ärenden registrerade under 2015 och fram till och 
med augusti 2016 som avser beslut om placering vid en annan skolenhet. Av dessa är fem 
stycken fortfarande pågående ärenden. I det avgjorda ärendet gjordes avslag på 
överklagandet. 

4.4.2. Bedömning  

Vår bedömning är att barn- och skolnämnderna i Lunds kommun inte med nuvarande riktlinjer 
kan säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning gällande placeringar. Detta får som 
konsekvens att barn- och skolnämnderna inte kan säkerställa att beslut om placeringar sker i 
enlighet med lagstiftning och praxis. Vi grundar bedömningen på följande iakttagelser:   

 Riktlinjerna synes inte ha förändrats sedan HFD:s dom 2015, trots att det i intervjuerna 
redogörs för att nämnderna tagit intryck av domen och modifierat antagningsreglerna.  
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 I några av de rättsfall som avgjorts under 2016 (förvaltningsrätten mål 3301-16 m.fl) 
framgår att barn- och skolnämnderna tagit beslut enligt principen om ”absolut närhet” 
snarare än ”relativ närhet”.  

 I riktlinjerna finns ingen instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska tillämpas 
(se tidigare avsnitt). 

 Rektorerna uppger i intervjuerna att de upplever svårigheter kring att tillämpa de 
riktlinjer som gäller idag (se tidigare avsnitt).  
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5. Sammanfattande bedömning 

Gällande placering i förskola är vår samlade bedömning att nämnderna har ändamålsenliga 
riktlinjer för placering av barn i förskola. Vi ser det dock som en brist att information kring de 
turordningsprinciper som tillämpas gällande placering i förskola inte finns med i den 
information som förmedlas till vårdnadshavare.   
 
Gällande placering i förskoleklass och grundskola är vår samlade bedömning att de riktlinjer 
som existerar idag inte är tillräckliga för att säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning 
gällande placeringar. Detta får som konsekvens att barn- och skolnämnderna i Lunds kommun 
inte kan säkerställa att placeringar sker i enlighet med lagstiftning och praxis.  
 
Vår bedömning gällande placering i förskoleklass och grundskola grundar sig på följande 
iakttagelser:   

 Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har barn- och skolnämnderna enligt uppgift 
tagit intryck av detta och modifierat antagningsreglerna: de anger att de numera 
tillämpar den relativa närhetsprincipen. Riktlinjerna för placering i förskoleklass synes 
dock inte ha förändrats.  

 I några av de rättsfall som avgjorts under 2016 (förvaltningsrätten mål 3301-16 m.fl) 
framgår dock att barn- och skolnämnderna tagit beslut enligt principen om ”absolut 
närhet” snarare än ”relativ närhet”.  

 I riktlinjerna finns ingen instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska tillämpas. 
Det saknas också instruktioner kring när de olika grunderna för avslag bör tillämpas. 

 De intervjuade rektorerna menar att det finns ett antal frågetecken kring hur placeringar 
i förskoleklass ska ske i praktiken. Dessa frågetecken uppkommer främst när det finns 
fler antal sökande än platser, och innebär därför att vissa skolor i högre grad måste 
bedöma vilka elever som är berättigade plats.  

 Nämndernas delegationsordningar skiljer sig åt gällande delegationsrätten kring avslag 
på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Det innebär att 
avslagsförfarandet skiljer sig åt väsentligt inom de båda nämnderna.  

 Den arbetsgrupp som sammansatts för att ta fram en gemensam process för 
placeringar i grundskola har inga tydliga formulerade mål med arbetet och det finns 
heller ingen beslutad tidpunkt för när processen ska vara färdigställd/implementerad.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och skolnämnderna att:  

 Säkerställa att information kring turordningsprinciper för placering i förskola finns 
tillgängliga för vårdnadshavare.  

 Ta fram riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola med tydliga instruktioner 
för hur bedömningar ska ske i de fall det finns fler sökande/tilltänkta elever än det finns 
platser.  

 Säkerställa att det finns en tydlig samordning kring beslut om placeringar, så att beslut 
fattas på lika grunder avseende alla skolor.  

 Säkerställa att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnderna för att säkra en 
likvärdig beslutandegång gällande avslag.  

 

Lund den 12 oktober 2016  

Sara Shamekhi   
EY     
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 

 Nämndspresidium barn- och skolnämnd Lund öster 

 Förvaltningschef barn- och skolnämnd Lund öster 

 Nämndspresidium barn- och skolnämnd Lund stad  

 Förvaltningschef barn- och skolnämnd Lund stad 

 Samordnarfunktion för skolplaceringar, anställd inom barn- och skolnämnd Lund stad 

 Ett urval av rektorer på skolor inom barn- och skolnämnd Lund öster och barn- och 
skolnämnd Lund stad.  

