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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Sammanträdesdatum

2017-06-21

Tid

17.00

Plats

Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47

Vi bryter mötet kl 18:30 för gemensam lättare måltid.
Följande ärende ska behandlas:

1. Information: Handlingsplan för pedagogisk omsorg samt beslut om
uppsägning av lokaler
Dnr BSL 2017/0315

2. Beställning Vikingaskolan
Dnr BSL 2017/0438

3. Information: Statistik skolval
Dnr BSL 2017/0248

4. Information: Ekonomisk uppföljning per den 31 maj
Dnr BSL 2017/0439

5. Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i
Lund, Lunds kommun – Granskning
Dnr BSL 2017/0491

6. Redovisning av åtgärder efter skolinspektionens kvalitetsgranskning
av särskild undervisning på sjukhus Lunds kommun
Dnr BSL 2016/0484

7. Slutrapport ”Organisation och finansiering för nyanlända elever,
särskild belysning av resursfördelningen för studiehandledning” (EVPuppdrag från kommunfullmäktige juni 2016)
Dnr BSL 2017/0232

8. Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss
”Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter”
Dnr BSL 2017/0392
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9. Yttrande över remiss från KF ”Inför betalda arbetskläder för
personalen inom förskolan”
Dnr BSL 2017/0482

10. Fastställande av rutiner för årerrapportering av kränkningar och
skolinspektionsärenden
Dnr BSL 2017/0600

11. Revidering av Arbetsmiljöplan
Dnr BSL 2017/0528

12. Revidering av Delegationsplan
Dnr BSL 2017/0564

13. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022

14. Anmälningar till nämndsammanträdet den 21 juni
Dnr BSL 2017/0028

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

16. 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
Staffan Bolin (L), 2:e vice 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)
Sofia Lindbom (M)
Marita Eveberg Petersson (M)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)
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1. Information: Handlingsplan för pedagogisk
omsorg samt beslut om uppsägning av lokaler
Dnr BSL 2017/0315
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2. Beställning Vikingaskolan
Dnr BSL 2017/0438

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om/tillbyggnad av Vikingaskolan.
Skolan får efter genomfört projekt en kapacitet för 720 elever i årskurs 49. Beställningen föranleds av fastighetstekniska aspekter då befintliga
byggnader är i stort behov av renovering och även en ökning av antalet
elever i befolkningsprognosen. Projektet är upptaget i kommunens
investeringsplan.

Beslutsunderlag
Beställning Vikingaskolan Tjänsteskrivelse 2017-06-21
Beställning Vikingaskolan 2017-06-21
Lokalprogram Vikingaskolan 2017-06-21
Beställning Vikingaskolan infomöte 170607
170521VikingaSkiss1
170521VikingaSkiss2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad, Östra torn Brunnshög 2016-08-31

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för
720 elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan
2017-06-21 med färdigställande till höstterminen 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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3. Information: Statistik skolval
Dnr BSL 2017/0248
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4. Information: Ekonomisk uppföljning per
den 31 maj
Dnr BSL 2017/0439

Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 maj enligt den
uppföljningsmodell som nämnden har beslutat

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 juni 2017
dnr BSL 2017/0439

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 maj 2017 och
lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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5. Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd i Lund, Lunds
kommun – Granskning
Dnr BSL 2017/0491

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden Lunds stad har under samrådet 2015 yttrat sig
över Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen. I
utställningsförslaget finns beskrivet 2 skolor med respektive 400 elever
samt 3-4 förskolor i första etappen. I senare etapper beskrivs ytterligare
tomter för förskola men antal anges ej. Antalet bostäder som beskrivs i
utställningsförslaget motsvarar den kapacitet som reserverats i form av
skol- och förskoletomter.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i Lund,
Lunds kommun  Utställning18 april 7 juni 2017
planforslag-fop-oreundsvagen-utst-170323

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens
skrivelse Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med
omnejd i Lund, Lunds kommun Utställning 18 april 7 juni 2017.

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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6. Redovisning av åtgärder efter
skolinspektionens kvalitetsgranskning av
särskild undervisning på sjukhus Lunds
kommun
Dnr BSL 2016/0484
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7. Slutrapport ”Organisation och finansiering
för nyanlända elever, särskild belysning av
resursfördelningen för studiehandledning”
(EVP-uppdrag från kommunfullmäktige juni
2016)
Dnr BSL 2017/0232

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-1012 med uppdraget att:


utveckla en bättre utbildning för nyanlända



utreda finansieringen



belysa resursfördelningen för studiehandledning

Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
OECD, forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer
för nyanländas utbildning. Det ska finnas beredskap och kunskap i hela
kommunens styrkedja kring mottagande och organisation kring
nyanlända elever vilket kräver en flexibel organisation. Varje elevs
behov ska vara i fokus.




För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
-

en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som
motverkar skolsegregation

-

en gemensam struktur för utredning av nyanlända
elevers behov efter mottagandet i LundaVälkomsten

-

en gemensam struktur för uppföljning av elevernas
resultat

Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång
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En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation



En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet

Förslag till finansiering
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.


Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt



De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år



Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas



Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng



LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad



Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för att
underlätta utbetalning

Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.
Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av elevens
rektor utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Rapport: Organisation och finansiering för nyanlända elever, samt
belysning av resursfördelningen för studiehandledning den 7 juni 2017
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Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016, dnr BSL 2016/0506
Projektplan 3 oktober 2016 antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att
att

godkänna rapporten och därmed anse uppdraget från
kommunfullmäktige genomfört
översända rapporten till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
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8. Yttrande över Utbildningsdepartementets
remiss ”Specialpedagogisk kompetens i fråga
om neuropsykiatriska svårigheter”
Dnr BSL 2017/0392

Sammanfattning
Lunds kommun ombeds lämna synpunkter på förslagen eller materialet i
Utbildningsdepartementets Universitets- och högskoleenhets promemoria
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.
Promemorian innehåller förslag på förändringar i nuvarande
högskoleutbildning till speciallärare och specialpedagog, med syfte att
säkerställa en högre kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås i
promemorian. Vi önskar att varianten av ADHD, diagnosen ADD,
nämns. Vidare behövs en fortbildningsinsats på området för nuvarande
tjänstgörande speciallärare och specialpedagoger, förslagsvis via
Skolverket.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads Tjänsteskrivelse promemoria
specialpedagogisk kompetens den 26 maj 2017, dnr 2017/0392
Regeringskansliets remiss Promemoria specialpedagogisk kompetens den
22 mars 2017, (dnr U2017/01365/UH)

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med Tjänsteskrivelse
promemoria specialpedagogisk kompetens, den 26 maj 2017, dnr
2017/0392.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Lsr
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9. Yttrande över remiss från KF ”Inför betalda
arbetskläder för personalen inom förskolan”
Dnr BSL 2017/0482

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom
förskola och fritidshem
Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

Beslutsunderlag
BSL Lunds stad 2017/0482
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

förskolecheferna ska avsätta medel för finansiering av adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

att

därmed anse remissen besvarad och översända yttrandet till
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare
Administrativa chefer
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10. Fastställande av rutiner för
årerrapportering av kränkningar och
skolinspektionsärenden
Dnr BSL 2017/0600

Sammanfattning
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad har tillsammans med
förvaltningsledning under våren 2017 identifierat ett behov av att
förtydliga och utveckla rutinerna för återrapportering från verksamhet till
förvaltning och nämnd. De områden som omfattas är elevärenden i
samband med kränkande behandling, pågående skolinspektionsärenden,
hög elevfrånvaro och personalärenden.
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad, förvaltningsledning,
skolområdeschefer och utvecklingsledare har ägnat en halv
utbildningsdag den 17/5 2017 till att diskutera behoven och ta fram
förslag på innehåll till ett sådant stöddokument.
Förslag till beslut:
att anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till
förvaltning och nämnd

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2017 dnr BSL
2017/0600
Stöddokument för inrapporteringsrutiner till förvaltning och nämnd

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till
förvaltning och nämnd.

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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11. Revidering av Arbetsmiljöplan
Dnr BSL 2017/0528

Sammanfattning
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad föreligger för beslut. Arbetsmiljöpolicy behöver
kontinuerligtuppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen
eller organisationen. Förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag där
Arbetsmiljöpolicyn ar kompletterats med egenkontrollansvar enligt
Miljöbalken och föreslås gälla från och med 2017-06-21.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter. Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2011-06-22, reviderad 2014-06-18.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 maj 2017
dnr BSL 2017/0528.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

anta föreliggande förslag till ”Arbetsmiljöpolicy med tillhörande
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” för Barn- och
skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2017-06-21.

Beslut expedieras till:
Miljöförvaltningen
Annika Skoog
Akten.
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12. Revidering av Delegationsplan
Dnr BSL 2017/0564

Sammanfattning
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad föreligger för beslut. Delegationsplanen behöver kontinuerligt
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller
organisationen. Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2017-0701.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Revidering av delegationsplan den
24 maj 2017, dnr BSL 2017/0564.
Barn- och skolnämnd Lunds stads delegationsplan från 2017-02-08.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till delegationsplan för Barn- och
skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2017-07-01.
Beslut expedieras till:
Akten
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13. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022
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14. Anmälningar till nämndsammanträdet den
21 juni
Dnr BSL 2017/0028
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15. Anmälningar om kränkande behandling
2017
Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats2017-04-01 – 2017-05-31.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, ”Anmälningar om kränkande
behandling april och maj 2017” dnr BSL 2017/0029.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, april och maj 2017” till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.
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16. Skoldirektören informerar
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Utfasning av pedagogisk omsorg
170621

Personalen
• Förskolechefen har informerat personalen
om arbetsgången vid utfasning av
verksamheten och även haft individuella
samtal med alla. Fokus vid samtalen har
varit personalens önskemål om sin
framtida arbetssituation
• Facken involveras, om arbetstagaren så
önskar

Personalens olika önskemål
Förskolechefen ansvarar för nio dagbarnvårdare, vars tankar
om framtiden ser olika ut:
• Två stycken har uttryckt önskemål om att få gå i pension, då
de fyller 64 år 2018
• Fyra stycken önskar att få ingå i kompetenspoolen. Det är ett
vikariesystem där man arbetar på olika förskolor när
ordinarie personal är sjuk, kompetensutvecklar sig alternativt
har semester
• Två stycken önskar tjänstledighet för studier
• En dagbarnvårdare kommer under ht 2017 ta med de barn
hon har inskrivna och börja arbeta på en förskola, enligt
eget önskemål och efter föräldramöte där vårdnadshavarna
blivit informerade

Vårdnadshavarna och barnen
•

Inskrivna
– Vt-2017 43 barn
– Ht 2017 31 barn

•

Förtur till den förskola som önskas

•

Vårdnadshavare erbjuds att redan nu lämna önskemål om förskola
samt att göra en anmälan till barnomsorgsadministratörerna

•

Vi arbetar naturligtvis utifrån barnens bästa och planerar tillsammans
med dagbarnvårdarna, berörda förskolechefer och blivande
pedagoger för att barnen ska få en trygg och genomtänkt övergång

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat men vi arbetar vidare
med utfasningen utifrån nämndens beslut.

Barn och skolförvaltningen
Lunds stad

Arbets-och tidsplan för utfasning av pedagogisk omsorg

6/3 information på APT, dialog om vad utfasningen innebär och uppstart på diskussion om
vad dagbarnvårdarna har för tankar om framtiden
April – individuella samtal med dagbarnvårdarna om deras tankar om sin yrkesmässiga
framtid
4/5 APT, fortsatt dialog om framtiden, boka föräldramöte
10/5 Föräldramöte väster, Carina ska börja på Fågel blå ht 2017 och barnen erbjuds plats där
11/5 Föräldramöte N Fäladen
16/5 Föräldramöte Ö Torn – Linero
Syfte med föräldramötena var att informera och ge vårdnadshavarna en övergripande bild av
förskolan och dess verksamhet och svara på vårdnadshavarnas frågor. Informationsbrev är
utdelat där man uppmanar vårdnadshavare att titta på vilken förskola man önskar.
Kontaktuppgifter till kösamordnare finns också i det brevet.
HT-17
Verksamheten pedagogisk omsorg är igång som vanligt, förutom en dagbarnvårdare och den
barngrupp som hon har. De flyttar till förskolan Fågel Blå.
VT-18
Vårdnadshavarna lämnar in önskemål om vilken förskola som önskas till hösten.
När placeringarna är gjorda planeras för en övergång från dagbarnvårdare till förskola och
inskolning utifrån barnens behov påbörjas.
HT-18
Barnen börjar på sin nya förskola och utifrån barnens behov sker inskolning tillsammans med
vårdnadshavare.
Löpande under hela utfasningen finns förskolechefen tillgänglig, både för personal och
vårdnadshavare. När behov finns stöttar personal från förvaltningen i frågor som kommer
upp.

Bosse Persson, förskolechef
Cecilia Fehrlund, utvecklingsledare

BSF Lunds stad
CVJK
2017-04-12

Till vårdnadshavare som har barn i pedagogisk omsorg i Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat om att fasa ut verksamheten för
pedagogisk omsorg senast 1 september 2018.
BSF Lunds stad arbetar vidare med planeringen för att genomföra utfasningen av
pedagogisk omsorg, enligt nämndens fattade beslut.
Detta innebär att vi tillsammans med er vårdnadshavare ska titta på
förskoleplacering, utifrån era önskemål, från HT-18. Ni har förtur till den förskola ni
önskar och det är önskvärt att ni redan nu tittar på förskolorna och gör en anmälan till
barnomsorgsadministratörerna.
Vi arbetar naturligtvis utifrån barnens bästa och planerar tillsammans med
dagbarnvårdarna och blivande pedagoger på förskolan för att barnen ska få en trygg
och genomtänkt övergång. Mer information om detta kommer löpande.
Administratörer
Linero
Catharina Berg,
catarina.berg@lund.se
046-35 83 76
Norra Fäladen
Birgitta Bensefelt,
birgitta.bensefelt@lund.se
046-35 65 50
Väster & Ö Torn
Berith Hansson,
berith.hansson@lund.se
046-35 83 21
Har ni några frågor hör gärna av er till mig.
Med vänlig hälsning
Bo G Persson
Förskolechef Vildanden & Fågel blå fsk
Pedagogisk omsorgschef
Tel: 046-359 92 21, mail: Bo.G.Persson@Lund.se
Lunds kommun, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Fågel Blå , Vildandens förskolor och Pedagogisk omsorg
Box 41, 221 00 LUND
Växel: 046-35 50 00, direkt:046-359 92 21
Bo.G.Persson@lund.se
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Beställning Vikingaskolan
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om/tillbyggnad av Vikingaskolan.
Skolan får efter genomfört projekt en kapacitet för 720 elever i årskurs 49. Beställningen föranleds av fastighetstekniska aspekter då befintliga
byggnader är i stort behov av renovering och även en ökning av antalet
elever i befolkningsprognosen. Projektet är upptaget i kommunens
investeringsplan.

Beslutsunderlag
Beställning Vikingaskolan Tjänsteskrivelse 2017-06-21
Beställning Vikingaskolan 2017-06-21
Lokalprogram Vikingaskolan 2017-06-21
Beställning Vikingaskolan infomöte 170607
170521VikingaSkiss1
170521VikingaSkiss2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad, Östra torn Brunnshög 2016-08-31

Barnets bästa
I ärendet har barnets bästa beaktats. En utbyggnad av Vikingaskolan gör
att skolan och dess elever fåt tillgång till moderna lokaler utformade efter
aktuella styrdokument. Skolans utemiljö kommer genom ombyggnation
bli mer sammanhållen och ändamålsenlig. Att göra Vikingaskolan till ett
nav för äldre årskurser på Linero-Råbylund ger en ökad likvärdighet för
områdets elever.

Ärendet
Idag tar Vikingaskolan emot elever i årskurs F-9 och har läsåret
2016/2017 drygt 400 elever. En tillbyggnad är gjord under 90-talet med
lokaler för årskurs 7-9. De äldre delarna är byggda på 70-talet och
utredningar har genomförts sedan tidigare av serviceförvaltningen.
Genom utbyggnaden av Råbylundsområdet så växer behovet av
skollokaler i alla åldrar och två nya skolor med årskurs F-3,

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Råbylundsskolan och Mårtenskolan planeras. Vikingaskolan har vid flera
tillfällen diskuterats i lokalgruppen och möjliga åtgärder har utretts.
Projektets mål är att skapa en skola med årskurs 4-9 för upp till 720
elever. Skolan finns beskriven i Barn- och skolnämnden Lunds stads
lokalplan och blir den enda skolan med äldre årskurser på LineroRåbylund. Ett lokalprogram har tagits fram med utgångspunkt i Lunds
kommuns standardlokalprogram som ej ännu är antaget men som finns i
remissutgåva.
Lokalprogrammet som innehåller en fullstor sporthall redovisar en total
programyta på 6703 kvm vilket motsvarar 9,3 kvm/elev. Om ytan för
idrottshallen redovisas separat är ytan 7,1 kvm/elev. Eftersom att
lokalprogrammet delvis anpassas till en befintlig byggnad så kommer
antal kvadratmeter per elev stiga. I beslutsunderlagen finns
schablonmässiga skisser för att illustrera den föreslagna tillbyggnadens
volym. Den totala ytan som byggs till omfattar ca 5000 kvm. Idag är
Vikingaskolan ca 7500 kvm stor med plats för 20-22 klasser. Utökning
av skolans kapacitet är genom projektet mellan 2-4 klasser.
Anpassningen till det nya lokalprogrammet gör att utökningen i antalet
klasser hanteras på i princip motsvarande lokalyta.