 
 
Dokument: 

Information och avgifter för förskoleverksamheten, 2016-04-27  

Tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxa, 2016-02-22 

Urvalsprinciper vid skolplacering till förskoleklass 

Informationsärende skolplacering till förskoleklass och åk 1, 2016-04-18 

Arbetsdokument: ”Skolanmälan – val eller byte av skola inom eller till Lunds kommun” 

Delegationsordning barn- och skolnämnd Lund stad 

Delegationsordning barn- och skolnämnd Lund öster 

Reglemente barn- och skolnämnd Lund stad samt Lund öster 

Överklagan skolplacering Flygelskolan höstterminen 2016  

Högsta förvaltningsdomstolen mål 7748-13 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3301-16 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål 4869-15, 4869-15, 5088-15, 5100-15, 5102-15, 5103-15 
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Ann Edvik

046-3594708

ann.edvik@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Yttrande över: ”Skrivelse om läxhjälp från 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Centerpartiet”

Sammanfattning
Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet föreslår i en skrivelse 
8 december 2016 till Barn- och skolnämnden i Lunds Stad 

- att det ska ges möjlighet till läxhjälp i Lunds stads skolor, gärna i 
samverkan med fritidshemsverksamhet eller ideella 
organisationer.

- att Barn- och skolförvaltningen Lunds stad kontinuerligt 
återrapporterar till nämnden om läxhjälpsverksamheten. 

Huvuddelen av skolorna i Lunds stad anordnar läxhjälp i nuläget och 9 
skolor har ansökt och fått beviljat statsbidrag för läxhjälpsverksamheten. 

Forskningen kring läxor och läxhjälp visar att läxor kan bidra till en god 
kunskapsutveckling för äldre elever, särskilt i matematik, samt att 
läxhjälp kan fungera som ett bra stöd för eleverna. Dock framkommer 
svårigheter, främst inom det kompensatoriska uppdraget för skolan, då 
det visar sig att det är svårt att med läxhjälp nå de elever som är i mest 
behov av detta stöd samt att läxor i sig riskerar att bidra till ökade 
kunskapsskillnader mellan elever, utifrån elevernas olika förutsättningar. 
För att få en kvalitet i läxan bör den vara väl förberedd, följas upp väl i 
skolan efteråt och vara direkt kopplad till den undervisning som sker. 
Eleven ska kunna genomföra läxan utan stöd av lärare.

Följande framgångsfaktorer för läxhjälp har konstaterats i forskning: en 
god studiemiljö, individuellt stöd, att läxhjälpen ligger i linje med 
ordinarie undervisning, att det bygger på ett frivilligt deltagande, att det 
finns handledning och en personlig relation mellan eleverna och 
läxhjälparna, att läxhjälpen är bemannad med behörig personal samt att 
det finns kontinuitet i verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att de skolor som väljer att ge läxor som kräver individuellt stöd ska 

erbjuda läxhjälp 
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att Uppföljning av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom 
ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2017 dnr 
2016/0749
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Centerpartiets skrivelse till Barn- 
och skolnämnden Lunds Stad 8 december 2016 dnr 2016/0749
Barn- och skolförvaltningens uppföljning av skolornas anordnande av 
läxhjälpsverksamhet vt 2016
Skolverket (2014) ”Läxor i praktiken”
Skolverket (2014) ”Mer än bara läxor”

Barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet. Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar. Beslutet påverkar barn och hänsyn till barnets bästa 
ska tas. Likvärdighetsfrågan är central i frågan om eventuell obligatorisk 
läxhjälp i Lunds stads grundskolor. 

Ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet föreslår i en skrivelse 
8 december 2016 till Barn- och skolnämnden i Lunds Stad 

- att det ska ges möjlighet till läxhjälp i Lunds stads skolor, gärna i 
samverkan med fritidshemsverksamhet eller ideella 
organisationer

- att Barn- och skolförvaltningen Lunds stad kontinuerligt 
återrapporterar till nämnden om läxhjälpsverksamheten.

Forskning om läxor 
”I avsaknad av reglering runt användningen av läxor är det upp till lärare 
och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana 
fall hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska 
verksamheten. En viktig utgångspunkt är då de mål och riktlinjer som 
gäller för utbildningen, till exempel att alla elever ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål.” Skolverket 2014.

Senare skolforskning visar att läxor kan ha en viss positiv effekt för äldre 
elevers kunskapsutveckling, men denna effekt är förhållandevis blygsam. 
En viss positiv effekt har en svensk forskning hittat mellan tid som lagts 
på matematikläxor och resultat på prov i matematik. 

Page 229 of 253



Tjänsteskrivelse 3 (5)
Diarienummer

2017-01-12 BSL 2016/0749

Läxor används ofta som ett sätt att ta igen förlorad undervisning. En 
sådan läxa är problematisk eftersom anledningen kan vara att eleven inte 
har förstått, och kan då inte heller förväntas kunna ta igen denna 
förlorade undervisning utan tillgång till den undervisande läraren 
närvarande.

För att få en kvalitet i läxan bör den vara väl förberedd, följas upp väl i 
skolan efteråt och vara direkt kopplad till den undervisning som sker. 
Eleven ska kunna genomföra läxan utan stöd av lärare.