Utredning befintliga byggnader
Serviceförvaltningen levererade 2016-11-07 en utredning av
Vikingaskolan med utgångspunkt i en omorganisering av skolan till
årskurs 4-9 med fyra paralleller.
Sammanfattning av rekommendationer serviceförvaltningen
”… den samlade rekommendationen att riva de befintliga byggnaderna
A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat kök och
kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler
förbereds. Renovering av byggnad F bedöms kosta ca 60-70% av
nyproduktion av motsvarande ytor. Rekommendationen är att riva
byggnad F samt låta funktionerna i byggnad F ingå i de nya byggnaderna.
Oavsett valt tillvägagångsätt behöver en omfattande provisorisk
etablering anordnas. Det finns gott om plats i nära omgivning för sådan
etablering. Sådan etablering kräver bygglov. Omfattningen i detalj
behöver utredas mer.”
Vad gäller befintligt högstadium, hus G1-G4, är bedömningen att endast
mindre åtgärder är nödvändiga. Åtgärderna rör till största delen
anpassningar till lokalprogrammet.

Ekonomi och tidplan
Vikingaskolan är upptagen i Lunds kommuns investeringsplan. Projektet
är kostnadsberäknat till 198 miljoner. Enligt preliminär tidplan kan
projektet genomföras med färdigställande höstterminen 2020.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för
720 elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan
2017-06-21 med färdigställande till höstterminen 2020.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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Projektnamn: Vikingaskolan
Beställare: Gustav Svensson

Barn- och skolnämnden Lunds stad

Beställning av ny- eller ombyggnad"[ Projektnamn]"
ENKEL UTREDNING: beställs av lokalplanerare
(punkt 2,3,6,7.1,7.7 ska besvaras), beslutas i lokalgruppen
FÖRSTUDIE, UTREDNING: utökad tomt- och lokalutredning,
beställs av förvaltning
BYGGNAD: beställs och beslutas av nämnd/KS/KF

Beställningen ska innehålla:
1.

Behovsbeskrivning och syfte ...................................................................2

2.

Bakgrund och verksamhetsbeskrivning.................................................3

3.

Alternativ till investeringen.....................................................................3

4.

Lösningsförslag och mål ..........................................................................3

5.

Avgränsningar ..........................................................................................9

6.

Förutsättningar ......................................................................................10
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.

Tidsram ........................................................................................10
Ekonomi, budget ..........................................................................10
Finansiering..................................................................................10
Driftkostnad..................................................................................10
Följdinvestering............................................................................10
Energi och miljö ...........................................................................10
Övrigt ...........................................................................................11

Fastställande ...........................................................................................11
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Förvaltningens förslag till beslut
Ärende
Beställning Vikingaskolan
Beslutsunderlag, se nedan punkter 2,3,4,5,6 och 7.
Ärendet Dnr BSL 2017/0438 var uppe i Barn- och skolnämnden den 21/62017 och förslag till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för 720
elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan 2017-06-21
med färdigställande till höstterminen 2020.

1. Behovsbeskrivning och syfte
En utförlig analys och övergripande planering för skolområdet LTÖ finns i
barn- och skolnämnden Lunds stads lokalbehovsplan. I beslutsunderlagen
finns även redovisningar av de lokalbehov som den ökande befolkningen på
Linero-Råbylund innebär. Analysen av ökande befolkning har i samband med
att serviceförvaltningen signalerat att Vikingaskolans lokaler måste renoveras
resulterat i ett investeringsprojekt.
Vikingaskolan har under en period varit en skola som många i skolvalet sökt
sig bort ifrån. Skolan har dock de senaste åren lyckats vända den trenden och
skolans utveckling är nu positiv. Skolans geografiska läge gör att ett
upptagningsområde för en större enhet ger en elevgrupp med elever från olika
socioekonomisk bakgrund. Barn- och skolnämnden lunds stad har i sin
lokalplan tagit ställning för att verka för att skolan ges en roll som främjar
integration. Planeringen som upprättats genom lokalplanen med
Vikingaskolan som ett nav på Linero-Råbylund uppfyller ambitionen att verka
för integration.
”Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställningstagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de
fall det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda
miljöer. Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är
en tillgång för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som
2 (11)
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en aktiv aktör i samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt
tänkande kring skolspår. Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för
fler föräldrar att utnyttja det fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn.”
(Citat lokalplan 2016)

Elever till den nya Vikingaskolans elever kommer primärt att komma från de
nya skolorna med årskurs f-3 på Råbylund och Mårtens fälad.
Det finns generellt ett behov att modernisera och uppdatera de av
grundskolans lokaler som byggdes under 70- och 80-talen. Skolans
organsiation med tätt samarbete mellan skol- och fritidshemsverksamhet
påverkar hur lokalerna ska utformas. Yteffektivitet är ytterligare en aspekt
som är aktuell genom Lunds kommuns standardlokalprogram.
Standardlokalprogrammet är bl.a. framtaget med syftet att få ett mer
yteffektivt lokalbestånd. De båda målen med ökad ändamålsenlighet och ökad
yteffektivitet kan uppnås genom en investering på Vikingaskolan.

2. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
Beställningen föranleds av fastighetstekniska aspekter då befintliga byggnader
är i stort behov av renovering och även en ökning av antalet elever i
befolkningsprognosen.
Idag tar Vikingaskolan emot elever i årskurs F-9. En tillbyggnad är gjord
under 90-talet med lokaler för årskurs 7-9. De äldre delarna är byggda på 70talet och utredningar har genomförts sedan tidigare av serviceförvaltningen
som visar på behov av renoveringar. Genom utbyggnaden av
Råbylundsområdet så växer behovet av skollokaler i alla åldrar och två nya
skolor med årskurs F-3, Råbylundsskolan och Mårtenskolan planeras.
Vikingaskolan har vid flera tillfällen diskuterats i lokalgruppen och möjliga
åtgärder har diskuterats. Investeringen är upptagen i EVP.

3. Alternativ till investeringen
Endast ett alternativ föreslås i beställningen. Enligt Barn- och
skolförvaltningens analys av befintlig kapacitet och befolkningens utveckling
3 (11)
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finns ett behov inom området Linero-Råbylund som inte kan tillfredsställas
inom befintligt lokalbestånd. Analysen har bearbetats och barn- och
skolnämnden har genom antagande av lokalplan 2016 slagit fast att projektet
med omorganisering och tillbyggnad av Vikingaskolan bör genomföras. Som
redovisas nedan finns även ett omfattande renoveringsbehov på
Vikingaskolan. Om investeringen ej genomförs saknas på sikt kapacitet inom
årskurserna 4-9 på Linero-Råbylund. Kapacitet måste då tillskapas på andra
skolor inom närområdet. Avseende befintliga byggnader så måste omfattande
renoveringar utföras om projektet inte genomförs.

4. Lösningsförslag och mål
Projektets mål är att skapa en skola med årskurs 4-9 för upp till 720 elever.
Skolan finns beskriven i Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan och
blir den enda skolan med äldre årskurser på Linero-Råbylund. Ett
lokalprogram har tagits fram med utgångspunkt i Lunds kommuns
standardlokalprogram som ej ännu är antaget men som finns i remissutgåva.
Lokalprogrammet som innehåller en fullstor sporthall redovisar en total
programyta på 6703 kvm vilket motsvarar 9,3 kvm/elev. Om ytan för
idrottshallen redovisas separat är ytan 7,1 kvm/elev. Idag är Vikingaskolan ca
7500 kvm stor med plats för 20-22 klasser. Lösningsförslagets utökning vad
gäller kapacitet är mellan 2-4 klasser. Anpassningen till det nya
lokalprogrammet gör att utökningen i antalet klasser hanteras på i princip
motsvarande lokalyta.
För att redovisa ett lokalprograms BRA har vid tidigare beställningar
svällningsfaktorn 1,2 använts. För Vikingaskolan innebär det en BRA på 8044
kvm. I volymstudier som genomförts har det undersökts vilka delar av
lokalprogrammets funktioner som kan rymmas i befintliga byggnaderna G1G4. Det framgår att de befintliga byggnadernas beskaffenhet medför viss
ineffektivitet med mer korridorer och allmänna ytor än lokalprogram för en
nyproducerad byggnad. I preliminära skisser som tagits fram är därför den
uppmätta BRA ca 9000 kvm inklusive sporthall.
Utdrag ur serviceförvaltningens utredning;
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Serviceförvaltningen levererade 2016-11-07 en utredning av Vikingaskolan
med utgångspunkt i en omorganisering av skolan till årskurs 4-9 med fyra
paralleller. I utredningen konstateras nedanstående. Vissa tillägg har gjorts
kring delar som utretts efter 2016-11-07.
”Rekommendationerna som följer baseras på beställningsskrivelsens behov
samt undersökningar av byggnaderna utförda av serviceförvaltningen under
2014-2015 av skolan. Dessutom har intervjuer gjorts med tekniska
specialister, förvaltare och administrativ chef för skolan avseende nuvarande
status och användning.

Bild: Situationsplan av skolan
Byggnad A, B, C, D och F är friliggande likvärdiga byggnader grundlagda
med platta på mark.
Under delar av byggnad E finns skyddsrum, övrigt är grundlagt med platta på
mark.
I byggnad A, B, C och D bedrivs skol-/förskoleverksamhet och fritids i
klassrumsbyggnader med ett fåtal allrum och grupprum. Skolbyggnaderna är
anpassade för skolverksamhet för F-6 i första hand.
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Byggnad E innehåller matsal, kök, idrottshall, slöjd och personalrum. Köket är
tillbyggt 1999.
Byggnadsår för byggnaderna A, B, C, D, E är 1971
Byggnad F innehåller administration. Byggnadsår 1981
Samtliga byggnader A-E och till viss del F har ett likvärdigt byggtekniskt
behov av renovering enligt nedan.
Byggnaderna G1,2,3,4 (på skolan ofta benämnda G,H,I,J) är byggda 1999 och
består av basrum, slöjdsalar, hemkunskap och NO salar.
Byggnad G1-G4 är i byggtekniskt acceptabelt skick. Byggnaderna kan
förväntas vara fullt brukbara i befintligt skick något eller några 10 tal år
beroende på nivån på det periodiska underhållet.
Ventilationen i G-byggnaderna är självdrag, det finns ett visst behov av att
installera behovsstyrd ventilation med från och tilluft inklusive återvinning, så
kallad FTX, ur energisynpunkt. Installation av FTX inklusive styrning kan
genomföras parallellt med pågående verksamhet exempelvis på sommarlov
eller annat lämpligt sätt. Bör utredas närmare.
Byggnad F
Det föreligger ett relativt omfattande behov av renovering i byggnad F,
byggnaden är dock i något bättre status än byggnad A-E. Installationerna i
byggnad F är i bättre skick men kräver vissa justeringar och lokala
renoveringar, omfattningen är dock lite mindre än byggnad A-E.
Renoveringsbehovet bedöms kosta ca 60-70% av nyproduktion. Det är inte
orimligt att riva byggnaden och låta funktionerna ingå i en större gemensam
ny byggnad.
Nyproduktion kan motiveras med att byggnadens, nuvarande
skoladministrativa, funktioner på detta sätt har förbättrade förutsättningar att
integreras på ett för skolan effektivare sätt. Detta måste dock barn och
skolförvaltningen ta ställning till. Nyproduktion ovan eller i gemensam ny
byggnad ger också förbättrade förutsättningar för friyta på skolgården.
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Nyproduktion bedöms även ge minskade kostnader för drift och underhåll
genom lägre energiförbrukning och färre tekniska system att underhålla,
övervaka och sköta. Nya byggnader har också normalt längre intervall mellan
renoveringar generellt.
Byggnad A, B, C, D, E
Tak
Yttertaket och innertak är i behov av totalrenovering. Samtliga komponenter i
takuppbyggnaden har uttjänat sin tekniska livlängd. Det finns indikationer på
fuktrelaterade skador generellt. I samband med renovering krävs även att
takstolarna undersöks individuellt för fuktskador samt bereds åtgärdsplan.
Åtgärdsplan i liknande byggnader är normalt att hyvla eller slipa bort skadat
material samt förstärka dem.
Takstolar på byggnader från 70-talet måste ofta förstärkas eller bytas, då de
inte klarar dagens krav på bärförmåga. Kostnadseffektivast är normalt att byta
takstolarna då det leder till att man kan använda rationellare arbetsätt för
renoveringen.
Ytterväggar
Byggnadernas ytterväggar är i behov av totalrenovering.
Innerväggar
Innerväggarna har inget direkt renoveringsbehov i sig men eftersom både
golv, tak och elektriska installationer är i behov av renovering så bör även
innerväggarna bytas i sin helhet för rationell framdrift av entreprenaden.
Det finns verksamhetsmässiga brister i de befintliga planlösningarna, i
byggnad A, B, C, D och E, jämfört med nutida lokalprogam i Lund. Det finns
begränsade till inga möjligheter att komma till rätta med dessa brister inom de
befintliga byggnaderna. Om de verksamhetsmässiga bristerna är acceptabla
eller inte bör dock BSF ta ställning till.
Golv
Golvet är en riskkonstruktion med kapillärt uppsugande fukt från mark.
Kapillärt uppsugande fukt är ett vanligt förekommande problem i byggnader
från denna tidsperiod. Som minimal åtgärd rekommenderas ventilerade golv.
7 (11)
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Ventilerade golv är dock en energislösande åtgärd som måste kvarstå
byggnaden resterande livstid. Ventilerade golv medför en driftmässig risk att
ventilationen stannar och därmed orsakar fuktskador i golvkonstruktioner.
Höga fuktkvoter i befintliga äldre betongplattor med limmade plast och
linoleummattor kräver normalt omfattande slip, avjämnings- och
saneringsarbeten vilket är en tidskrävande och kostsam process som hindrar
rationellt och effektivt byggsätt. Förutom detta är det ofta kostsamt och
komplicerat att uppnå erforderliga täthetskrav och akustikkrav. Sammantaget
innebär ovanstående att det är tekniskt/ekonomiskt motiverat att även byta
betongplattan.
Installationer
El
Byggnaderna behöver byta elcentraler, elkomponenter, kanalisation och
belysning i sin helhet. Med andra ord en totalrenovering av elinstallationerna i
byggnaderna A-E
VVS
Byggnaderna är i behov av renovering av vattenledningar, WC installationer
och radiatorer inklusive lokala värmematningar men tekniskt sett inte
huvudmatningsstråk. Att byta huvudstråken är även detta motiverat rent
ekonomiskt. Eftersom alla omgivande byggdelar byts, hindrar kvarvarande
huvudstråk rationell framdrift av byggarbetena. Värmeinstallationer i övrigt
bör bytas i sin helhet
Ventilation
Hela ventilationsanläggningen behöver bytas i sin helhet
Styrinstallation
I samband med att andra installationer byts behöver även
fastighetsstyrningssystemet bytas i sin helhet.
Kök i byggnad E
I byggnad E kan det vara lämpligt att köksdelen bevaras pga. av kökets
förhöjda försörjningsplikt samt att maskinerna och köksinstallationen är i gott
8 (11)
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skick. I den del som köket finns i, rekommenderas ändå yttervägg- och
yttertaksrenovering. Köket bedöms kunna vara i drift under renoveringen men
kräver omfattande samordningsinsatser och välstrukturerad planering.
Till köket planerar serviceförvaltningen installera en permanent
dieselkraftgenerator för nöddrift.
Utbyggnadsbehov
Skolfastighetens detaljplan är begränsad till 7 m byggnadshöjd (förenklat
uttryckt - höjd till takfot). Undervisningslokaler i två plan bör normalt ha 88,5m byggnadshöjd. Det är möjligt att bygga undervisningslokaler i två
våningar med byggnadshöjd på 7m (eller nära) men det är inte optimalt för
byggnadens utformning.
Ändring av detaljplan kan därför vara lämpligt men inte nödvändig.
Detaljplaneprocess i Lunds kommun tar normalt 1-1,5 år.
Utemiljö
Tillgänglig friyta är beräknad till ca 19 000 kvm. Vid en kapacitet på 720
elever blir ytan per elev drygt 26 kvadratmeter. Det är dock rimligt att anta att
eleverna i årskurs 7-9 har ett mindre behov av kvadratmeter i friytan.
Dessutom är skolan belägen i direkt anslutning till större parkmiljöer. Det
finns en stor park (ca 40-50 000 m2) i skolans direkta omgivning söder och
österut.
Sammanfattning av rekommendationer
Mot bakgrund av ovanstående samt behoven som beskrivs i beställningen så
blir den samlade rekommendationen att riva de befintliga byggnaderna A, B,
C, D, E, F samt bygga nytt.
Köket i skolan är ett prioriterat kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på
annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta bör utredas mer i detalj.
Renovering av byggnad F bedöms kosta ca 60-70% av nyproduktion av
motsvarande ytor. Rekommendationen är att riva byggnad F samt låta
funktionerna i byggnad F ingå i de nya byggnaderna.
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Oavsett valt tillvägagångsätt behöver en omfattande provisorisk etablering
anordnas. Det finns gott om plats i nära omgivning för sådan etablering. Sådan
etablering kräver bygglov. Omfattningen i detalj behöver utredas mer.”
Slut utdrag serviceförvaltningens utredning.

5. Avgränsningar
De befintliga byggnaderna hus G1-G4 omfattas i liten utsträckning av
ombyggnationer. I den kostnadsbedömning som gjorts av serviceförvaltningen
har ca 2 mkr avsatts för hus G1-G4.