Det flippade klassrummets fördelar är att elever både före och efter en 
lektion kan ta del av undervisningen, exempelvis genomgång. Risker 
med ett flippat klassrum är att eleverna inte förstår genomgången bättre 
för att den är inspelad digitalt, utan möjlighet till frågor och förklaringar. 

Läxa innebär också risker inom likvärdighetsområdet, då elever från 
olika bakgrund får olika mycket stöd hemifrån. Läxan kan försvåra 
skolans kompensatoriska uppdrag. Att erbjuda läxhjälp efter skoltid i 
skolans lokaler kan hjälpa de elever som har svårt att genomföra läxorna 
i hemmet. I Skolverkets utvärdering av läxhjälp på tio skolor 
framkommer att de elever som deltar upplever läxhjälpen som värdefull, 
men att verksamheten ofta inte når de elever som står allra längst från 
godkända betyg. 

Enligt viss skolforskning är det inte förrän i 10-årsåldern som barn kan 
förstå att läxor kan ha ett värde. Läxor är också en källa till konflikter 
mellan barn och vårdnadshavare.

Källa: Skolverket 2014, Läxor i praktiken

Forskning om läxhjälp
Skolverkets studie om läxhjälp i årskurserna 6-9 visar att läxhjälp kan 
vara ett bra sätt för elever att utveckla sina kunskaper, självförtroende 
och motivation. I vissa fall är det endast ett fåtal elever som deltar i 
läxhjälpsverksamheten, och då får effekten ett begränsat genomslag. 
Studien är genomförd i områden där måluppfyllelsen är relativt låg. De 
elever som står längst från godkända betyg är svårare att nå av insatsen. 
Att eleven under läxhjälpstillfället får individuellt stöd är den viktigaste 
faktorn till att läxhjälpen blir effektiv. Det är också viktigt att eleven har 
självbestämmande och att läxhjälparen stöttar och ställer krav. 

Läxhjälpens roll ger både möjligheter och hinder. Den friare ramen 
innebär möjligheter men också risker, som att alla elever inte får tillgång 
till verksamheten, då den är frivillig. Ju mer styrning läxhjälpen får desto 
mer liknar den skolans ordinarie verksamhet, och fyller då funktioner 
som skolan borde klara av inom den ordinarie verksamheten. Studien 
visar att rektor uppfattar att läxhjälpen är viktig men att prioritering 
ligger på ordinarie verksamhet och organiseras utifrån de omständigheter 
som finns på skolan, inte utifrån en medveten styrning och planering 
utifrån läxhjälpens syfte. Studien visar generellt en låg grad av medveten 
styrning och likaså låg grad av uppföljning av resultat av 
läxhjälpsinsatsen. 
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Studien visar vidare att läxhjälpen når de elever som redan har ett visst 
mått av studiemotivation, eftersom de väljer att lägga en del av sin fritid 
på läxhjälpen. Deltagandet i läxhjälpen varierar, från elever som är i 
behov av visst stöd för att klara sina studier, till elever med god 
måluppfyllelse i skolan. En norsk studie drar samma slutsatser och 
konstaterar vidare att läxhjälpen tenderar att öka skillnaderna mellan 
elever med olika social bakgrund, trots att ambitionen med läxhjälpen är 
den motsatta. Författarna till studien drar slutsatsen att om läxhjälpen 
anordnas i skolor med något bättre resultat i lägre utsträckning kan nå de 
elever som har behov av läxhjälpen. Elever som kontinuerligt deltar i 
läxhjälpen kan förbättra sina studieresultat, sin drivkraft och sin förmåga 
att ta ansvar för sina studier.

Det är viktigt att läxhjälpen har kunskap om elevens nuvarande 
studiesituation och de behov eleven har, samt att läxhjälpen hänger ihop 
med det arbete som sker i skolan dagligen, för att den ska ge bäst effekt. 
Att anlita externt läxhjälpsstöd fungerar mindre bra jämfört med att 
använda legitimerade lärare på skolan för läxhjälpen. Genom att använda 
externa läxhjälpare försvåras även kontinuiteten för eleverna. 

Sammanfattningsvis har följande framgångsfaktorer konstaterats i 
studien: en god studiemiljö, individuellt stöd, att läxhjälpen ligger i linje 
med ordinarie undervisning, att det bygger på ett frivilligt deltagande, att 
det finns handledning och en personlig relation mellan eleverna och 
läxhjälparna, att läxhjälpen är bemannad med behörig personal samt att 
det finns kontinuitet i verksamheten. Ett bekymmer ur en 
likvärdighetssynpunkt föreligger då de barn som har mest behov av 
läxhjälpen ofta väljer att inte gå dit när det är frivilligt.