6. Förutsättningar
6.1. Tidsram
Projektet beställs med färdigställande till höstterminen 2020. Projektet är
sammankopplad med övrig planering på området och avvecklingen av årskurs
F-3 på Vikingaskolan måste genomföras samtidigt som en ny skola står klar på
Råbylundsområdet. Befolkningsprognosen för området Linero-Råbylund
pekar brant uppåt och en skola med 4 paralleller är nödvändig.
6.2. Ekonomi, budget
Serviceförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning baserad på nyckeltal
och lokalprogrammet för en skola med 720 elever och en fullstor sporthall.
Projektet är beräknat till ca 200 mkr. Av kostnaden är ca 47 mkr redovisat för
sporthall.
6.3. Finansiering
Projektet ska finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
investeringsramar.
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6.4. Driftkostnad
6.5. Följdinvestering
6.6. Energi och miljö
6.7. Övrigt
-

7. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
[Ort] [ÅÅÅÅ-MM-DD]

_______________________________________
Beställare
[Namn]
[Titel]
[Förvaltning/Avdelning]
[Ort]
[Datum]

11 (11)
D:\Document Converter by Formpipe\App_Data\Temp\Beställning Vikingaskolan 2017-06-21_2017-06-14-18-01Page 42 of 300
43_14.docx.pdf

Lokalprogram Vikingaskolan

720 elever i årskurs 4-9

Entré
Vindfång
Foajé
Toaletter, städ
Programyta

antal rum pers rum
1
1
10

kvm rum
20
50
2

tot kvm
20
50
20
90

Bibliotek
Bibliotek
Programyta

antal rum pers rum
1

kvm rum
150

tot kvm
150
150

Matsal - Café
Matsal
Café
Scen
Kök
Programyta

antal rum pers rum
1
250
1
1
1

kvm rum
350

tot kvm
350
65
20
360
795

Skolledning
Arbetsrum
Administration
Möte L
Möte M
Post, kopiering
Förråd
Vaktmästare
Pausrum
Pentry
Kapprum
Toaletter, städ
Hcpwc/ personal
Programyta

antal rum pers rum
2
1
4
1
1
15
1
8
1
1
1
1
40
1
1
3
1

kvm rum
15
10
30
15
15
15
15
70
20
15
2
5

tot kvm
30
40
30
15
15
15
15
70
20
15
6
5
276

Elevhälsa
antal rum pers rum
Skolsköterska
1
Vilrum
1
Hcpwc
1
Kurator/ psykolog
1
SYV
1
Programyta
Kompletterande toaletter

kvm rum
15
15
5
15
15

tot kvm
15
15
5
15
15
65
2

Hemvist F-6
Groventré
Kapprum
Hemklassrum L

kvm rum
20

antal rum pers rum
1
1

60

20

2

128
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tot kvm
20
80
128

Hemklassrum L
Grupprum M
Grupprum S
Arbetsrum
Fritidshub
Förråd
Toaletter, städ
Hcpwc/ personal
En hemvist
3
Hemvister

2
2
1
2
1
6
1

30
15
6
6

64
32
16
20
10
2
5
Tot

Page 44 of 300

128
64
16
40
100
10
12
5
603
1809

Studio 7-9
Elevskåp
Basrum L
Basrum
Grupprum M
Grupprum S
Öppen arbetsyta
Arbetsrum
Förråd
Toaletter, städ
Hcpwc/ personal
En studio
2
Studio

antal rum pers rum
3
1
60
2
30
2
15
2
6
1
3
6
1
10
1

kvm rum
20
128
64
32
16
64
16
10
2
5
Tot

tot kvm
60
128
128
64
32
64
48
10
20
5
559
1118

Speciallokaler enligt standardlokalprogram
Musik
1
Verkstad
2
Kök
1
Lab
1
Musikrum
antal rum pers rum
Musik och rörelserum
1
30
Övningsrum
2
6
Förråd
1
Scen
1
Programyta

kvm rum
70
15
10
20

Verkstad
Verkstad
Maskinrum
Förråd
Inspiration
Programyta

antal rum pers rum
1
30
1
2
1

kvm rum
150
30
10
10

Kök
Kök
Programyta

antal rum pers rum
1
15

total
kvm rum
80

antal rum pers rum
1
30
1

total
kvm rum
70
20

Lab
Lab
Preprum
Programyta

total
Idrottshall:
Sporthall 2 pos

tot kvm
70
30
10
0
110
110
tot kvm
150
30
20
10
210
420
tot kvm
80
80
80
tot kvm
70
20
90
90
1600
1600

Tillägg övrig verksamhet
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Förberedelseklass

2 grupper

100
100

Total programyta
6703
Programyta/elev
9,3
Programyta/elev exkl idrott 7,1
BRA
8044
BRA/elev
11,2
BRA/elev exkl idrottshall
8,5

kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
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2017‐05‐26

elever i årskurs 4-9

samutnyttjas som mötesrum

Endast för 7‐9

4 x 30 elever, 12-15 pedagoger
1‐4 rum eller öppen yta
kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
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kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
kan ersättas med öppen gruppyta
samutnyttjas som mötesrum
samutnyttjas som lärmiljö
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6 x 30 elever, 15-18 pedagoger
400 x 550 mm (två skåp på varandra)
1‐4 rum eller öppen yta
kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
kan ersättas med öppen gruppyta
samutnyttjas som mötesrum

30 elever, 1 pedagoger
endast för årskurs 7‐9
pallar och instrument
endast för årskurs 7‐9, placeras i Hjärtat

30 elever, 2 pedagoger

15 elever, 1 pedagog
inklusive förråd 10 kvm

30 elever, 1 pedagoger
teori 30 elever, lab 15 elever
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Egna lokaler integrerade med övrig verksamhet

Page 50 of 300

Beställning Vikingaskolan
Infomöte 2017-06-07
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Bakgrund/förutsättningar
• I nämndens lokalplan finns projekt Vikingaskolan som
skola med årskurs 4-9 och 720 elever
• Redovisat behov för området Linero – Råbylund samt
delar av Mårtens fälad är 4 paralleller i åk 4-9
• I projektet ingår också 2-positions idrottshall, ersättning av
befintlig 1-position samt för att klara utökning
• Serviceförvaltningen har signalerat under längre tid att
åtgärder är nödvändiga
• Serviceförvaltningen har i utredning konstaterat att de
äldre byggnaderna inte bör renoveras
• Byggnaden med nuvarande högstadium bedöms vara i
gott skick
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Scenario LTÖ
Skola Brunnshög f-3

LUND

4 parallell!

lunaskolan f -9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Ålder

"6

'7
"B
"g

"'o
"1 1
"1 2
"1 3
"1 4

"'s
Summa

'2016

,..

,..
,..
,.
,.
,.
,.
,.
,..

,.

,.
,.
,.
,..

'2017

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Munspelet F-3
2 para llell

'2018

'2019

'2020

'2021

3,6 "
3,6 ,..

3,6 "

4,0 "
3,9 ,..

4,2 "
4,1 ,.

3,7 "
4,3 ,..

3,4 ,..

3,6 "

3,7 ,.

4,0 "

3,5 ,..

3,7 ,.

14,0 ,..

3,4 "
14,6 ,.

2,5 ,..

3,9 "

'2022
4,2 "

4,8

3,8 "

4,4

4,1 ,..

4,4 "

4,0

4,0 "
16,1 ,.

4,2 "
16,6 ,.

4,5

15,4 ,.

3,7 "
16,0 ,.

17,6

3,0 "

2,9 ,.

3,1 ,.

3,2 ,.

3,4 "

3,7

2,0 "
3,1 ,..

2,5 "
2,1 ,.

3,1 ,.

3,0 "
3,1 ,.

7,6 ,..

3,2 "

3,3 "

3,5

3,0 "
9,4 ,..

3,3 "
9,9 ,..

3,3
10,5
3,3
3,2

7,6 ,..

2,6 "
8,6 ,..

2,2 ,..

3,2 "

2,1 ,.

2,6 "

3,2 "

3,1 ,.

2,5 ,..

3,3 "

9,2 ,..

2,2 "

3,3 ,.

2,2 "

2,7 "

2,0 ,..

2,6 "
8,0 "

2,3 "
7,7 ,.

3,3 "

6,6 ,..

8,2 "

2,2 "
8,1 ,.

28,3 ,..

30,2 "

31,6 ,.

33,4 "

33,6 ,.

Flygelskolan F-3
2 parallell

(

2,8 "

3,4

9,2 "
35,7 ,.

9,9

MArtenskolan F-3
3 parallell

38,1

WWW. LUND.SE
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Vikineaskolan 4-9
4-5 parallell

l

Skola Råbylund F-3
3 parallell

Genomförande av projektet
• Äldre delarna av skolan rivs
• Nytt hus ersätter med ytor för årskurs 4-6 och
gemensamma funktioner
• Kommunens nya standardlokalprogram används för
utformning av nytt hus
• Projektet genomförs med sikte på färdigställande
höstterminen 2020
• Evakuering under byggtid sker i befintlig
högstadiebyggnad och ytterligare evakueringslokaler
• Kostnad beräknad till ca 150 mkr för skola och 50 mkr
för idrottshall
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Exempel husets volym
LUND

WWW. LUND.SE
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Den strategiska planeringen…
Gör vi rätt saker?
Integration
”I de fall det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från
skilda miljöer. Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika
bostadsområden är en tillgång för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan
och förskolan ska ses som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte
präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår. Skolplaneringen bör i stället bedrivas
så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det fria skolvalet och aktivt välja
skola/förskola till sina barn. ”

Kvalité
”Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i
verksamheten. Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt
lokalutnyttjande innebär att den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på
ett sätt som underlättar för verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande
styrdokument.”
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
3
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
4
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
8
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.

9
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.

11
Page 71 of 300

Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
12
Page 72 of 300

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
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Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.
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2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
20
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
23
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höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
1 700
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
26
Page 86 of 300

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen

Norra fäladen
1 100
1 000
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

l

l

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht
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x

Kommentar

2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht
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Kommentar

3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
32
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht

ht

x

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

ht

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

x

Ersätter Svaneskolan

x
x
x
x
x

Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht
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Scenario 2021 LTÖ
160831
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LTÖ - delområden
• Östra torn – Brunnshög
• Linero – Råbylund
• Tuna – Mårtens fälad
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Östra tornskolan
Flygelskolan
Munspelets skola
Tunaskolan
Paviljonger

Vikingaskolan

PowerPoint-bildspel - [Karta LTÖ uppdelad.pptx]
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LTÖ
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- - Prognos 2016 F-3 - - Prognos 2016 4-6 - - Prognos 2016 7-9 - - Prognos 2016 F-9 - - Prognos 2015 F-9
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2021

Östra Torn - Brunnshög
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- - Prognos 2016 F-3 - - Prognos 2016 4-6 - - Prognos 2016 7-9 - - Prognos 2016 F-9 - - Prognos 2015 F-9

Page 99 of 300

2021

Linero- Råbylund
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2021

Tuna- Mårtens fälad
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- - Prognos 2016 F-3 - - Prognos 2016 4-6 - - Prognos 2016 7-9 - - Prognos 2016 F-9 - - Prognos 2015 F-9
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Utanför prognosperiod
• Brunnshög
• Råbylund
• Norränga
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Befintlig kapacitet

F-3
åk 4-6
åk 7-9

Östra
torn
45
213
218
476

Para Munspelet Para Flygelskolan Para Mårtensskolan Para Vikingaskolan Para Tunaskolan Para Totalt
0-2
3
3

191

191

2

103
50
153

1
1

205
45

1-3
1

250
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193
109
69
371

2-3
1-2
1

221
200
269
634

2
2-3
3

958
617
556
2 075

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Paviljonger – Mårtensskolan
• Vikingaskolan – behov av renovering
• Östratornskolan – behov av renovering
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Beslutade förändringar
• Brunnshög 400 elever
• Södra Råbylund
• (Mårtenskolan)
• (PE-hus Östra tornskolan)
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Behov antal klasser LTÖ
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Justerat för friskolor. 85 % av barn i åldern 6-15 år inom LTÖ
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9
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LTÖ scenario 2021
Tomt ny skola Brunnshög 4-9 ??

Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Munspelet F-3
2 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell
Vikingaskolan 4-9
4 parallell

Tomt ny skola
Råbylund ??
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Skola Råbylund F-3
2 parallell

Statistik skolval 2017
2017-06-21
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Fokusområden
• Områden med lägre andel aktiva val
• Områden där den närmsta skolan väljs bort
• Socioekonomiskt perspektiv?

Notera att en del som önskat annan kommunal skola är på gång att flytta
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53 elever
98% gör val
94% väljer Kulpark
4% annan kommunal
2% annan skola

36 elever
89% gör val
93 elever
81% väljer Hubertus
95% gör val
16% annan kommunal
76% Backaskolan
3% annan skola
8% annan kommunal
11% annan skolform

62 elever
90% gör val
88% väljer Gunnesbo
11% annan kommunal
4% annan skola

77 elever
99% gör val
54% Fågel
29% annan kommunal
17% annan skola

100 elever
98% gör val
78% väljer Flygel/Munsp
15% annan kommunal
7% annan skola

58 elever
97% gör val
80% väljer
Lerbäck/Oskar
11% annan
kommunal
9% annan skola

41 elever
93% gör val
53% väljer Palett
32% annan kommunal
16% annan skola

83 elever
94% gör val
38% väljer Delin/Ladug
42% annan kommunal
19% annan skola

14 elever
86% gör val
67% väljer Vallk/Håstad
33% annan kommunal
0% annan skola
17% modersmål
100% fritids

60 elever
85% gör val
63% väljer Tuna
27% annan kommunal
10% annan skola
54 elever
72% gör val
85% väljer Vårfru/Apel
13% annan kommunal
3% annan skola

81 elever
68% gör val
75% väljer Klostergården
7% annan kommunal
18% annan skola*

54 elever
98% gör val
70% väljer Vega
6% annan kommunal
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25% annan skola*

28 elever
96% gör val
63% väljer Mårten
33% annan kommunal
4% annan skola

115 elever
100% gör val
42% väljer Vikinga
17% annan kommunal
42% annan skola

Klostergårdskolan

92%

81 elever
68% gör val
75% väljer Klostergården
7% annan kommunal
18% annan skola

26 st gör inget val
- 15 st har valt friskola men inte meddelat
- 1 har nu valt Klostergårdskolan
- 4 st har ingen placering idag (flyttat?)
- 4 st har kommunal förskola
Page
300 har fristående förskola
- 1112of st

Apel- Vårfruskolan

88%

54 elever
72% gör val
85% väljer Vårfru/Apel
13% annan kommunal
3% annan skola

15 st gör inget val
- 2 st har valt friskola men ej meddelat
- 1 har nu valt Vårfruskolan
- 6 st har ingen placering idag (flyttat?)
- 3 st har kommunal förskola
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- 3 st har fristående förskola

Delfinskolan/Ladugårdsmarken

26
7

83 elever
94% gör val
38% väljer Delfin/Ladug
42% annan kommunal
19% annan skola
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Backaskolan

93 elever
95% gör val
76% Backaskolan
8% annan kommunal
11% annan skolform
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Fågelskolan

77 elever
99% gör val
54% Fågel
29% annan kommunal
17% annan skola

7

14
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Palettskolan

41 elever
93% gör val
53% väljer Palett
32% annan kommunal
16% annan skola

4
3
3
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Tunaskolan
60 elever
85% gör val
63% väljer Tuna
27% annan kommunal
10% annan skola
6

4
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28 elever
96% gör val
63% väljer Mårten
33% annan kommunal
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~
ata n

Faltspaten

Tre Hogars park

Ar

Norrängallllger

Munspelet & Flygelskolan
100 elever
98% gör val
78% väljer Flygel/Munsp
15% annan kommunal
7% annan skola

Flygel
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Vikingaskolan

45 st väljer annan skola
- 24 st har valt M. Montessori
- 3 st har valt Waldorf
- 7 st har valt andra fristående
- 3 st har valt annan kommun

4

(8 st kvar i förskola eller flyttat)

4

9

115 elever
100% gör val
42% väljer Vikinga
17% annan kommunal
42% annan skola
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36 elever
89% gör val
81% väljer Hubertus
16% annan kommunal
3% annan skola
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !;_ _ _ _ __
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Skå11e Un vers ty
Hospital

Bar

Gunnesboskolan

62 elever
90% gör val
88% väljer Gunnesbo
11% annan kommunal
4% annan skola
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Vegalyckan

54 elever
98% gör val
70% väljer Vega
6% annan kommunal
25% annan skola
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Lerbäck- Oskarskolan

58 elever
97% gör val
80% väljer Lerbäck/Oskar
11% annan kommunal
9% annan skola
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Kulparkskolan
53 elever
98% gör val
94% väljer Kulpark
4% annan kommunal
2% annan skola
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Vallkärra skola

14 elever
86% gör val
67% väljer Vallk/Håstad
33% annan kommunal
0% annan skola
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-06-14

1 (1)
Diarienummer

BSL 2017/0439

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann-Britt Svensson
046-35 83 19
ann-britt.svensson@lund.se

Information: Ekonomisk uppföljning per den
31 maj 2017
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 maj enligt den
uppföljningsmodell som nämnden har beslutat.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 juni 2017
dnr BSL 2017/0439

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 maj 2017 och
lägga den till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Akten

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Nämndsversion
2017-05-31

Helårsprognos 2017
med uppföljning/område
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Nämndsversion
31 maj

Helårsprognos 2017
BSN Lunds stad redovisar O m n kr i budgetavvikelse
gentemot tilldelad ram 1772 mnkr
Beräknat budgetavvikelse (tkr)

o

Ledning, styrning o gemensamma kostnader
Särskild verksamhet
•

Resurscentrum

•

Särskolan

-2500
-500
-2000

o

Skolpeng

+
+
+
+

O mr Norra Fä laden
Omr Centrum/Torn
Omr CentrumNäster/Järnåkra/Kiostergården
Omr Linero/Tuna/Östra Torn

o
o
o
o
3500

Förvaltningens bedömning:Omr totalt ca 3,5 m n kr

Särskolan "utförare"