Källa: Skolverket 2014, Mer än bara läxor

Läxhjälp i Lunds kommuns skolor
I Lunds kommuns grundskolor har en studie av skolors användning av 
läxhjälp genomförts i december 2015. I denna framgår att 35 skolor av 46 
skolor totalt i kommunen erbjuder läxhjälp i nuläget, 76 % av 
grundskolorna. Vanligast erbjuds läxhjälp två gånger per vecka och 
erbjuds alla elever. Tidsomfattningen per läxhjälpstillfälle är mellan 30 
minuter till två timmar. Ett fåtal skolor erbjuder läxhjälp endast till elever 
i behov av särskilt stöd. Några skolor anger att skolan inte har läxor, och 
att läxhjälpstillfället används som extra undervisningstid med skolans 
behöriga lärare, för de elever som är i behov av extra undervisning enligt 
åtgärdsprogram. Personal som ansvarar för läxläsningen är nästan 
uteslutande undervisande lärare på skolan och i vissa fall elevassistenter. 
Mindre vanligt är samarbete med ideella organisationer, men det 
förekommer. Ideella organisationer som skolorna samarbetar med är 
Individuell människohjälp, Röda korset, Rädda barnen och Tamam. En 
del skolor anger att de har en läxpolicy, och hänvisar då till Skolverkets 
material och forskningsresultat om läxor. Enstaka skolor erbjuder 
läxhjälp under fritidshemstid. Ett fåtal skolor anger att de inte har 
ekonomiska förutsättningar att anordna läxhjälp. 
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Statsbidrag för läxhjälp
Nio grundskolor i Lunds stad har ansökt och beviljats statsbidrag för 
läxhjälp 2016. Samtliga skolor som ansökte om läxhjälp blev beviljade 
medel från Skolverket, vilket inte var fallet 2015. Avslagen 2015 har 
troligen inneburit att färre skolor har ansökt om medel 2016. Sammanlagt 
har Lunds stads skolor erhållit statsbidrag om 1 004 500:- för 2016. 
Skolorna som fått beviljat statsbidrag är sju skolor med elever från 
årskurs 1 till årskurs 3/5/6. Två av skolorna har elever upp till årskurs 9. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad ser positivt på det politiska 
initiativet, som skulle kunna stöjda en likvärdig utbildning, men ser 
också svårigheter ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att de skolor som väljer att ge läxor som kräver individuellt stöd ska 

erbjuda läxhjälp 
att uppföljning av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom 

ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Rektorer
Områdeschefer
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Skrivelse till Barn- och skolnämnden Lund Stad 

Läxhjälp i Lunds skolor 

• 
• Centerpartiet 

l Lund ska vi ha en skola som ger alla barn och elever samma möjligheter att utvecklas oavsett 

bakgrund. Det är positivt att skolor använder sig av nya sätt att säkerställa att barnen får samma 

möjligheter att tillgodose sig kunskap, exempelvis genom det så kallade "Fiippade klassrummet" men 

även genom att skolan erbjuder läxhjälp. 

Under 2016 genomförs en förändring gällande fritidshemsorganisationen i Lunds kommun, numera 

ligger huvudansvaret för fritidshemmen hos skolan. Syftet är bland annat att i så stor utsträckning 

som möjligt samutnyttja lokaler och möjliggöra tätare samarbete mellan skola och 

fritidshemsverksamheten. Läxhjälp är ett exempel på något som kan samordnas bättre, gemensamt 

mellan skolan och fritidshemsverksamheten eller andra aktörer. 

Därför föreslår vi att: 

Barn och skolnämnd Lund stad beslutar att det ska ges möjlighet tillläxhjälp i Lund stads skolor, 

gärna i samverkan med fritidshemsverksamhet och eller ideella organisationer. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad kontinuerligt återrapporterar till nämnden om 

läxhjälpsverksamheten. 

Socialdemokraterna Miljöpartiet 

Monica Molin Yanira Difonis 

Centerpartiet 

Mattias Harrdin 



Resultatredovisning åk 6-9 
2017-02-08
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Bakgrund
Tjänsteärende: ”Modell för resultatrapportering och 
analys vid bristande kunskapsresultat/uppföljning” 
(beslut i november 2014).

Beslut: att rapportera om risker att elever i åk 6-9 
inte når målen. Rapport till nämnden i januari och 
augusti.
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Betygsförd. per kön åk 6 ht 2016

Stad

Lund
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Betygsförd. per kön åk 9 ht 2016

Stad

Lund
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Åk 6 ht 2014-2016

2016

2015

2014
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llJNI1 
[• LP094 • LGR 11 l [• skola • Ämne • Kön • Termin [ • Antal betyg • Andel betyg l 

Betygsfördelning per ämne r l{ 
Ämne • 9 Betyg 9 A B c D E F Total 

Engelska 12,8% 26,1% 27,6% 15,0% 12,3% 5,3% 1,0% 100,0% 

Idrott & Hälsa 7,8% 22,3% 34,4% 19,0% 11,1% 4,0% 1,5% 100,0% 

Matematik 9,2% 15,4% 23,3% 18,0% 25,4% 7,7% 1,0% 100,0% 

Svenska 8,9% 21,4% 31 ,4% 19,1% 16,0% 2,5% 0,7% 100,0% 

:•LP094 • LGR 11 J (• Sirola • Amne •Kon • Termin [ . Antal be!Yg • Andel betyg 

Betygsfördelning per ämne r 
Am n e • • Betyg A B c D E F Total 

Engelska 12.0% 20,9% 32, , .,. 1 6, 1~ 12,7"lb 5,4% 0.7% 100,0% 

ldroH & Halsa 20% 20,4% 37,5% 23,7% 14,2% 2 ,1% 02% 100,0% 

Mat@mattk 62% 16.9% 25,3% 20,9% 24,9% 55% 03% 100,0% 

Svenska 5. 0~. 17,2'1;, 33,7'to 22,5% 18,5% 28% 03% 100,0% 
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Betygsfördelning per imne r~ 

Am n• • Betyg A B c D E F Tot:ll 

Engelska 8 ,6% 231% 277% 18,2% 17,3% 5,1% 100,0"h 

IdiOti & Halsa 1,8% 208% 356% ')7 1% 12,1% 2,6% 100,0% 

Matematik 8,3~ 11 o~ 21 4% 20,2% 27,5% 5,4% 0,1% 100,0"h 

Svenska 6,9% 15.4% 30.5% 25,4% 19.~ 2.~ 0,2% 100,0"h 
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Åk 6 och 7 (samma elever)

ht 
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vt 
2016
Åk 6
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Åk 8 och 9 (samma elever)

ht 
2016
Åk 9

vt 
2016
Åk 8
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Åk 6 alla betyg ht 2016

46 flickor och 53 pojkar har ej uppnått kunskapskraven 

i åk 6 av 755 elever.
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l Uppnått Enhet Ej uppnått Uppnått 

100% 
EJ uppnått 

Apelskolan o 1 12 

90% 86,9% Fågelskolan 4-9 o 17 29 

80% Fäladsgården o 20 119 

70% Gunnesboskolan 6-9 c 3 28 

60% 
Hubertusgården c 1 20 

Järnakraskolan 4-9 o 1 56 -
50% 

Klostergårdskolan c 8 36 
40% 

Lerbäckskolan 4-6 o 4 70 

30% 
Palettskolan o 2 28 

20% 
Prästängsskolan o o 20 

13,1% 

10% Tunaskalan 7-9 o 1 o 

0% Tunaskalan F-6 o 6 80 

Vallkärra skola o 3 18 

Vikingaskolan o 9 34 

Vårfruskolan c 11 39 
WWW.LUND .. SE - östratomskolan o 12 67 

Total 99 656 



Åk 9 alla betyg ht 2016 

41 flickor och 86 pojkar har ej uppnått 

kunskapskraven i åk 9 av 699 elever.
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Åk 6, betygsfördelning, Lunds stad ht 2015
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Ämne • • Betyg • A B c D E F Total 

Bild 5,5% 14,9% 31 ,2% 30,4% 17,0% 0,7% 0,4% 100,0% 

Engelska 13,6% 22,1% 31 ,4% 15,5% 11 ,1% 5,7% 0,7% 100,0% 

Fysik 16,4% 23,0% 18,0% 13,1% 19,7% 9,8% 100,0% 

Geografi 6,5% 8,7% 19,6% 17,4% 34,8% 10,9% 2,2% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 0,4% 20,0% 27,2% 28,8% 21 ,6% 1,2% 0,8% 100,0% 

Historia 10,4% 22,1% 16,9% 13,0% 32,5% 3,9% 1,3% 100,0% 

Idrott & Hälsa 1,3% 20,4% 40,8% 20,4% 14,1% 2,3% 0,7% 100,0% 

Kemi 15,3% 15,3% 28,8% 10,2% 18,6% 11,9% 100,0% 

Matematik 5,5% 17,5% 26,4% 21,0% 24,0% 5,2% 0,3% 100,0% 

Musik 7,5% 17,0% 30,0% 29,2% 13,7% 2,3% 0,3% 100,0% 

Naturorienterande ämnen 0,9% 11 ,4% 29,8% 28,1% 27,2% 2,2% 0,4% 100,0% 

Religionskunskap 11,5% 26,4% 29,9% 13,8% 17,2% 1,1% 100,0% 

Samhällskunskap 14,8% 28,4% 25,9% 18,5% 11 ,1% 1,2% 100,0% 

Samhällsorienterande ämnen 3,7% 17,8% 31 ,7% 25,1% 17,8% 3,1% 0,8% 100,0% 

Slöjd 2,8% 18,2% 33,9% 26,1% 18,0% 0,7% 0,4% 100,0% 

Svenska 5,2% 17,2% 33,4% 22,4% 18,6% 2,9% 0,3% 100,0% 

Svenska som andraspråk 3,1% 12,5% 15,6% 50,0% 15,6% 3,1% 100,0% 



Åk 6, betygsfördelning, Lunds stad ht 2016
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Betygsfördelning per ämne C':.c.l 