-1000

o
o
o
o

Fågelskolans särskola
Höjebroskolan
JärnåkraNegalyckan
stenröseskolan

-1000

Tunaskola n

o

SUMMA (tkr)
Avvikelse faktiskt antal barn/elever

10

TOTALA BUDGETAVVIKELsEN
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ca O mnkr
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Barn- och skolförvaltning Lunds
stad
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2017-05-31

.'
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Kommentar till verksamhetsområde
Budgetavvikelsen fördelas på verksamhetsområden enligt följande.
Nettokostnad (tkr).
Verksamhetsområde

Budget
Netto

Helårsprognos

Beräknad
Budgetavvikelse

Ledning, styrning och
gemensamma kostn(2,5%)
Politisk verksamhet
skolkontoret
Lärar/förskolelyftet/forskncirklar

Kompetensutveckling o chefsutb
Fackligt uppdrag
Projekt, gem satsningar,skolutv
Systemlösning:W3D3, Unikum
Reserverade medel/nämndens
initiativ
-Jurist
Uppstart nya förskaleavdelningar
Språkavdelning
S :t Hansgården
Hem för vård eller boende (HVB)
Friskolor/enskilda förskolor 2,5%
Övergång-, avvecklingskostnader
Vik proffsen - vikariehantering
Oförutsedda behov
Ny skolpeng - övergångsbidrag
Insatser att minska sjukfrånvaron
Reserv särskola- fritidshem
Ledningsstöd Stratsys o QlikView

l Summa Ledning, styrning ...

l 310
16 680
2 450
l 425
758
l 620
l 150

l 310
16 680
2 450
l 425
758
l 620
l 150

o
o
o
o
o
o
o

600
190
700
334
l 925
l 000
5 595
l 700
640
750
800
3 000
500
500

600
190
700
334
l 925
l 000
5 595
l 700
640
750
800
3 000
500
500

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

43 627 l

ol

l 43 6271

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

Box41
221 00 Lund

St Södergatan 4 7

046-35 50 00

046-35 83 66

www.lund.se
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Kommentar

Verksamhetsområde

Budget
Netto

Särskild verksamhet och
lokaler
Förvaltningsövergripande
kostnader
V erk stöd resurscentrum

Helårsprognos

Beräknad
Budgetavvikelse

182

182

o

skolskjutsar

3 864

3 864

o

Gemensam förskoleverksamhet
Barnförsäkringar
Tillägg, särskilt stöd
Röda Stugans jour
Språkavdelningar
Solen, flyktingförskola
Uroxen,barn m funktionsnedsättn
Öppen förskola

245
4 958
2 655
669
358
3 016
l 288

245
4 958
2 655
669
358
3 016
l 288

o
o
o
o
o
o
o

- 38 550

- 38 550

o

433
16 706
l 286
254
647
15 145
2 053
385
l 433
1611
2 265

433
16 706
l 286
254
647
15 145
2 053
385
l 433
l 611
2 265

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

- 26 177

-26 177

o

31 031
34 326

33 031
34 826

-2 000
- 500

348 774

348 774

o

408 857 l

411 3571

Avgifter förskola
Gemensam grundskola
Elevförsäkringar
Tillägg, särskilt stöd
Socialsekreterare i skolan
Sommarskola
Ekologiskt djurhus
Förberedelseklasser
"LundaVälkomsten"
Mötesplats S:t Hans
Fritidshem, barn m hörselnedsättn
Elever i specialskolor
Höjebro särskola
Av gifter fritidshem
Särskola
Resurscentrum

Lokalkostnader

l Summa Särskild verksamhet

l
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-2 500 l

Kommentar

Fler elever jmf bu
Fler elever m extra behov

Skolområden

Nona Fäladen
Centrum/Tom
CentrurnNäst/Jämåkra/Klosterg
Linero/Tuna/Östra Tom

l Summa (tkr)

Särskola

Fågelskolan
Höj e broskolan
JämåkrafVegalyckan
stenröseskolan
T unaskolan

l Summa (tkr)

Beräknad
Bugetavvikelse

Helårsprognos

Budget
Netto

Kommentar

o

o
o
o

o
o

o

o

o
o
o

ol

ol

ol

o

Beräknad
Bu getavvikelse

Helårsprognos

Budget
Netto

o
o
o
o
o

o
o
o
o
-1000

ol

-1 000
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o
o
o
o

-1000

l

-1 000

l

Antal barn/elever 2017
BSN Lunds stad

LUND

Ram KF Beräknat
antal

(31/12)

Avvikelse

antal

skolpeng
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Förskolan

4386

4427

+41

- 7149

Skolan

9359

9349

-1 o

+ 580

Fritidshem

5287

5028

-259

+ 6579

-fritidshem,

6-9 år (3820)

(3770)

(-50)

(+2121)

-fritidshem, 10-13år(1467)

(1258)

(-209)

(+4458)

Avdrag av KS
10 tkr
WWW.LUND.SE

utfall

Avvikelse

(tkr)

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-06-21

1 (4)
Diarienummer

BSL 2017/0491

Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd i Lund, Lunds
kommun  Utställning18 april  7 juni 2017
Sammanfattning
Barn- och skolnämnden Lunds stad har under samrådet 2015 yttrat sig
över Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen. I
utställningsförslaget finns beskrivet 2 skolor med respektive 400 elever
samt 3-4 förskolor i första etappen. I senare etapper beskrivs ytterligare
tomter för förskola men antal anges ej. Antalet bostäder som beskrivs i
utställningsförslaget motsvarar den kapacitet som reserverats i form av
skol- och förskoletomter.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i Lund,
Lunds kommun  Utställning18 april  7 juni 2017
planforslag-fop-oreundsvagen-utst-170323

Barnets bästa
I ärendets har barnets bästa beaktats. Genom planerade skoltomter inom
Öresundsvägens utbyggnad säkerställs barn och elevers tillgång till
förskola och skola nära hemmet.

Ärendet
Planförslaget vidareutvecklar översiktsplanens inriktning mot breddat
stadsinnehåll och en introduktion av bostäder i delar av befintliga
verksamhetsområden. En urbanare karaktär växer fram inifrån och ut.
Stadsomvandlingen har potential att länka samman stadsdelar, människor
och grönska samt möjliggöra mer hållbara flöden i västra Lund.
Samtidigt innebär ett framtida bostadsinnehåll förändrade förutsättningar
för delar av pågående verksamheter. Den framtida inriktningen
sammanfattas i målbilden över en levande stadsmiljö sprungen ur
verksamhetsområdenas tradition av kreativitet och kraft.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Planuppdraget omfattar flera delområden och sträcker sig geografiskt
från Lunds innerstad i öster till västra stadsranden. Huvuddelen av
marken är planlagd, bebyggd och i enskild ägo. Delområdenas nuvarande
stadsinnehåll, med en stor andel av Lunds verksamheter, handel, service
och arbetstillfällen samt tillgång till goda kommunikationer, gör
planarbetet till en angelägenhet för hela Lund. Flera av områdets
verksamhetsutövare är framträdande såväl i regionala som nationella och
internationella sammanhang.
Inom planuppdraget har följande kärnfrågor har identifierats:
• Avvägning mellan stadsomvandling i förhållande till pågående
verksamheter/planlagd markanvändning
• Stadsomvandlingsgrad och omvandlingstakt; vad innehåller den
framtida stadsmiljön och hur snabbt växer den fram?
• Framtida utveckling ut i de delområden som inte omvandlas till blandad
stad
• Trafiksituationen, på kort och lång sikt
• Dagvatten- och skyfallshantering
I planförslaget redovisas en långsiktig målbild med fyra
stadsomvandlingsetapper, Öresundsvägen öster, Öresundsvägen väster,
Södra Gunnesbo och Norra Värpinge. För att möjliggöra förtätning
och stadsutveckling behöver trafikstruktur kring Mobiliarondellen
utvecklas. Stadsomvandlingen är tänkt att ske stegvis, över lång
tid. Närheten, och goda kopplingar, till Lund C och centrala Lund
bedöms vara grundläggande förutsättningar för en långsiktigt hållbar
stadsutveckling. Stadsomvandlingen föreslås därför ske inifrån och ut.
Planområdet omfattar en stor mängd privata fastighetsägare och liten
andel kommunalt ägd mark. Genomförandet blir därmed till stor del
beroende av andra aktörer än kommunen. Gemensam målbild och
genomförandestrategi är därför grundläggande att lägga fast. En dialog
med fastighetsägare i första deletappen inom Öresundsvägen Öst har
inletts och letts av Spacescape. I den fortsatta processen vidgas dialogen
inom kommunens projekt för Öresundsvägen och norra delen av
Sockerbruksområdet. Den första omvandlingsetappen, Öresundsvägen
öst, kopplar tydligt planområdet till Lunds centrum och Lund C samt
länkar samman bostadsområdena Väster och Kobjer. Öresundsvägen Öst
beräknas innehålla omkring 2200-2700 bostäder, (220 000-270 000 m2
bostadsyta) och mellan 30 000- 60 000 m2 lokalyta för verksamheter
samt grundskola och 3-4 förskolor. Efterföljande etapper innebär
ytterligare bostadstillskott. Öresundsvägen väst kan enligt en tidig
bedömning innehålla omkring 1000 -1200 bostäder, cirka 50 000 - 80
000 BTA verksamheter, skola och förskolor.
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Beroende på osäkerhet kring vilka ytor som på sikt kan vara aktuella
för bebyggelseutveckling i Norra Värpinge är framtida bostads- och
verksamhetsinnehåll särskilt svårbedömt här. En tidig skattning ger något
under 500 bostäder vardera i Norra Värpinge och Södra Gunnesbo. För
dessa delområden har verksamhetsinnehållet ej bedömts. I de delar av
planområdet som föreslås behålla en verksamhetsinriktning urskiljs
områden med mer utpräglad industrikaraktär respektive delar med ett
bredare stadsinnehåll.
Trafiken är en nyckelfaktor. Dagens trafiksituation, med bristande
kapacitet i Mobiliarondellen, begränsar utbyggnadsmöjligheterna.
Utifrån de resmönster och trafikvolymer som nu råder krävs
kapacitetshöjande åtgärder i närtid för att möjliggöra en
stadsomvandling. Valda åtgärder möjliggör en stegvis utveckling
mot ett stadsmässigt gatunät och ger en kapacitetsökning motsvarande
cirka hälften av det totala trafikbehovet, om alla önskemål skulle
tillgodoses. Prioritering mellan utbyggnadsönskemål måste alltså göras
även framgent. I planförslaget prioriteras stadsomvandling till blandad
stad, inifrån och ut. Samtidigt eftersträvas en långsiktigt hållbar
utveckling, minskat bilberoende inkluderat. Tillgång till kollektivtrafik
förväntas bli allt mer avgörande och fokus läggs på att ta tillvara
hållplatsnära lägen. En successiv utveckling mot hållbara resor innebär
också ett gradvis ökat utrymme för stadsomvandling och förtätning.

Barn- och skolförvaltningens kommentarer
Barn- och skolförvaltningen har sedan samrådet deltagit i diskussioner
kring prognoser för Öresundsvägen. Barn- och skolförvaltningen har
önskat att en prognos över antalet boende i ålder 1-16 år tas fram för
området. Då ingen prognos tagits fram måste barn- och skolförvaltningen
gå på tidigare använda nyckeltal som anger 4 barn per åldersgrupp för
100 bostäder. De två skolenheter med 400 elever samt 4 förskolor i
område öst och ytterligare förskolor i väst bedöms som en rimlig
utökning av kapaciteten. För årskurs 7-9 är barn- och skolförvaltningens
bedömning att kapacitet finns på närliggande Fågelskolan och vid en
utbyggnad av 7-9 kapacitet i Stångby även på Lerbäckskolan.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens
skrivelse Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med
omnejd i Lund, Lunds kommun  Utställning18 april  7 juni
2017

Page 136 of 300

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2017-06-21

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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UNDERRÄTTELSE-UTSTÄLLNING 1 (2)
2017-04-12

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd
i Lund, Lunds kommun
PÄ 5/2012
Byggnadsnämnden har 2017-03-23 beslutat
att upprättad planhandling, Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd, Lund, Lunds kommun, godkänns för
utställning med följande tillägg
att inom östra delen av Öresundsvägenområdet ska delar med goda
förutsättningar för genomförbarhet kunna gå före, utbyggnadsordningen
inom delområdet måste därför inte ske strikt inifrån och ut och
att det förutsätter att infrastrukturen vad gäller berörda fastigheter är på
plats.
Fördjupningens syfte är att ta ett samlat grepp kring framtida utveckling i
rubricerad del av västra Lund. En stadsomvandling till blandad stad, med
bostäder, service, kultur och arbetsplatser integrerat, föreslås i fyra
delområden. Genom att vidareutveckla stadsinnehållet i delar av
verksamhetsområdena blir det möjligt att låta en urbanare karaktär att växa
fram. Stadsomvandlingen har potential att länka samman stadsdelar,
människor och grönska på ett hållbart sätt. Utvecklingen har en lång
genomförandetid, bortom år 2030, och är tänkt att ske etappvis, inifrån och
ut. Samtidigt innebär utvecklingen mot fler bostäder förändrade
förutsättningar för de verksamheter som finns i området idag.
I planförslaget har vi bland annat tittat på:
• Avvägning mellan stadsomvandling i förhållande till pågående
verksamheter/planlagd markanvändning.
• Stadsomvandlingsgrad och omvandlingstakt; vad innehåller den
framtida blandade staden och hur snabbt växer den fram?
• Framtida utveckling i de delområden som inte omvandlas till
blandad stad.
• Trafiksituationen, på kort och lång sikt.

Postadress
Besöksadresser

Box 41, 221 00 LUND
Bangatan 10 A
Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.)

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-14 60 51

E-post
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Till planförslaget finns en konsekvensbedömning, där en miljökonsekvensbedömning, MKB, ingår.
För utbyte av information och synpunkter hålls förslaget till Fördjupning
av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd tillgängligt för
granskning enligt nedan.
Granskningstid 18 april till 7 juni 2017.
Planen finns under granskningstiden tillgänglig på
www.Lund.se/oresundsvagen. Förslaget finns också på Kristallen, Brotorget
1, Lund, tillgängligt under Kristallens öppettider.
Frågor kan ställas till:
Carolina Lundberg, arkitekt, tel. 046-35 58 04
carolina.lundberg@lund.se
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, tel. 046-35 58 05
cecilia.hansson@lund.se
Efter granskningstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i ett
utlåtande som redovisas för byggnadsnämnden. Därefter sänds planförslaget
till kommunfullmäktige för antagande.
Synpunkter skall senast den 7 juni 2017 skriftligen ha inkommit till:
Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND.
E-postadress: byggnadsnamnden@lund.se
Skrivelser inlämnade per post eller i brevlåda skall undertecknas och förses
med namnförtydligande och postadress.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag

Birgitta Nilsson

Bilaga utställningshandling:
planförslag
miljökonsekvensbeskrivning
social konsekvensbeskrivning
samrådsredogörelse
Byggnadsnämndens protokoll (utdrag)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-23

§ 56

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd utställning

Dnr BN 2017/0104

Sammanfattning
Byggnadsnämnden gav planuppdrag våren 2012 med syftet att ta ett
samlat grepp kring framtida utveckling i rubricerad del av västra Lund.
Byggnadsnämnden godkände ett planförslag för samråd i augusti 2015.
Samråd hölls under perioden 21 september till och med 23 november
2015. Inkomna synpunkter har analyserats och planförslaget har
vidareutvecklas. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planhandlingen till
fördjupning av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med omnejd”
godkänns för utställning.
Planförslaget omfattar i korthet:
Målbild för planområdets långsiktiga utveckling där en utveckling mot en
hållbar stad utgör en grundförutsättning.
En etappvis stadsomvandling till funktionsblandad stad, med bostäder,
arbetsplatser, service och kultur, i fyra delområden, Öresundsvägen Öst,
Öresundvägen Väst, Södra Gunnesbo samt Norra Värpinge.
Stadsomvandlingen föreslås ske inifrån och ut. Därmed tidigareläggs
stadsomvandlingen i avsnittet mellan Måsvägen och Bryggaregatan
jämfört med ÖP 2010. Inledande etapp, Öresundsvägen Öst, beräknas
rymma mellan 2200-2700 bostäder, 30 000 – 600 000 BTA verksamheter
samt en grundskola och två till tre förskolor.
Initialt krävs trafikåtgärder i Mobiliarondellen. Föreslagen åtgärd inleds
med en flytt av Öresundsvägens anslutning till Norra Ringen till
korsningen Norra Ringen- Boställsvägen. Därefter följer en stegsvis
utveckling av gatunätet till en rutnäststruktur innanför Norra Ringen.
Åtgärderna ger en kapacitetsökning motsvarande cirka hälften av det
behov som bedöms uppstå om alla exploateringsönskemål ska
tillgodoses. Valet av föreslagna åtgärder baseras på en avvägning mellan
långsiktig hållbarhet, behovet att i närtid tillskapa utvecklingsmöjligheter
och åtgärdernas överensstämmelse med den långsiktiga målbilden.
Kollektivtrafik, gång- och cykel strukturerna förstärks.
Utveckling av ett urbant och grönt stråk, med gång- cykel och framtida
kollektivtrafik (reservat för spårväg,) i Bjerredsparkens förlängning.
Dagvattenåtgärder uppströms Rinnebäcksravinen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Beslutsunderlag
PÄ 05/2012
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-10
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd,
utställningsförslag
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Social konsekvensbeskrivning

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag med följande tillägg.
att inom östra delen av Öresundsvägenområdet ska delar med goda
förutsättningar för genomförbarhet kunna gå före, utbyggnadsordningen
inom delområdet måste därför inte ske strikt inifrån och ut.
Klas Svanberg (M) instämmer i ordförandens yrkande och
tilläggsyrkande samt lägger till följande tilläggsyrkande.
att det förutsätter att infrastrukturen vad gäller berörda fastigheter är på
plats.
Ordföranden Björn Abelsons (S) yrkar bifall till Klas Svanbergs
tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson
(C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag och till de två tilläggsyrkandena.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

att

upprättad planhandling, Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd, Lund, Lunds kommun, godkänns för
utställning med följande tillägg
inom östra delen av Öresundsvägenområdet ska delar med goda
förutsättningar för genomförbarhet kunna gå före, utbyggnadsordningen inom delområdet måste därför inte ske strikt inifrån och
ut och
det förutsätter att infrastrukturen vad gäller berörda fastigheter är
på plats.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark avger följande anteckning som godkänns av ordföranden för
anteckning i protokollet. ”Vi hänvisar till de synpunkter vi framförde i
vår reservation/röstförklaring vid Byggnadsnämndens behandling av
samrådsförslaget den 20 augusti 2015.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Jan Annerstedt (FNL) avger följande anteckning som godkänns av
ordföranden för anteckning i protokollet. ”Risken är överhängande, att
Öresundsvägen - med kraftig bostadsexploatering - förlorar sina viktiga
ekonomiska funktioner och sin karaktär av centrumnära affärs- och
företagsområde. Stadsmiljön måste underlätta - inte förhindra blandstadens många verksamheter.”