Ämne • ~ Betyg ~ A B c D E F Total 

Bild 6,8% 14,5% 30,4% 22,3% 23,6% 1,4% 1,0% 100,0% 

Biologi 4,5% 17,0% 34,1% 11,4% 21 ,6% 10,2% 1,1% 100,0% 

Engelska 14,3% 22,3% 28,7% 14,3% 14,3% 4,9% 1,1% 100,0% 

Fysik 8,3% 12,5% 31 ,7% 16,7% 23,3% 6,7% 0,8% 100,0% 

Geografi 5,3% 14,9% 21 ,3% 22,3% 30,9% 3,2% 2,1% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 0,3% 16,1% 34,8% 25,9% 20,0% 1,3% 1,6% 100,0% 

Idrott & Hälsa 5,7% 20,5% 36,9% 19,9% 11,7% 4,4% 0,9% 100,0% 

Kemi 12,2% 20,3% 14,9% 27,0% 14,9% 9,5% 1,4% 100,0% 

Matematik 9,4% 19,0% 27,2% 14,9% 22,5% 6,2% 0,8% 100,0% 

Musik 7,3% 24,1% 37,1% 18,0% 11,3% 1,3% 0,9% 100,0% 

Naturorienterande ämnen 3,9% 14,5% 28,8% 21 ,7% 27,3% 3,2% 0,7% 100,0% 

Religionskunskap 9,3% 16,7% 28,7% 22,0% 19,3% 2,7% 1,3% 100,0% 

Samhällskunskap 8,4% 10,9% 22,7% 21 ,0% 31 ,1% 4,2% 1,7% 100,0% 

Samhällsorienterande ämnen 5,2% 20,3% 31 ,1% 21 ,9% 16,8% 3,8% 0,9% 100,0% 

Slöjd 4,8% 14,0% 31 ,9% 26,9% 20,1% 1,2% 1,1% 100,0% 

svenska 5,5% 19,3% 32,8% 20,3% 18,7% 2,7% 0,9% 100,0% 

Svenska som andraspråk 1,7% 1,7% 23,7% 37,3% 33,9% 1,7% 100,0% 

Teknik 7,2% 15,4% 19,1% 35,4% 18,5% 2,8% 1,6% 100,0% 



Åk 8, betygsfördelning, Lunds stad vt 2016 (samma 
elever)
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llJNI1 
Betygsfördelning per ämne ["l( 

Am n e • Betyg • A B c D E F Total 

Bild 12,5% 17,4% 31 ,8% 16,5% 17,4% 1,7% 2,7% 100,0% 

Biologi 6,2% 17,6% 32,7% 18,3% 16,9% 4,8% 3,6% 100,0% 

Engelska 16,9% 23,5% 28,0% 13,6% 9,9% 4,9% 3,2% 100,0% 

Franska 17,3% 20,0% 30,8% 16,2% 10,3% 4,9% 0,5% 100,0% 

Fysik 7,6% 14,4% 30,4% 20,7% 18,9% 3,5% 4,5% 100,0% 

Geografi 13,0% 16,4% 28,4% 19,5% 14,8% 4,1% 3,8% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 6,3% 18,7% 31 ,0% 23,9% 13,8% 2,6% 3,6% 100,0% 

Historia 12,3% 18,8% 29,6% 17,1% 14,6% 3,5% 4,1% 100,0% 

Idrott & Hälsa 12,2% 27,7% 30,2% 15,5% 7,3% 4,5% 2,6% 100,0% 

Kemi 5,6% 13,7% 28,7% 21,4% 20,7% 5,9% 3,9% 100,0% 

Matematik 10,7% 14,8% 22,3% 19,1% 23,6% 7,7% 1,7% 100,0% 

Musik 18,6% 25,2% 26,3% 16,6% 7,0% 2,8% 3,6% 100,0% 

Religionskunskap 10,9% 19,1% 28,0% 18,8% 16,4% 3,6% 3,2% 100,0% 

Samhällskunskap 10,8% 19,0% 28,8% 20,0% 13,1% 4,5% 3,9% 100,0% 

Slöjd 8,9% 20,7% 37,2% 18,5% 9,9% 1,4% 3,3% 100,0% 

Spanska 17,2% 19,2% 30,3% 17,2% 13,8% 2,4% 100,0% 

Svenska 12,4% 23,6% 33,7% 16,2% 10,3% 2,9% 1,0% 100,0% 

Svenska som andraspråk 6,3% 15,0% 23,8% 51,2% 3,8% 100,0% 

Teckenspråk 100,0% 100,0% 

Teknik 6,1% 15,9% 29,1% 24,0% 18,3% 3,1% 3,5% 100,0% 

Tyska 11,0% 23,7% 38,2% 17,1% 7,9% 1,8% 0,4% 100,0% 



Åk 9, betygsfördelning, Lunds stad ht 2016 (samma 
elever)
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llJNI1 

Betygsfördelning per ämne ['>(. ' 

Ämne • Betyg • A B c D E F Total 

Bild 12,7% 19,7% 32,2% 19,2% 12,1% 1,7% 2,4% 100,0% 

Biologi 9,6% 18,2% 31,3% 18,9% 14,5% 5,3% 2,2% 100,0% 

Engelska 21 ,3% 27,7% 25,8% 11,6% 7,9% 5,0% 0,7% 100,0% 

Franska 18,4% 20,1% 28,5% 17,9% 8,9% 5,0% 1,1% 100,0% 

Fysik 8,7% 18,8% 30,8% 18,1% 15,8% 3,9% 3,9% 100,0% 

Geografi 15,4% 24,3% 25,7% 14,6% 12,9% 4,5% 2,7% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 14,4% 24,4% 28,8% 18,7% 8,2% 3,8% 1,7% 100,0% 

Historia 17,7% 24,6% 26,8% 13,0% 11 ,7% 4,8% 1,4% 100,0% 

Idrott & Hälsa 14,7% 28,2% 30,2% 14,4% 7,4% 3,1% 1,9% 100,0% 

Kemi 7,6% 16,9% 33,1% 18,1% 15,9% 5,8% 2,4% 100,0% 

MatematiK 12,2% 15,9% 24,2% 18,8% 21 ,3% 6,4% 1,1% 100,0% 

MusiK 20,8% 26,1% 26,4% 14,6% 7,2% 3,4% 1,5% 100,0% 

ReligionsKunsKap 14,5% 23,2% 28,3% 13,9% 13,4% 4,1% 2,6% 100,0% 

samhällsKunsKap 14,2% 22,1% 27,7% 18,0% 11,4% 5,3% 1,3% 100,0% 

Slöjd 14,8% 24,7% 34,5% 15,7% 6,7% 0,5% 3,0% 100,0% 

SpansKa 21 ,6% 18,8% 26,7% 18,2% 11 ,6% 2,4% 0,7% 100,0% 

SVenska 16,9% 28,0% 31,0% 14,1% 8,0% 1,3% 0,8% 100,0% 

svenska som andraspråK 2,7% 16,0% 12,0% 25,3% 44,0% 100,0% 

Teckenspråk 100,0% 100,0% 

TekniK 9,6% 17,4% 29,0% 20,6% 17,1% 2,8% 3,6% 100,0% ~ 

Tyska 15,2% 23,3% 31,4% 17,0% 10,8% 1,8% 0,4% 100,0% 



F & - i eng, ma, sv, Id åk 6-9 ht 2013-2016 (samma elever)

Åk 6  Antal F totalt Antal - totalt Antal F Flickor Antal - Flickor Antal F Pojkar Antal - Pojkar
Engelska 35 7 16 3 19 4
Idrott & hälsa 21 5 5 3 16 3
Matematik 33 7 12 2 21 4
Svenska 19 0 3 0 16 0
     

Åk 7 Antal F totalt Antal - totalt Antal F Flickor Antal - Flickor Antal F Pojkar Antal - Pojkar
Engelska 33 3 11 2 22 1
Idrott & hälsa 16 7 6 4 10 3
Matematik 41 2 10 1 31 1
Svenska 17 4 1 2 16 2
     

Åk 8 Antal F totalt Antal - totalt Antal F Flickor Antal - Flickor Antal F Pojkar Antal - Pojkar
Engelska 32 4 10 1 22 4
Idrott & hälsa 13 13 6 4 7 9
Matematik 37 3 12 2 25 1
Svenska 15 3 1 1 14 2
     

Åk 9 Antal F totalt Antal - totalt Antal F Flickor Antal - Flickor Antal F Pojkar Antal - Pojkar
Engelska 35 (29) 5 5 1 30 (24) 4
Idrott & hälsa 22 (18)  13 5 8 17 (13) 5
Matematik 45 (36) 8 9 4 36 (36) 4
Svenska 8 (5) 5 1 2 7 (4) 3
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-01-23 BSL 2017/0029

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Anmälningar om kränkande behandling 
december 2016 och januari 2017

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2016-12-01- 2017-01-15.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 23 januari 
2017 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Syftet med redovisningen är att följa skollagen, vilket gynnar barn och 
vuxna i Lunds kommun. Kap 6 skollagen och diskrimineringslagen är till 
för att stärka barns och elevers rättigheter.

Ärendet
Skola Åk Dnr.__ Händelse (misstanke om)
Fågelskolan 5 BSL 2016/0823 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 9 BSL 2016/0759 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Fågelskolan 9 BSL 2016/0758 Digital kränkn. mellan elever
Fågelskolan 6 BSL 2017/0070 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 4 BSL 2016/0832 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 4 BSL 2016/0834 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Fäladsskolan 4 BSL 2016/0835 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 5 BSL 2016/0833 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 4 BSL 2017/0092 Fysisk kränkn. mellan elever
Fäladsgården 7 BSL 2016/0815 Verbal + digital kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2016/0750 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2016/0752 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2016/0753 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2016/0755 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2016/0756 Fysisk kränkn. mellan elever
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-01-23 BSL 2017/0029