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-23

BN 2016/0474

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-03-23 klockan
18.00–21.30

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef

Justerare

Helmut Moser (V)

Paragrafer

§ 39-65

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 27 mars 2017
klockan 11.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-03-23
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Paragrafer

§ 39-65

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Carolina Lundberg
046-35 58 04

Byggnadsnämnden

Carolina.Lundberg@lund.se

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd
– planförslag för utställning
PÄ 05/2012

Sammanfattning
Byggnadsnämnden gav planuppdrag våren 2012 med syftet att ta ett samlat
grepp kring framtida utveckling i rubricerad del av västra Lund.
Byggnadsnämnden godkände ett planförslag för samråd i augusti 2015.
Samråd hölls under perioden 21 september till och med 23 november 2015.
Inkomna synpunkter har analyserats och planförslaget har vidareutvecklas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planhandlingen till fördjupning av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med omnejd” godkänns för utställning.
Planförslaget omfattar i korthet:
 Målbild för planområdets långsiktiga utveckling där en utveckling
mot en hållbar stad utgör en grundförutsättning.
 En etappvis stadsomvandling till funktionsblandad stad, med
bostäder, arbetsplatser, service och kultur, i fyra delområden,
Öresundsvägen Öst, Öresundvägen Väst, Södra Gunnesbo samt
Norra Värpinge.
 Stadsomvandlingen föreslås ske inifrån och ut. Därmed tidigareläggs
stadsomvandlingen i avsnittet mellan Måsvägen och Bryggaregatan
jämfört med ÖP 2010. Inledande etapp, Öresundsvägen Öst,
beräknas rymma mellan 2200-2700 bostäder, 30 000 – 600 000 BTA
verksamheter samt en grundskola och två till tre förskolor.
 Initialt krävs trafikåtgärder i Mobiliarondellen. Föreslagen åtgärd
inleds med en flytt av Öresundsvägens anslutning till Norra Ringen
till korsningen Norra Ringen- Boställsvägen. Därefter följer en
stegsvis utveckling av gatunätet till en rutnäststruktur innanför Norra
Ringen. Åtgärderna ger en kapacitetsökning motsvarande cirka
hälften av det behov som bedöms uppstå om alla
exploateringsönskemål ska tillgodoses. Valet av föreslagna åtgärder
baseras på en avvägning mellan långsiktig hållbarhet, behovet att i
närtid tillskapa utvecklingsmöjligheter och åtgärdernas
överensstämmelse med den långsiktiga målbilden.
 Kollektivtrafik, gång- och cykel strukturerna förstärks.
 Utveckling av ett urbant och grönt stråk, med gång- cykel och
framtida kollektivtrafik (reservat för spårväg,) i Bjerredsparkens
förlängning
 Dagvattenåtgärder uppströms Rinnebäcksravinen

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 21
221 00 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se
byggnadsnamnden@lund.se
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Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd,
utställningsförslag
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Social konsekvensbeskrivning
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-10 (denna
skrivelse)

Barnens bästa
Planeringen rör en framtida stadsmiljö som ska vara till för alla invånare.
Barnens behov uppmärksammas i planförslaget och i tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och sociala konsekvensbeskrivning.

Ärendet
Planförslaget avser att formulera en framtida målbild för området utifrån
intentionerna i ÖP2010. Området omfattar en stor mängd aktörer, såsom
fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det kommunala markinnehavet är
mycket begränsat och planförslagets genomförande är beroende av många
aktörer och sträcker sig över en lång tidshorisont. Därför omfattar
planförslaget också mål och strategier för genomförande.
Planområdet innehåller i dagsläget nära en tredjedel av Lunds stads
planlagda mark för verksamheter. Flera av dagens verksamheter är möjliga i
en funktionsblandad stad och kan också bidra till stadslivet. I en
riskutredning för delområde Öresundsvägen identifieras dock verksamheter
som inte kan samordnas med bostäder/ flerbostadshus. Verksamheter
kommer att behöva omlokaliseras. Samordning mellan pågående
verksamheter och ett succesivt framväxande bostadsinnehåll är avgörande.
Lunds kommun har en tydlig roll som koordinator och Tekniska
förvaltningen har parallellt med pågående planeringarbete startat ett projekt
för delområde Öresundsvägen samt norra delen av Sockerbruksområdet.
Projektet har ett tydlig genomförandefokus.
Planförslaget omfattar fyra delområden som succesivt föreslås omvandlas
till funktionsblandad stad, Öresundsvägen Öst, Öresundsvägen Väst, Norra
Värpinge och Södra Gunnesbo. En förutsättning för stadsomvandlingen är
att trafiksäkerheten och trafikkapaciteten inte försämras på det regionala
vägnätet där väg E6.02 utgör riksintresse. Mobiliarondellen är idag nära sitt
kapacitetstak och åtgärder föreslås.
Stadsomvandlingen sker inifrån och ut och inleds i Öresundsvägen Öst.
Närhet och framtida goda kopplingar till Lunds centrum och Lunds C ses
som grundläggande förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.
Öresundsvägen Öst omfattar området mellan Bryggaregatan och Bondeväg
och blir en fortsättning på Lunds innerstad. Närheten till Lunds centrum och
Lund C är av avgörande betydelse. Etappen väntas rymma omkring 22002700 bostäder, med tillhörande kommunal service i form av skola och
förskolor, samt cirka 30 000 – 60 000 BTA verksamhetsyta. Områdets
struktureras kring en stark axel i Bjerreds-parkens förlängning. I stråket ges
plats för framtida kollektivtrafik, spårväg. Ett Lundalänkskoncept med
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stadsbuss föreslås i delavsnittet Bryggaregatan- Måsvägen. Öresundsvägen
Öst tidigareläggs i jämförelse med ÖP 2010 och ges också en högre täthet.
Längre västerut behålls inledningsvis en inriktning mot verksamheter som
också föreslås breddas mot kontor och service. Utvecklingen av blandad stad
i Öresundsvägen Väst, Norra Värpinge och Södra Gunnesbo väntas inledas
omkring år 2030 eller därefter.
Handelsönskemålen är starka, bland annat i Pilsåker och kring Mobilia men
har under senare tid stoppats av bristande trafikkapacitet i Mobiliarondellen.
Planförslaget innehåller en kapacitetshöjande åtgärd, där Öresundsvägens
anslutning till Norra Ringen flyttas till korsningen Norra Ringen –
Boställsvägen. Öster om Norra Ringen blir därmed framväxten av ett
stadsmässigt gatunät möjligt. Åtgärden i Mobiliarondellen bedöms motsvara
cirka hälften av det behov som uppstår om alla exploateringsönskemål
skulle tillgodoses. Även framgent måste alltså prioriteringar ske. I
planförslaget viks den tillskapade utbyggnadsmöjligheten åt
stadsomvandling med bostäder inifrån och ut.
I de delar av planområdet som föreslås behålla en verksamhetsinriktning
urskiljs områden med mer utpräglad industrikaraktär respektive delar med
ett bredare stadsinnehåll. Också här förordas bättre förutsättningar för
gående, cyklister, kollektivtrafik samt grön och blå struktur.
En process som involverar fastighetsägare och andra intressenter inleddes
med ett fastighetsägarmöte sommaren 2012 och har därefter fortsatt med
extra fokus på delområde Öresundsvägen. Bland annat har ett
strukturplaneförslag upprättats tillsammans med fastighetsägare inom
Öresundsvägen Öst.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

upprättad planhandling, Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd, Lund, Lunds kommun, godkänns för
utställning

STADSBYGGNADSKONTORET

Marcus Horning
Stadsbyggnadsdirektör

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Skolinspektionens granskning av
särskildundervisning på sjukhus
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av särskild
undervisning på sjukhus av Lunds kommun under hösten 2016. Lunds
kommun instämmer i Skolinspektionens förslag att elevens hemskola bör
få ett större ansvar för att informera sjukhusskolorna om att elever som är
i behov av sjukhusundervisning vårdas på somatiska eller psykiatriska
avdelningar.
De två sjukhusskolorna (BUP-skolan och Sjukhusskolan) har tagit fram
nytt informationsmaterial om sjukhusskolorna som finns tillgängligt både
på vuxenpsykiatrin och på övriga vuxenavdelningar på sjukhuset. De
båda sjukhusskolorna har även regelbundna möten med representanter
från de olika vårdavdelningarna för att informera om
sjukhusundervisning samt för att få del av om barn som finns inskrivna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande
avseende beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på
sjukhus i Lunds kommun den 15 juni 2017, dnr BSL 2016/0484.
Skolinspektionens kvalitetsgranskning, ”Särskild undervisning på
sjukhus”, 2017.

Barnets bästa
Skolinspektionens granskning av särskild undervisning på sjukhus
genomförs i syfte att alla barn och ungdomar som vårdas på sjukhus och
som har behov av sjukhusundervisning ska få tillgång till det.
Skolinspektionens granskning och Lunds sjukhusskolors arbete för att
identifiera elever i behov av undervisning är bra för barns och ungdomars
tillgång till likvärdig utbildning i Lunds kommun.

Ärendet
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av särskild
undervisning på sjukhus av Lunds kommun under hösten 2016 och
fattade beslut den 2 december 2016. Lunds kommun ska (efter beviljat

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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anstånd) senast den 30 juni 2017 inkomma med en redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Skolinspektionen har bedömt att det behövs ett utvecklingsarbete inom
följande områden:
 Sjukhusskolan behöver se till att det finns fungerande system för
att få kännedom om elever, som på grund av ålder eller annat
skäl, vårdas på andra avdelningar än barnavdelningar och som
kan vara i behov av särskild undervisning vid sjukhus.
 Sjukhusskolan behöver se till att samverkan med medicinsk
personal sker, så att sjukhusskolan ges möjlighet att avgöra om
eleverna är i behov av särskild undervisning på sjukhus.
Redovisning av Lunds kommuns vidtagna åtgärder
Lunds kommun anser att rutinerna fungerar tillfredsställande avseende att
identifiera elever på barnsjukhuset samt på BUP som ska gå på någon av
sjukhusskolorna. Det är svårare för sjukhusskolorna att få information
om barn och ungdomar som vårdas inom vuxenpsykiatrin eller andra
vuxenavdelningar på sjukhuset.
De två sjukhusskolorna (BUP-skolan och Soma) har tagit fram nytt
informationsmaterial om sjukhusskolorna (se bil. 1-4) som finns
tillgängligt både på vuxenpsykiatrin och på övriga vuxenavdelningar på
sjukhuset. De båda sjukhusskolorna har även regelbundna möten med
representanter från de olika vårdavdelningarna för att informera om
sjukhusundervisning samt för att få information om barn vårdas på
avdelningarna.
Lunds kommun instämmer i Skolinspektionens förslag att elevens
hemskola bör få ett större ansvar för att informera sjukhusskolorna om att
elever som är i behov av sjukhusundervisning vårdas på somatiska eller
psykiatriska avdelningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

avge yttrande till Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende beslut efter kvalitetsgranskning
av särskild undervisning på sjukhus i Lunds kommun 2017-06-15”.

Mats Jönsson
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare
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Huvudman
lunds.kommun@lund.se

2016-12-02
Dnr 40-2016:200

Verksamhetschef vid sjukhusskolan
terese.seger@lund.se

Beslut efter kvalitetsgranskning
av särskild undervisning på sjukhus i Lunds
kommun

skolinspektionen Box 2320 403 15 Göteborg www.skolinspektionen.se
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Inledning
skolinspektionen genomför höstterminen 2016 en kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus. Syftet är att granska om särskild undervisning
på sjukhus så långt det är möjligt motsvarar den undervisning eleverna inte
kan delta i.
Detta uppnås genom att följande frågeställningar besvaras:
Vad innehåller den särskilda undervisningen på sjukhus?

1.
2.

Får elever, som på grund av sjukdom inte kan delta i den vanliga undervisningen, en behovsanpassad undervisning på sjukhus?

skolinspektionen besökte sjukhusskolan i Lunds kommun den 27 oktober 2016.
Ansvariga för granskningen har Matilda Yvede och Kristina Svensson varit.
Vid besöket intervjuades lärare och verksamhetschef. skolinspektionen har
också studerat dokument från verksamheten. Vidare har en enkätundersökning
genomförts med samtliga sjukhusskolor i landet.
För mer information om granskningen se skolinspektionens webbplats
https://www .skolinspektionen.se/sv[fillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/
Här hittar du underlag som använts i granskningen i form av bestämmelser på
området och intervjuguider.

Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Sjukhusskolan i Lund är organisatoriskt placerad under Lunds skolors resurscentrum, tillhörande Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun. Sjukhusskolans verksamhetschef är även rektor på en grundsärskola i kommunen.
Sjukhusskolan har egna lokaler på Skånes universitetssjukhus, Lund. Lokalerna
finns dels i anslutning till barnkliniken och dels i anslutning till barn- och ungdomspsykiatrins lokaler.
Antal elever 2016 t o m l september

l;~~:]
1

2

l!~

Somatisk (kroppslig) vård
Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
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Antal lärare
Antal

Som a
BUP

2
4

Omräknat till
heltidstjänster
2

Med
lärarlegitirnation
2

4

4

Speciallärare/
specialpedagoger

o
o

Bedömning
Samverkan och informationsöverföring

Det finns en väl fungerande samverkan mellan sjukhuslärarna och den medicinska personalen inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som den somatiska
barnkliniken samt elevens ordinarie skola. Samverkan sker kontinuerligt från
det att eleven identifieras vid sjukhuset tills dess att eleven återgår till ordinarie
skola. Sjukhuslärarna överför kunskap om eleverna vilket kan ge ökade förutsättningar till en relevant och individanpassad undervisning. Det kan gälla såväl elevernas behov av extra anpassningar som särskilt stöd.
Sjukhusskolans rutiner för att försäkra sig om att de känner till samtliga barn
som ges vård vid barnkliniken är i de flesta fall tillräckliga. Däremot saknas rutiner för att få vetskap om elever som fyllt 18 år och därför vårdas på vuxenavdelning (till exempel inom vuxenpsykiatrin). Det saknas också rutiner för att
försäkra sig om att elever som är yngre än 18 år men vårdas på annan avdelning än barnavdelning blir identifierade av sjukhusskolan. Det saknas även
kännedom om på vilka grunder behandlande personal inom barn- och ungdomspsykiatrin bedömer att det är behövligt med sjukhusskola. I de fall sjukhusskolan får kännedom om elever, oavsett skolform, erbjuds alltid dessa elever undervisning.
Anpassning och genomförande av undervisningen

Sjukhuslärarna skaffar sig på olika sätt kännedom om elevernas individuella behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Detta sker i kartläggande samtal med
eleven, i den löpande undervisningen, samt genom kontinuerlig samverkan med
ordinarie skola och medicinsk personal. Eleverna ges möjlighet till delaktighet i
planering och genomförande av undervisningen. Den ordinarie skolan spelar,
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tillsammans med eleven, en avgörande roll för hur undervisningen prioriteras
och anpassas.
Sjukhusskolan arbetar med läroplanemas övergripande mål gällande normer,
värden, demokrati och inflytande integrerat i undervisningen. I de fall sjukhusläramas kompetens inte räcker för elevernas behov av undervisning samverkar
lärarna med lärare vid elevens ordinarie skola.

Utvecklingsområden
skolinspektionen bedömer att utvecklingsarbete i första hand behöver inledas
inom följande områden:
•

Sjukhusskolan behöver se till att det finns fungerande system för att få
kännedom om elever, som på grund av ålder eller annat skäl, vårdas på
andra avdelningar än barnavdelningar och som kan vara i behov av särskild undervisning vid sjukhus.

•

Sjukhusskolan behöver se till att samverkan med medicinsk personal
sker, så att sjukhusskolan ges möjlighet att avgöra om eleverna är i behov av särskild undervisning på sjukhus.

Resultat
Här redovisas uppgifter från enkät, dokument och intervjuer.
Introducering av sjukhusundervisning

Sjukhusskolan får information om nya elever av respektive barnavdelning enligt överenskommelse mellan lärare och medicinsk personal. Inom den somatiska barnkliniken har sjukhusskolan informerat avdelningarna att elever har
rätt till undervisning, varpå lärarna blir kontaktade när elever ges vård. I vissa
fall besöker sjukhuslärarna barnavdelningar för att inhämta information om
nya elever. Förfarandet skiljer sig på BUP från den somatiska vården. På BUP
kontaktar vårdavdelningens medicinska personal sjukhuslärarna och meddelar
att det finns en elev som kan vara i behov av undervisning på sjukhus. Sjukhusskolan har inte kännedom om på vilka grunder BUP initierar kontakten eller
om det finns elever som kan vara i behov av undervisning men som blir utan
detta. Sjukhuslärama beskriver i intervju att det inom både soma och BUP kan
finnas elever som inte identifieras och att detta beror på brister i samverkan
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med vårdavdelningar. I några fall finns det erfarenheter av att de somatiska
barnklinikerna uppgett att de inte har några aktuella elever på avdelningen,
medan det senare under samma dag identifierats elever. Sjukhusskolan har informerat avdelningar genom mail, på arbetsplatsträffar samt med informationsblad. Sjukhusskolan har primärt informerat barnkliniker, där potentiella
elever är upp till18 år.
När sjukhusskolan får kontakt med en elev skiljer sig förfarandet mellan BUP
och soma. Inom somabesöker sjukhuslärarna eleven samma dag de får kännedom om den, om inte deras medicinska tillstånd gör att det bedöms olämpligt.
De har också en omedelbar kontakt med vårdnadshavare och skaffar tillstånd
att ta kontakt med ordinarie skola. Sjukhuslärarna tar kontakt med elevens
mentor samma dag eller dagen efter att eleven börjat vårdas på sjukhuset.
Inför att sjukhusundervisning ska påbörjas för elever inom BUP genomförs ett
möte med studiebesök på sjukhusskolans lokaler, där eleven, vårdnadshavare
och behandlare deltar. Efter mötet avgörs om det är behövligt för eleven med
undervisning vid sjukhusskola, eller om ordinarie skola ska undervisa eleven.
Om eleven ska påbörja undervisning vid sjukhusskola varierar det mellan ett
par dagar och ett par veckor innan första undervisningstillfället sker, utifrån
överenskommelse med såväl elev, vårdnadshavare som behandlande personal
utifrån elevens medicinska tillstånd.
När det gäller elever under 18 år som är inlagda på vuxenklinik saknas rutiner
för att sjukhusskolan ska få information om att dessa elever vårdas på sjukhus.
Det kan handla om elever som, oavsett ålder, vårdas på infektionsklinik eller
annan klinik. Det gäller också elever som fyllt 18 år som studerar på gymnasiet
och därmed per automatik ges vård på vuxenklinik. I de fall sjukhusskolan får
kännedom om elever vid annan avdelning erbjuds alltid dessa elever undervisning i samma utsträckning som elever som ges vård vid avdelningar på barnkliniken.
Sjukhusskolan dokumenterar att sjukhusskolan introducerats för en elev, samt
hur arbetet med eleven därefter fortlöper. Denna dokumentation kommuniceras med ordinarie skola.
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Undervisningens genomförande

sjukhuslärarna kartlägger elevernas behov, förutsättningar och kunskapsnivå
genom samtal med eleven och ordinarie skola. Lärarna kombinerar den information de fått med en egen bedömning av elevens behov, förutsäthlingar och
kunskapsnivå. Lärarna samverkar i detta avseende också med den medicinska
personalen på sjukhuset. Enligt sjukhuslärarna betraktar den medicinska personalen sjukhusundervisningen som en del i elevernas vård och den integreras
med behandlingsarbetet
Sjukhuslärarna har en kontinuerlig samverkan med ordinarie skola när eleverna undervisas. Eleverna är delaktiga i kommunikationen med ordinarie
skola. För elever inom BUP genomförs ett skolmöte, som vården kallar till med
sjukhusskola, elev, vårdnadshavare, behandlare och ordinarie skola inom två
veckor efter att eleven börjat ges undervisning.
Sjukhusskolan utgår från varje elevs individuella behov och undervisningen är
flexibel avseende tid, innehåll och utformning. Elever undervisas primärt individuellt, i sjukhusskolans lokaler. I de fall sjukhuslärarnas egen kompetens inte
räcker för att kunna täcka det behov eleverna har av undervisning samverkar
lärarna med ordinarie skolas lärare. Det finns moment i några ämnen som av
utrustningsskäl inte kan genomföras vid sjukhusskolan, exempelvis laborationer. Däremot finns utrustning för ämnen som träslöjd, bild och musik.
Sjukhuslärarna planerar undervisningen utifrån samtal med eleverna, där eleverna ges möjlighet att skatta både vad de tycker är intressant och vad de upplever är viktigt att prioritera i sitt skolarbete. Sjukhusskolans ambition är att eleven ska vara delaktig vid kommunicering med den ordinarie skolan. Undervisningen vid sjukhusskolan präglas av läroplanens övergripande mål gällande
värdegrundsfrågor. Dessa vävs in i undervisningen när läraren arbetar med
eleven i olika uppgifter, exempelvis genom nyheter och inom samhällskunskap.
Elever från grundsärskolan med inriktning träningsskola har inte deltagit i
sjukhusskolans verksamhet de senaste åren, eftersom dessa elever inte varit inskrivna som patienter. Om det skulle bli aktuellt sker samverkan i vanlig ordning.
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Atergång till ordinarie undervisning

Den ansvarige sjukhusläraren förbereder eleven på återgången redan när
undervisningen påbörjas, genom att göra eleven medveten och trygg i att det är
den ordinarie skolan som har ansvaret för den.
Sjukhusskolan dokumenterar löpande den undervisning varje elev får och rapporterar kontinuerligt till elevens ordinarie skola. När en elev återgår till sin ordinarie skola och undervisningsgrupp återkopplar sjukhuslärarna vad eleven
gjort och elevens kunskapsutveckling.
Sjukhuslärama tydliggör för ordinarie skola om eleven har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De förmedlar elevens behov och om behoven har
förändrats under tiden eleven fått undervisning på sjukhusskolan. sjukhuslärama har också vid något tillfälle initierat att elevens skolplacering vid återgång ska förändras därför att det blivit tydligt att skolan varit en del av elevens
problematik.

Uppföljning
Lunds kommun ska senast den 2 juni 2017 redovisa till skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Redogörelser skickas per post till Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, eller via e-post, till skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se. Hänvisa till skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 40-2016:200) i de handlingar som sänds in.
I ärendets slutliga handläggning har undervisningsråden Anna Wide och Kristina Svensson deltagit.
På skolinspektionens vägnar

Lena Dahlquist
Enhetschef
U tredare/F öredragande
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Ingrid Kanje
046-35 65 05
ingrid.kanje@lund.se

Organisation och finansiering för nyanlända
elever och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning
(Uppdrag från kommunfullmäktige juni 2016Direkt skolpeng § 139)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016-10-12 med uppdraget att:
 utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 utreda finansieringen
 belysa resursfördelningen för studiehandledning
Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
OECD, forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer
för nyanländas utbildning. Det ska finnas beredskap och kunskap i hela
kommunens styrkedja kring mottagande och organisation kring
nyanlända elever vilket kräver en flexibel organisation. Varje elevs
behov ska vara i fokus.


För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar
skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet

Förslag till finansiering
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.
 Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt
 De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år
 Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas
 Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng
 LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
 Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för att
underlätta utbetalning
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Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.


Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via
skolpengen

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Rapport: Organisation och finansiering för nyanlända elever, samt
belysning av resursfördelningen för studiehandledning den 7 juni 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016, dnr BSL 2016/0506
Projektplan 3 oktober 2016 antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och inventering kommer
att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses, för att
utvecklas så långt som möjligt, och att detta sker på ett likvärdigt sätt.
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de
frågor barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12). I att
beakta barns bästa ingår t.ex. att beakta barns psykiska och fysiska
välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och
samverka med relevanta aktörer samt att ha barnperspektiv, vilket görs i
utredningen. En utveckling av organisationen för att möta nyanlända
elever innebär därmed att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får
därmed anses ligga väl i linje med Barnkonventionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam
mottagningsenhet för alla nyanlända i Lunds kommun
LundaVälkomsten.
Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta, den stora tillströmningen av
nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning kring
nyanlända elever, 2016-01-01.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för
modersmålsundervisningen i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01
och alla grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds modersmålsundervisning utan
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kostnad. Resurser för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i
tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016-10-12 med uppdraget att:
 utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 utreda finansieringen
 belysa resursfördelningen för studiehandledning
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och
Socialdirektören. En förvaltningsövergripande referensgrupp med
deltagare från de tre skolförvaltningarna och kommunkontoret träffas
kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.
Begrepp
Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som
numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har
påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen
fyller sju år.
Studiehandledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från
modersmålsundervisningen inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt
till för att kunna följa undervisningen på svenska och nå kunskapsmålen i
skolans ämnen.
HDI
Human Development Index, HDI är ett sammanfattande index som mäter
mänsklig utveckling/ett lands välfärd.
Organisation
Alla nyanlända elever 7-16 år som är bosatta i Lunds kommun ska kartläggas,
om det inte är uppenbart onödigt, på LundaVälkomsten. Enligt
överenskommelse med Utbildningsförvaltingen sker också kartläggning för
alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på gymnasiets språkintroduktion.
Sen öppnandet i februari 2016 har sammanlagt 126 elever kartlagts,
undervisats och överlämnats till grundskola eller gymnasieskola. 100 elever
har varit i åldern 7-16 år och 26 i gymnasieåldern.
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man
har utvecklat organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända
elever. Det finns tendenser till att skolsegregationen förstärkts och man kan se
att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en ojämn spridning och flertalet
nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.
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Nyanlända elevers skolgång i Lund
Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i
Lunds kommun. Från oktober 2015 till mars 2016 startade
förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att möta den kraftiga
tillströmning av framförallt ensamkommande elever.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter
individuell bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten
läsåret 15-16 har tolv direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som är tillfälligt bosatta i Lunds kommun finns
möjlighet att ansöka till International School of Lund Katedralskolan,
ISLK eller Lund International School, LIS.
Nyanlända elevers måluppfyllelse
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese gjordes hösten
2016 inom LundaVälkomsten. Underlaget baseras på de 128 elever som
har avslutat sin utbildning efter årskurs nio i grundskolan och som tillhört
förberedelseklass 2010 - 2015. Undersökningen visar att nyanlända
elever, i synnerhet de som anländer i sen ålder, når sämre resultat i
skolan, men det finns även de som når målen med goda resultat trots de
utmaningar det innebär att i sen ålder komma som nyanländ till svensk
skola. I jämförelse med nationell statistik presterar elever i Lunds
kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Detta gäller även utrikes
födda elever och nyanlända elever.
Antal slutbetyg
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är
medelvärdet 13 betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten
uppnått minst 8 betyg.
OECD, forskning och utredningar har identifierat en rad olika
framgångsfaktorer för nyanländas utbildning. Som en röd tråd betonas att
det ska finnas beredskap och kunskap i hela kommunens styrkedja kring
mottagande och organisation kring nyanlända elever. Det kräver en
flexibel organisation, kommunikation mellan berörda verksamheter samt
även en samsyn i förhållningssätt. Varje elevs behov ska vara i fokus och
i utbildningen ska språkinlärning och ämneskunskaper utvecklas
parallellt. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av ekonomiska,
materiella och personella resurser som grund för att realisera ett arbete
med hög kvalitet.
För att motverka segregation rekommenderar OECD att undvika att
koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag
socioekonomiskt bakgrund.
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Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar
skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas
resultat
 Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång
 En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation
 En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet
Ekonomi och resurser
Ordinarie undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng.
Skolpengen består av en åldersindelad grundresurs (92 % av den totala
resursen) som är lika för alla skolor samt en tilläggsresurs (8 % av den
totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet. Syftet med
tilläggsresursen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att
nå målen. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger tungt i
beräkningsmodellen vilket innebär att denna faktor omfördelar mycket
pengar till skolor med hög andel nyanlända. Den högre tilläggsresursen
är tänkt att täcka de högre kostnaderna för nyanländas skolgång,
exempelvis studiehandledning. Undervisningen för nyanlända elever
finansieras via ett anslag, en riktad särskild resurs, enligt beslut av
kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120 nyanlända
elever i kommunen, skolår 1-9. Resurserna fördelas i 18 månader till
eleverna som går i förberedelseklass.
Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att
tillbringa vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till
språkintroduktion på gymnasiet. På grund av att dessa elever fortsätter att
generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser under större delen av
läsåret 2016-17 finns en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan men fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna
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medan de skolor som tar emot eleverna efter tiden i förberedelseklass inte
får del av den riktade resursen.
Förslag till finansiering
Nuvarande resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition
och uppdrag kring nyanländas skolgång. Den är inte heller tillräckligt
flexibel.
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.
 Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt
 De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år
 Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas
 Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng
 LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
 Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta
utbetalning

Ankomst
till Sverige
Åk 1-3
Från land med
Åk 4-6
lågt eller medel
Åk 7-9
HDI
Åk 1-3
Från land med
Åk 4-6
högt eller mycket
Åk 7-9
högt HDI

Antal
Förslag Ersättningsmodell
Ersättning elever
År 1
År 2
År 3
År 1-3
per år
25 800
21 930 10 965
58 695
35
34 400
29 240 14 620
78 260
35
43 000
36 550 18 275
97 825
50
8 514
6 386 4 278
19 178
2
12 728
9 546 6 396
28 670
2
19 350
14 513 9 723
43 586
6
Summa
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Studiehandledning på modersmålet
Nyanlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen för utbildningen
ska nås samtidigt som ett nytt språk ska läras in. För en elev som
anländer till Sverige i åldern 12-15 år tar det 6-8 år att tillägna sig all
ämnesundervisning på svenska beroende på hur långt eleven kommit i sin
språkutveckling. Studiehandledning på modersmålet är en rättighet som
en elev ska få så snart behov finns. I dag är riktlinjen i Lunds kommun att
varje elev, under tiden hen har undervisning i förberedelseklass, ska ha
60 minuter studiehandledning/vecka.
En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med
frågor kring studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens
på 70 %. 192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75
studiehandledning 1h/v, 22 2-3h/v och 10 mer än 3h/v.
49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme studiehandledning
i veckan.
För att få en ytterligare information om hur mycket studiehandledning
som ges har underlag samlats in från två håll, LundaVälkomsten och
Modersmålscentrum i Lund, MCL. Denna har sedan jämförts med
debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen och debiteringen är samstämmig.
2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar
studiehandledning till elever i kommunala grundskolor inklusive
förberedelseklass dvs ett genomsnitt av drygt 1,4 timmar i veckan. Det
har skett en ökning av kostnaderna för studiehandledning med 45% i
grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under Vt 2017
jämfört med Vt 2016. Mellan våren 2015 och våren 2016 var det en
betydand ökning av studiehandledningstimmar i förberedelseklass. Allt
ligger i linje med vad man kan förvänta utifrån den tillströmning av
nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag gå i
ordinarie klass och deras behov av studiehandledning verkar tillgodoses i
minst lika hög grad som den blev tillgodosedd i förberedelseklass.

Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.


Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

Samtliga förslagen är förankrade i styrgruppen och i Barn-och
Skolförvaltning Lunds stads och Barn- och skolförvaltning Lund Östers
ledningsgrupper.
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge Barn-och skolförvaltning
Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända elever, och i
utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam mottagningsenhet för alla
nyanlända i Lunds kommun, LundaVälkomsten. Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta,
den stora tillströmningen av nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning
kring nyanlända elever, 2016-01-01.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen
i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01 och alla grundskolor, oavsett huvudman,
erbjuds modersmålsundervisning utan kostnad. Resurser för studiehandledning på modersmålet
ligger kvar i tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 med uppdraget
att:




utveckla en bättre utbildning för nyanlända
utreda finansieringen
belysa resursfördelningen för studiehandledning

Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Socialdirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de tre skolförvaltningarna
och kommunkontoret träffas kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.

Begrepp
Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här
i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter
höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år.
Studiehandledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från modersmålsundervisningen
inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt till för att kunna följa undervisningen på
svenska och nå kunskapsmålen i skolans ämnen.
HDI
Human Development Index, HDI är ett sammanfattande index som mäter mänsklig
utveckling/ett lands välfärd.
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Organisation
Alla nyanlända elever 7-16 år som är bosatta i Lunds kommun ska kartläggas, om det inte är
uppenbart onödigt, på LundaVälkomsten. Enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltingen
sker också kartläggning för alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på gymnasiets
språkintroduktion. Sen öppnandet i februari 2016 har sammanlagt 126 elever kartlagts,
undervisats och överlämnats till grundskola eller gymnasieskola. 100 elever har varit i åldern 7-16
år och 26 i gymnasieåldern.
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man har utvecklat
organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända elever. Det finns tendenser till att
skolsegregationen förstärkts då man kan se att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en ojämn
spridning och flertalet nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.

Nyanlända elevers skolgång i Lund
Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i Lunds kommun. Från
oktober 2015 till mars 2016 startade förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att
möta en kraftig tillströmning av framförallt ensamkommande elever.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter individuell
bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten läsåret 15-16 har tolv
direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som är tillfälligt bosatta i Lunds kommun finns möjlighet att ansöka till
International School of Lund Katedralskolan, ISLK eller Lund International School, LIS.