Gunnesboskolan F BSL 2016/0757 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 5 BSL 2016/0784 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2016/0785 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2016/0798 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2016/0821 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0030 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Palettskolan 2 BSL 2017/0039 Fysisk kränkn. mellan elever
Östratornskolan 3 BSL 2016/0785 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Östratornskolan 3 BSL 2016/0790 Fysisk kränkn. mellan elever
Östratornskolan 7 BSL 2016/0791 Fysisk kränkn. mellan elever
Östratornskolan 3 BSL 2016/0793 Fysisk kränkn. mellan elever
Östratornskolan 7 BSL 2016/0787 Verbala kränkn. mellan 
elever
Östratornskolan 7 BSL 2016/0796 Verbala kränkn. mellan 
elever
Östratornskolan 8 BSL 2016/0797 Verbala kränkn. mellan 
elever
Östratornskolan 7 BSL 2016/0794 Verbala kränkn. mellan 
elever
Östratornskolan 4 BSL 2016/0795 Verbala + digitala kränkn. 
mellan elever
Östratornskolan 9 BSL 2016/0788 Digitala kränkn. mellan 
elever
Östratornskolan 3 BSL 2016/0789 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, december och januari 2016 och 2017” till 
handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse
2017-01-31

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 Arkivgatan 5 046-35 50 00 046-35 83 66 www.lund.se
221 00 Lund

Birgitta Olsson
046-35 83 04

birgitta.olsson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Anmälningar till nämndsammanträdet den 08 
februari 2017
Dnr BSL 2017/0023

Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 8 februari:

 Frånvaro som överstiger 20 procent (skollagen 7 kap) – anmälan 
till huvudmannen

 Protokollsutdrag § 302 Kommunkontoret Utveckling av e-förslag 
(2016-12-20) Kommunfullmäktige beslutar
att      införa e-förslag, benämnt Lundaförslaget, under en 
tvåårsperiod 2017-2019,
att      Lundaförslaget ersätter medborgarförslag,
att      ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Lundaförslaget 
efter tvåårsperioden

 Protokollsutdrag § 299 Elin Gustafssons (S) avsägelse av uppdrag 
som ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad (2016-12-20 KF)

 Protokollsutdrag § 404 Begäran om utökad driftsram på grund
av nya lokaler (2016-12-08 KS)

 Protokollsutdrag § 2 Utredning samlad måltidsorganisation 
(2017-01-11 SF)

 Protokollsutdrag § 22 Lönekartläggning 2016 (2017-01-11 (KS)

 Protokollsutdrag § 139 Fastställande av ersättningsbelopp till 
Modersmålscentrum för modersmålsstöd och studiehandledning 
2017 (2016-12-14 UN)

 Protokollsutdrag § 366 Handlingsplan för intern kontroll 2017, 
kommungemensamma kontrollaktiviteter (2016-12-07 KS)

 Protokollsutdrag § 370 angående fastställande av interkommunala 
ersättningar 2017 (2016-12-07 KS)
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 Protokollsutdrag § 176 Urvalsprinciper för placering i 
förskoleklass i Lunds kommun (2016-12-14 BSFÖ)

 Protokollsutdrag § 10 Beställning av ny förskola på 
Revingelyckan (Hardebergabanan) (2017-01-11 KS)

 Protokollsutdrag § 9 Yttrande över skrivelse från L -
Lärarlönelyftet ska ge permanenta lönehöjningar (2017-01-25 
BSFÖ)

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 

att  lägga redovisningen till protokollet.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse
2017-01-31

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 Arkivgatan 5 046-35 50 00 046-35 83 66 www.lund.se
221 00 Lund

Birgitta Olsson

046-358304

birgitta.olsson@lund.se

  

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2017/0022
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 08 
februari 2017:

Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och 
arbetslöshet:

Saltkråkans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid 
utöver grundblocket mellan 08.00 – 16.00 fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 
2017-05-19.
Nr 1/2017
Delegat: Viveca Dahl, skolområdeschef

Saltkråkans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid 
utöver grundblocket  fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30.
Nr 2/2017
Delegat: Viveca Dahl, skolområdeschef

Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver 
grundblocket mellan 08.00 – 15.00 fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2017-06-
09.
Nr 3/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef

Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid 
utöver grundblocket mellan 07.30 – 15.00 t.o.m. 2017-06-04.
Nr 4/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 4a:

Beslut om skolplacering enligt Sl 10:30 första stycket, 9:15 första 
stycket, 11:29 första stycket 
Nr 1-5/2017
Delegat: Rektor

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 13:

Beslut om mottagande i grundsärskola 
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Särskoletillhörighet för eleven A FA 090323****
Nr 1/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Beslut om mottagande i grundsärskola
Inriktning särskola för eleven A FL 000729****
Nr 2/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Beslut om mottagande i grundsärskola 
Särskoletillhörighet för eleven TS 031222***
Nr 3/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.

Mats Jönsson Eva-Lotta Kittel
Skoldirektör Nämndsekreterare

Expedieras:
Akten
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