Nyanlända elevers måluppfyllelse
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese gjordes hösten 2016 inom

LundaVälkomsten. Underlaget baseras på de 128 elever som har avslutat sin utbildning efter
årskurs nio i grundskolan och som tillhört förberedelseklass 2010 - 2015. Undersökningen
visar att nyanlända elever, i synnerhet de som anländer i sen ålder, når sämre resultat i
skolan, men det finns även de som når målen med goda resultat trots de utmaningar det
innebär att i sen ålder komma som nyanländ till svensk skola. I jämförelse med nationell
statistik presterar elever i Lunds kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Detta gäller
även utrikes födda elever och nyanlända elever.
Antal slutbetyg
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är medelvärdet 13
betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten uppnått minst 8 betyg.
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Forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer för nyanländas utbildning.
Som en röd tråd betonas att det ska finnas beredskap och kunskap i hela kommunens
styrkedja kring mottagande och organisation kring nyanlända elever. Det kräver en flexibel
organisation, kommunikation mellan berörda verksamheter samt även en samsyn i
förhållningssätt. Varje elevs behov ska vara i fokus och i utbildningen ska språkinlärning och
ämneskunskaper utvecklas parallellt. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av
ekonomiska, materiella och personella resurser som grund för att realisera ett arbete med
hög kvalitet.
OECD har identifierat en rad framgångsfaktorer för nyanländas utbildning som kort kan
sammanfattas som beredskap och kunskap i hela styrkedjan, en flexibel organisation,
samsyn samt gemensamma rutiner. För att motverka segregation rekommenderar OECD att
undvika att koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag
socioekonomiskt bakgrund. OECD framhåller också att nivågruppering kan missgynna
nyanlända elever.

Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända







För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i undervisningen av nyanlända
elever föreslås att ett policydokument för det gemensamma arbetet för integration
av nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till förberedelseklasser och
ordinarie klasser, som motverkar skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers behov efter
mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat
Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/verksamhetscheferna
regelbundet för planering av nyanländas skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för
skolval åk 1-9 pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för nyanlända elevers
skolgång
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och studiehandledare)
för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt,
kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet

Ekonomi och resurser
Ordinarie undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng. Skolpengen består av en
åldersindelad grundresurs (92 % av den totala resursen) som är lika för alla skolor samt en
tilläggsresurs (8 % av den totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet. Syftet med tilläggsresursen är att skapa
likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå målen. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger
tungt i beräkningsmodellen vilket innebär att denna faktor omfördelar mycket pengar till
skolor med hög andel nyanlända. Den högre tilläggsresursen är tänkt att täcka de högre
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kostnaderna för nyanländas skolgång, exempelvis studiehandledning. Undervisningen för
nyanlända elever finansieras via ett anslag, en riktad särskild resurs, enligt beslut av
kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120 nyanlända elever i kommunen,
skolår 1-9. Resurserna fördelas i 18 månader till eleverna som går i förberedelseklass.
Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att tillbringa
vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till språkintroduktion på gymnasiet. På
grund av att dessa elever fortsätter att generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser
under större delen av läsåret 2016-17 finns en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan men fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna medan de skolor
som tar emot eleverna efter tiden i förberedelseklass inte får del av den riktade resursen.

Förslag till finansiering
Nuvarande resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition och uppdrag kring

nyanländas skolgång. Den är inte heller tillräckligt flexibel.
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de enheter som tar emot
nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie elevpeng och en differentierad extra
tilldelning i form av en ”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.









Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ. Modellen utformas
utifrån en differentierad peng utgående från HDI och hur länge eleven varit i Sverige.
Nyanländpengen ska fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har
eleven inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader betalas centralt
De skolor som har organiserad undervisning i förberedelsegrupper med 5-30 elever
får ett grundbidrag på 500000 kr/år
Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor med internationell
läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och inte heller elever som får sin
huvudsakliga undervisning på annat modersmål än svenska. Även elever som har
finlandssvenska, norska eller danska som modersmål undantas
Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar nyanländpeng
LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta utbetalning

Ankomst till
Sverige
Åk 1-3
Åk 4-6
Från land med lågt
Åk 7-9
eller medel HDI
Åk 1-3
Åk 4-6
Från land med högt
Åk 7-9
eller mycket högt HDI

Förslag Ersättningsmodell
Ersättning År
År 1
År 2
År 3
1-3
25 800
21 930
10 965
58 695
34 400
29 240
14 620
78 260
43 000
36 550
18 275
97 825
8 514
6 386
4 278
19 178
12 728
9 546
6 396
28 670
19 350
14 513
9 723
43 586
Summa

Antal
elever
per år
35
35
50
2
2
6
130
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Studiehandledning på modersmålet
Nyanlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen för utbildningen ska nås samtidigt som
ett nytt språk ska läras in. För en elev som anländer till Sverige i åldern 12-15 år tar det 6-8 år
att tillägna sig all ämnesundervisning på svenska beroende på hur långt eleven kommit i sin
språkutveckling. Studiehandledning på modersmålet är en rättighet som en elev ska ha så
snart behov finns. I dag är riktlinjen i Lunds kommun att varje elev, under tiden hen har
undervisning i förberedelseklass, ska ha 60 minuter studiehandledning/vecka.
En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med frågor kring
studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens på 70 %.
192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75 studiehandledning 1h/v,
22 2-3h/v och 10 mer än 3h/v.
49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme studiehandledning i veckan.
För att få en ytterligare information om hur mycket studiehandledning som ges har underlag
samlats in från två håll, LundaVälkomsten och Modersmålscentrum i Lund, MCL. Denna har
sedan jämförts med debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen om hur mycket studiehandledning som ges och
debiteringen är samstämmig. 2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar
studiehandledning till elever i kommunala grundskolor inklusive förberedelseklass dvs ett
genomsnitt av drygt 1,4 timmar i veckan. Det har skett en ökning av kostnaderna för
studiehandledning med 45% i grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under
Vt 2017 jämfört med Vt 2016. Mellan våren 2015 och våren 2016 var det en betydand ökning
av studiehandledningstimmar i förberedelseklass. Allt ligger i linje med vad man kan förvänta
utifrån den tillströmning av nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag
gå i ordinarie klass och deras behov av studiehandledning verkar tillgodoses i minst lika hög
grad som den blev tillgodosedd i förberedelseklass.

Belysningen av studiehandledning har lett till följande förslag
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar studiehandledning som ges i
förberedelseklass respektive ordinarie klass finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.


Studiehandledningen kommer även fortsättningsvis att beställs av elevens rektor
utifrån elevens behov och betalas via skolpengen
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2. Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och
skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända
elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam mottagningsenhet för alla
nyanlända i Lunds kommun, LundaVälkomsten. Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta,
den stora tillströmningen av nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning
kring nyanlända, 2016-01-01. Ändringen i lagen innebär bl.a. att i grundskolan ska en
inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och
senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Denna
bedömning görs på LundaVälkomsten där elevernas kunskaper under två veckor kartläggs.
Elevens kunskaper ska sen tillsammans med sociala faktorer och elevens ålder vägas in när
rektorn fattar beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Om det fattas beslut att
eleven ska ha undervisning i förberedelseklass ska även beslut fattas i vilken omfattning
eleven ska vara integrerad i ordinarie grupp/klass. Undervisningen i en förberedelseklass får
som längst ske under två år.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för
modersmålsundervisningen i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01 och alla
grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds modersmålsundervisning utan kostnad. Resurser
för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i tilläggsresursen och ska finansieras av
skolpengen.

2.1 Projektplanens uppdrag





Att utveckla en bättre utbildning för nyanlända (med detta avses att med
utgångspunkt i tidigare organisationsutredningar, arbeta för att om möjligt öka
måluppfyllelse för eleverna)
Att utreda finansieringen. Utifrån den ge förslag på en alternativ finansieringsmodell
där pengar följer den nyanlända på ett smidigt och flexibelt sätt.
Att belysa resursfördelningen för studiehandledning

3. Genomförande
Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen och en projektplan fastställdes av Barn- och
skolnämnd Lunds stad 2016-10-12.
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Socialdirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de tre skolförvaltningarna
och kommunkontoret träffas kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.
Referensgruppen har det övergripande ansvaret att utifrån omvärldsbevakning och
arbetsgruppernas arbete ge förslag på hur utbildningen för nyanlända kan utvecklas.
Referensgruppen kommer att föreslå en ny finansieringsmodell om utredningen visar att det
finns ett behov av detta. I rapporten kommer belysningen av resursfördelningen för
8
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studiehandledning att redovisas. Referensgruppen utser representanter till två
arbetsgrupper och tar i samarbete med arbetsgruppsledarna fram frågeställningar till
arbetsgruppernas arbete, bilaga 1 och 2. Understruken deltagare leder arbetet.
Arbetsgrupp organisation och studiehandledning: Lars-Torgny Lasson, Lunda Välkomsten
samt tre rektorer, två från BSF Lunds stad och en från BSF Lund Öster
Arbetsgrupp finansiering: Magdalena Titze, Kommunkontoret samt en ekonom från vardera
skolförvaltning.

3.1 Begrepp
Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. Enligt denna definition ska barn som börjar
sin utbildning i landet i förskola eller förskoleklass inte ses som nyanlända elever. En elev ska
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet (SL 3kap12a§).
Kartläggning
I de obligatoriska skolformerna ska en inledande bedömning av den nyanlända elevens
kunskaper ske inom två månader från det att eleven tagits emot av skolväsendet. (SL 3kap
12d§)
Förberedelseklass
Rektor får besluta att en elev, vars kunskaper bedömts enligt SL 3kap 12c§, delvis ska kunna
undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper för att kunna
tillgodogöra sig undervisningen på svenska.
En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven
bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisnigen i det
ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. En elev får inte ges
undervisning i en förberedelseklass längre tid än två år. (SL 3kap12f§)
Rätten till utbildning
Barn i åldrarna 7-16 år och som bor i landet har rätt till utbildning. Nyanlända elever
omfattas av samma bestämmelser som alla elever, till exempel när det gäller skolans
värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och
stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag.
Svenska som andra språk, SvA
Undervisning i svenska som andra språk ska, om det behövs, anordnas för elever som har ett
annat språk än svenska som modersmål. Det är rektor som beslutar om eleven ska ges
undervisning i ämnet svenska som andraspråk istället för ämnet svenska.
Studiehandledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från modersmålsundervisningen
inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt till för att kunna följa undervisningen på
9
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svenska och nå kunskapsmålen i skolans ämnen. Studiehandledning på modersmålet kan ges
antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i
form av särskilt stöd.
HDI
Human Development Index (HDI), källa: Human Development Reports 2016
Human Development Index är ett sammanfattande index som mäter mänsklig utveckling/ett
lands välfärd. Resultaten visar mänsklig utveckling i tre dimensioner: livslängd och hälsa,
tillgång till kunskap och levnadsstandard. Då HDI är sammansatt på ett sätt som ska göra det
mindre känsligt för snabba förändringar, är det mer lämpligt som ett instrument för att titta
på utveckling över tid för att bedöma mänsklig utveckling och välfärd. De olika
komponenterna i indexet är förväntad livslängd, genomsnittligt antal år i skola, förväntade år
i skola, BNI per capita, BNI per capita-ranking minus HDI-ranking och icke-inkomst HDI. Data
hämtas från ledande internationella organisationer; förväntad livslängd vid födseln från
UNDESA, medelvärdet på antal skolår från Barro and Lee, medelvärdet på förväntade antal
skolår från UNESCO Institute for Statistics och BNI (bruttonationalinkomst) per capita från
Världsbanken och IMF. Länders utbildningsnivå grupperas utifrån låg, medelhög, hög och
mycket hög HDI

4. Organisation i Lund
4.1 Idag
4.1.1 LundaVälkomsten
Den nya LundaVälkomsten öppnade den 1 februari 2016 sin verksamhet på Lilla
Järnåkraskolan. Mottagningsenheten LundaVälkomsten utgör ett samarbete mellan Barnoch skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster,
Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. LundaVälkomsten ingår som en del av
Lunds skolors resurscentrum, Lsr. Alla nyanlända elever 7-16 år som är bosatta i Lunds
kommun ska kartläggas, om det inte är uppenbart onödigt, på LundaVälkomsten. I Lund kan
även vårdnadshavare med barn i förskoleåldern få hjälp med ansökan till förskola eller
förskoleklass på LundaVälkomsten. Enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltingen
sker också kartläggning för alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på gymnasiets
språkintroduktion. Eleven ska vid start på LundaVälkomsten skrivas in på den skola
vårdnadshavaren väljer eller enligt närhetsprincipen. LundaVälkomsten kontaktar berörd
rektor för att informera om nyanlända elever. Skolans rektor är elevens rektor under
vistelsen på LundaVälkomsten.
LundaVälkomsten har uppdraget
 att genom skolverkets kartläggningar steg 1 och steg 2 skapa en bild av nyanlända
elevers skolbakgrund, kunskaper och förutsättningar. Kartläggningarna omfattar även
hälsosamtal med skolsköterska samt frågor kring familjeförhållande.
 att förmedla en sammanställning av kartläggningarna till respektive rektor.
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 att bedriva undervisning i svenska som andra språk och matematik för nyanlända
elever under kartläggningsperioden i LundaVälkomsten.
 att skapa nätverk för lärare som arbetar i förberedelseklass.
 att skapa nätverk för rektorer med ansvar för förberedelseklasser.
 att ge konsultation, handledning och samordning av kompetensutveckling till
personal som arbetar med nyanlända elever. Ansökan om handledning görs av rektor
på aktuell enhet.
 att samordna utvärdering och uppföljning av arbetet med nyanlända utifrån
framtagna riktlinjer
Beroende på gruppens storlek har eleverna vistats på Välkomsten en till tre veckor. Sen
öppnandet i februari 2016 har sammanlagt har 126 elever kartlagts, undervisats och
överlämnats till grundskola eller gymnasieskola under året. 100 elever har varit i åldern 7-16
år och 26 i gymnasieåldern. Erfarenheter från det gångna årets verksamhet finns i bilaga 4.
4.1.2 Nyanlända elevers skolgång i Lund

Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i Lunds kommun. Från
oktober 2015 till mars 2016 startade förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att
möta den kraftiga tillströmningen av framförallt ensamkommande elever. Under
vårterminen 2017 finns förberedelseklasser vid tio enheter.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter individuell
bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten läsåret 15-16 har tolv
direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som tillfälligt är bosatta i Lunds kommun finns möjlighet att ansöka till
International School of Lund Katedralskolan, ISLK eller Lund International School, LIS.

4.1.3 Sammanställning av antalet nyanlända 2011-2017

För skolledningar som upplever att klasserna redan är fullbelagda, har förändringen i
skollagen 2016, som innebär att elever ska skrivas in i årskurs och ordinarie
undervisningsgrupp inom två månader efter skolstart, fått vissa negativa konsekvenser för
möjligheten till mottagande i förberedelseklass. Skolledningar som beskriver hinder på grund
av befintlig organisation och/eller lokalbrist är till exempel Lerbäckskolan, Tunaskolan och
Gunnesboskolan. Detta har inneburit att ”nyinskrivningen” under läsåret till stor del har
skett på de skolor som redan har en hög andel tvåspråkiga elever i sin undervisning som
Klostergårdskolan, Vikingaskolan och Fågelskolan.
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Antalet nyanlända har ökat långsamt fram till läsåret 2014-15 för att tredubblas under
läsåret 2015-16.
Läsår
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Antal nyanlända elever i grundskoleålder
Ht
Vt
Läsår
41
42
73
44
32
76
45
27
72
47
41
88
186
62
248
51
67
118

Gräns- och ID-kontrollerna har inneburit att få nya asylsökande, familjer eller
ensamkommande, anländer till kommunen. Ny lagstiftning från 2016 innebär att alla
kommuner ska ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från
Migrationsverket. Enligt bedömningar från Migrationsverket är en mindre del av dessa barn.
Prognosen för 2017 är att Lund kommer ta emot 120-180 nyanlända grundskoleelever.
Hittills i år har 30 elever kommit
4.1.4 Nyanlända elevers måluppfyllelse
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese gjordes hösten 2016 inom

LundaVälkomsten. Underlaget består av elever som har funnits registrerade i
förberedelseklass mellan den 15 januari 2010 och den 14 juni 2015, 375 st. Av de 375
eleverna har 128 elever avslutat sin utbildning efter årskurs nio i grundskolan fram till och
med vårterminen 2016. Det är dessa elever måluppfyllelse som redovisas. Undersökningen
visar att nyanlända elever, i synnerhet de som anländer mycket sent, når sämre resultat i
skolan. I den heterogena gruppen nyanlända elever finns även de som når målen med goda
resultat trots de utmaningar det innebär att även i sen ålder komma som nyanländ till svensk
skola. Hur lång tid eleven har haft möjlighet att tillgogogöra sig undervisning i grundskolan
varierar från några månader upp till 8 år. Inom gruppen finns elever som inte uppnått betyg i
något ämne men även elever som nått betyg i upp till 19 ämnen. I jämförelse med nationell
statistik presterar elever i Lunds kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Genom att
brytpunkten sattes före läsåret 2015/16 finns inte de elever som anlände hösten 2015 med i
underlaget. Även om det i materialet finns en stor variation har en betydande andel av
eleverna haft en regelbunden skolgång från 6-7 års ålder.
Antal slutbetyg:
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är medelvärdet 13
betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten uppnått minst 8 betyg. Av de elever som
gått 1-3 år i grundskola har 40 uppnått minst 8 betyg och 41 har uppnått färre än 8 betyg.
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4.2 Framtiden
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man har utvecklat

organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända elever. Det finns tendenser till
att skolsegregationen förstärkts då man kan se att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en
ojämn spridning och flertalet nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.
Mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolsystemet har uppmärksammats både
nationellt och internationellt under senare decennier. Undersökningar och rapporter har ur
olika perspektiv uppmärksammat både brister, utvecklingsområden och framgångsfaktorer.
Skolinspektionen har i en rapport 2014 granskat tio kommunala grundskolor i Sverige. En
brist som uppmärksammas är att det ofta saknas ett samlat grepp över de nyanländas
utbildning. Skolinspektionen menar också att de nyanlända förlorar kunskap under den
första tiden och att det inte finns en samsyn för relevanta strategier kring studiehandledning
och annat särskilt stöd. Det är också vanligt att det saknas en tydlig roll- och
ansvarsfördelning som kan ge lärarna förutsättningar för att ge de nyanlända eleverna en
god undervisning. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av ekonomiska, materiella
och personella resurser som grund för att realisera ett arbete med hög kvalitet.
OECD har uppmärksammat att kommuners mottagande, organisation och arbetssätt har stor
betydelse för nyanlända elevers utveckling och lärande. En rad framgångsfaktorer har
identifierats. Några exempel är att det finns:
 Beredskap och kunskap i hela kommunens styrkedja om mottagande av
nyanlända elever och hur verksamheten kan organiseras på ett bra sätt.
 En flexibel organisation där undervisningen planeras och utgår från den
enskilde elevens kunskaper och erfarenheter.
 Rutiner för kommunikation mellan berörda verksamheter vid övergångar
mellan olika undervisningsformer eller skolformer.
 Samsyn i förhållningssättet på skolan kring nyanlända elever och att all
personal tar ett gemensamt ansvar.
 Kompetens om kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet hos lärare
och övrig personal.
 Lika höga förväntningar på nyanlända som på övriga elever.
 Nära samarbete och god kommunikation
 Satsningar på språkstöd som till exempel svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
För att motverka segregation rekommenderar OECD att staterna bör undvika att
koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag socioekonomiskt
bakgrund. OECD framhåller också att nivågruppering kan missgynna nyanlända elever.
Nihad Bunar, professor vid Stockholms Universitet, säger i en intervju i samband med
Almedalsveckan 2015 att skolhuvudmän riskerar att misslyckas med integration av elever
med utländsk bakgrund om de arbetar för ensidigt med en utbildningsmodell. Han menar
också att det inte finns forskning som stödjer att det ena modellen är bättre än det andra,
utan det handlar om vilket innehåll som eleverna erbjuds. Nihad Brunar, har i sin bok
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”Nynlända och Lärande” undersökt och sammanställt olika organisationsmodeller för
nyanländas skolgång. Den dominerande modellen för mottagande av nyanlända har sedan
1970-talet varit förberedelseklasser som fokuserat på att undervisa i svenska som
andraspråk, ge en trygg skolmiljö och bidra till fortsatt kunskapsutveckling i alla ämnen. En
andra organisatorisk modell är att direkt placera nyanlända i ordinarie klass. Syftet är då att
påskynda inkludering i skolan genom att språket används i en naturlig skolmiljö och fler
tillfällen att interagera med jämnåriga infödda talare av svenska erbjuds. Enligt Päivi Juvonen
finns ett visst stöd för båda modellerna i såväl svensk som internationell forskning men hon
menar att båda modellerna dras med stora implementeringsproblem och vilar på en svag
forskningsbaserad kunskap om modellernas effekter. I studien ”Från inkluderande
exkludering till exkluderande inkludering- elevröster om övergång till ordinarie klasser” har
Jenny Nilsson Folke undersökt hur elever vid tre olika skolor upplevt övergången från
förberedelseklass till ordinarie klass. Hon uppmärksammar att elever i förberedelseklass
beskriver upplevelser av social trygghet och pedagogisk kvalitet under tiden i
förberedelseklass. I ett längre tidsperspektiv kan dock synen på förberedelseklasserna
präglas av en känsla av exkludering och isolering. Tröskeln till den ordinarie klassen upplevs
som både högre och av annan karaktär än förväntat. I studien pekas övergången till ordinarie
klass ut som den svaga länken i den nyanlända elevens utbildningsväg. Elever uppger att de
har svårt att hänga med i undervisningen och känner sig marginaliserade. Den nyanlända
elevens heterogena språk- och kunskapsnivå sätter lärarens anpassningsförmåga på prov.
Jenny Nilsson Folke menar också att ingen av skolorna i studien hade en strategi för att fullt
ut ge eleverna det parallella stödet på modersmålet och på svenska som efterfrågades.

4.3 Förslag







För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i undervisningen av nyanlända
elever föreslås att ett policydokument för det gemensamma arbetet för integration
av nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till förberedelseklasser och
ordinarie klasser, som motverkar skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers behov efter
mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat
Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/ verksamhetscheferna
regelbundet för planering av nyanländas skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för
skolval i åk 1-9 pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna. Rektor
ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för nyanlända elevers
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och studiehandledare)
för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt,
kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet
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5. Finansiering
5.1 Idag
5.1.1. Ekonomi och resurser
Ordinarie undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng. Skolpengen består av en
åldersindelad grundresurs (92 % av den totala resursen) som är lika för alla skolor samt en
tilläggsresurs (8 % av den totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet.
Syftet med tilläggsresursen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå
målen. De bakgrundsvariabler som finns med i beräkningen av tilläggsresursen är kön,
nyanländ d v s när eleven fick sitt svenska personnummer, föräldrarnas utbildningsnivå,
familjeförhållande; om eleven bor med båda vårdnadshavarna eller inte och ekonomiskt
bistånd. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger tungt i beräkningsmodellen vilket innebär att
denna faktor omfördelar mycket pengar till skolor med hög andel nyanlända. Det högre
tilläggsbeloppet är tänkt att täcka de högre kostnaderna för nyanländas skolgång,
exempelvis studiehandledning.
Anslag för förberedelseklass
Undervisningen för nyanlända elever i förberedelseklass finansieras via ett anslag, en riktad
särskild resurs, enligt beslut av kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120
nyanlända elever i skolår 1-9 per år i kommunen. Resurserna fördelas i 18 månader genom
en riktad resurs, en skolpeng, per elev till de skolområden inom Lunds stad och de team
inom Lund Öster som organiserar förberedelseklasser för nyanlända elever
Fördelningsmodell
Den första månaden går resursen till LundaVälkomsten där elevernas kunskaper kartläggs.
Resursen utbetalas sedan till respektive enhet för 17 månader oavsett om eleven går kvar i
förberedelseklass eller inte under motsvarande tid. Detta görs för att enheten ska kunna
behålla en viss kunskap och basorganisation i förberedelseklassen oavsett antal elever. När
en elev flyttar utomlands eller flyttar från kommunen behåller skolan elevpengen tre
månader efter utflyttningsdatum. När en elev går ut i ordinarie undervisningsgrupp mer än
50 % av undervisningstiden erhåller skolan även ordinarie skolpeng för placering i den
ordinarie undervisningsgruppen. För elever som uppenbart bör mottagas i grundsärskola och
därför placeras där utgår idag ingen ersättning.
LundaVälkomsten ansvarar för att ta fram ett underlag för utbetalning av den riktade
resursen till förberedelseklasser. Studiehandledning (60 min/vecka och elev) samt skolskjuts
och busskort för elever inskrivna i förberedelseklass bekostas av den riktade resursen.
Kostnader för studiehandledning utöver de tidigare nämnda 60 minuterna bekostas inom
ramen av den skolpeng skolan erhåller.
I tabellen nedan beskrivs fördelningen av den riktade resursen som genereras under 17
månader från det att eleven börjat i förberedelseklass. Uppgifterna baseras på situationen
15
Page 182 of 300

Backaskolan 1-3
Fågelskolan 7-9
Genarp skola 7-9
Gunnesboskolan 7-9
Killebäckskolan 7-9
Klostergårdskolan 1-6
Lerbäckskolan 4-9
Nyvångskolan 1-6
Svaleboskolan 7-9
Tunaskolan 7-9
Vikingaskolan 1-9
Summa

10
4
11
5
4
2

8
6
6
2
14
1

1
6
43

2
19

Elever som flyttat från
kommunen

Elever som avslutat
grundskolan

2
21
6
10
0
20
9
4
0
8
27
107

Elever som flyttat till
annan skola i Lunds
kommun

2
39
16
17
11
27
37
7
5
18
42
221

Elever i egen reguljär
klass

Antalet elever som går i
förberedelse-klass

Skola

Antal nyanlända elever
som generar förhöjd
elevpeng till
förberedelseklass

den 15 februari 2017 och utgår ifrån det underlag som sammanställs inom Lsr för fördelning
av elevpeng till förberedelseklasserna. Som framgår av kolumn tre har drygt hälften av
eleverna i underlaget lämnat förberedelseklassen av olika skäl. Knappt en femtedel har gått
över till reguljär klass på den egna skolan. Ungefär en åttondel av eleverna har flyttat till
andra skolor i Lunds kommun och en femtedel har avslutat grundskolans årskurs nio och
fortsatt sin utbildning vid gymnasiets språkintroduktion. Statistiken speglar en situation som
är unik av flera skäl. Den stora inströmningen av ensamkommande barn under hösten 2015
skapade ett stort behov av nya platser i förberedelseklasser under senare delen av läsåret
2015-16. Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att tillbringa
vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till språkintroduktion på gymnasiet. På
grund av att dessa elever fortsätter att generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser
under större delen av läsåret 2016-17 finns i tabellen en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan och fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna.

1

10
3
9
3
45

1
1
4
7

I bilaga 3 finns en sammaställning av finansiering och fördelningsmodeller för nyanländas
skolgång, modersmålsundervisning och studiehandledning i omvärldsbevakningens
kommuner

5.2 Framtiden
Nuvarande resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition och uppdrag kring
nyanländas skolgång och heller inte tillräckligt flexibelt. Därför behövs ett system som är
anpassat till de nya skrivningarna i skollagen och ett system som är mer flexibelt. Lunds
kommun ska ha en finansieringsmodell som gör det ekonomiskt möjligt med olika lösningar
utifrån elevers olika behov. Förberedelseklass är en av lösningarna, mindre grupperingar
under del av skoldagen kan vara en annan.
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5.3 Förslag
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de enheter som tar emot
nyanlända elever utöver den ordinarie skolpengen även ska få en extra tilldelning, en
”nyanländpeng” för att ge ytterligare möjlighet att ge anpassade insatser, exempelvis
studiehandledning. Vi föreslår en modell som utgår från skollagens definition av nyanländ.









Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ. Modellen utformas
utifrån en differentierad peng utgående från HDI och hur länge eleven varit i Sverige.
Nyanländpengen ska fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har
eleven inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att betalas
centralt. Förslag på ersättningsnivåer enligt den nya modellen finns i bilaga 6
De skolor som har organiserad undervisning i förberedelsegrupper med 5-30 elever
får ett grundbidrag på 500000 kr/år
Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor med internationell
läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och inte heller elever som får sin
huvudsakliga undervisning på annat modersmål än svenska. Även elever som har
finlandssvenska, norska eller danska som modersmål undantas
Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar nyanländpeng utöver
grundsärskolepengen
LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta utbetalning

6. Studiehandledning
6.1 Idag
6.1.1 Studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. SL 5 kap §4
Resurser för studiehandledningen ligger i skolpengen. I fördelningen av tilläggsresursen
mellan skolorna är bakgrundsvariabeln nyanländ en tungt vägande faktor.
Studiehandledning på modersmålet är en rättighet och kan ges i form av särskilt stöd. Precis
som för övrigt stöd är det rektors ansvar att alla elever som behöver studiehandledning på
sitt modersmål ska få det utifrån rektors bedömning av behovet. Resurser för
modersmålsundervisning ligger i utbildningsnämndens budget och ska därmed inte
finansieras ur skolpengen. Modersmålsundervisning är en rättighet och ska ges utan
bedömning.
Nyanlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen för utbildningen ska nås samtidigt som
ett nytt språk ska läras in. Faktorer som påverkar behovet av studiehandledning kan vara





elevens ålder
elevens studiebakgrund
direktplacering i klass eller delvis placering i förberedelseklass
antalet ämnen som eleven behöver ha stöd i och under hur lång tid
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För en elev som anländer till Sverige i åldern 12-15 år tar det ca 6-8 år att tillägna sig all
ämnesundervisning på svenska beroende på i vilken språklig kontext eleven befinner sig i.
Riktlinjerna i Lunds kommun är att varje elev under tiden hen har undervisning i
förberedelseklass ska ha 60 minuters studiehandledning/vecka. Denna studiehandledning
betalas centralt ur anslaget för förberedelseklass. Studiehandledning kan ske enskilt eller i
grupp och ska ligga under lektionstid. När nyanlända elever fortsätter till ordinarie klass kan
studiehandledning behöva utökas av flera skäl och då finansieras den via den ordinarie
skolpengen. Eleven ska klara att nå målen i upp till 16 ämnen som alla har sina specifika
språkliga utmaningar för en nyanländ elev. Studiehandledning kan beställas via
Modersmålscentrum och varje skola ombesörjer sin egen beställning. Rektor kan också välja
att anställa studiehandledare direkt på skolan.
I Lunds kommun saknas gemensamma riktlinjer eller rutiner för hur studiehandledning ska
organiseras för elever som går i ordinarie klass men på en skola med förberedelseklass kan
det organiseras det på följande sätt: Skolan försöker schemalägga alla studiehandledare och
modersmålslärare under samma tid i början av veckan. Då har läraren i förberedelseklassen
en genomgång med elever och modersmålslärare kring ämnesinnehåll och ämnesområde för
veckan. På detta sätt är modersmålslärarna insatta i målen för arbetsområden och
ämnesinnehåll. Detta har utvärderats som ett väldigt bra upplägg och gett goda resultat för
eleverna. Skolinspektionen framhöll vid deras genomgång detta som ett mycket gott
exempel.
6.1.2 Enkät studiehandledning
En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med frågor kring
studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens på 70%. Enkäten med svar finns i
bilaga 5. Nedan följer en sammanfattning av svaren.
192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75 studiehandledning 1h/v; 22 23h/v och 10 mer än 3h/v. 49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme
studiehandledning i veckan. 77 av eleverna får studiehandledning enskilt och 36 i grupp.
Svaren visar att den mesta studiehandledning beställs från Modermålscentrum i Lund, MCL,
15 av 22 svar. Köps inte studiehandledningen från MCL så beror det på att det finns anställda
på skolan som också har efterfrågat modersmål (3 svar) eller att det efterfrågade språket
inte finns på MCL (1 svar). Beslut om studiehandledning fattas av rektor efter uppgifter från
EHT tillsammans med mentor/spec.ped (11 svar), utifrån överlämnande (3 svar), EHT
tillsammans med modersmålsläraren (3 svar) och slutligen från undervisande lärare (7 svar).
För att få en ytterligare uppfattning om hur mycket studiehandledning som ges har
information samlats in från två håll, LundaVälkomsten och MCL och denna har sedan
jämförts med debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen är samstämmig.
15 januari 2017 är 198 elever är att betrakta som nyanlända utifrån skollagens definition och
164 av dessa har varit mindre än 18 månader i Sverige.
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Debitering av studiehandledning antal klocktimar per
vecka
Vårtermin
Ordinarie klass
Förberedelseklass
2015
2016
2017

105
148
215

56
73
69

2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar studiehandledning till elever i
kommunala grundskolor inklusive förberedelseklass dvs ett genomsnitt av drygt 1,4 timmar i
veckan. När man tittar i tabellen så ser man att det skett en ökning av kostnaderna för
studiehandledning med 45% i grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under
Vt 2017 jämfört med Vt 2016. Båda dessa år ligger betydligt högre än våren 2015. Mellan
våren 2015 och våren 2016 var det också en betydand ökning av studiehandledningstimmar i
förberedelseklass. Det ligger i linje med vad man kan förvänta utifrån den tillströmning av
nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag gå i ordinarie klass och deras
behov av studiehandledning verkar tillgodoses i minst lika hög grad som den blev
tillgodosedd i förberedelseklass.

6.2 Framtiden
Som en språk- och kunskapsutvecklande insats är studiehandledning på modersmålet en viktig

insats för att kunna bygga vidare på de kunskaper eleven tidigare har utvecklat, men även för
att få syn på elevens kunskaper och vad eleven behöver fortsätta utveckla för att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås i de olika ämnena. I Skolverkets allmänna råd
”Studiehandledning på modersmålet- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever”
uppmärksammas olika scenarier i utformning och omfattning av studiehandledning. Som en
tillfällig insats kan studiehandledning förekomma som en extra anpassning om
 Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat
med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
 Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion
till ämnesundervisning hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.
Beroende på elevens förkunskaper och komplexiteten i ämnesområdet kan eleven behöva få
studiehandledning under en eller flera terminer. Detta kan ske genom genomgångar på
modersmålet och möjlighet att bearbeta klassrumsundervisningen tillsammans med
studiehandledaren före, under eller efter lektionen. Ett behov uppstår till exempel om
eleven riskerar att inte nå målen för utbildningen. En utredning måste då göras för en
bedömning om ett allmänt eller särskilt stöd behöver sättas in. Utifrån utredningen måste
rektor besluta om särskilt stöd erfordras och hur det ska utföras. Det finns inga
behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare. I grunden har således en nyanländ
elev rättighet till samma utbildning och samma stöd som gäller alla elever i grundskolan,
därutöver en rättighet till studiehandledning på sitt modersmål.
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6.3 Förslag
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar studiehandledning som ges i
förberedelseklass respektive ordinarie klass finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.


Studiehandledningen kommer även fortsättningsvis att beställs av elevens rektor
utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

7. Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning av organisation och finansiering görs i några, med Lund, jämförbara
kommuner. Kommunerna har valts utifrån storlek, SKL:s rapport ”Nyanlända elevers
utbildning-goda exempel från tio kommuner” och ESO-rapporten ”Mer än tur i struktur - om
kommunal effektivitet”. Kommunerna är Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping,
Västerås och Örebro. Uppsala har tillkommit under arbetets gång.
Tabellen visar spridningen i antal/andel i de omvärldsbevakade kommuner utifrån
Skolverkets Jämförelsetal 2015 med( Lunds nyckeltal inom parentes).
Antal elever i kommunens skolor
Antal elever per skolenhet
Antal asylsökande till grundskolan
Andel elever berättigade till MoU
Andel berättigade elever som deltar
Andel elever som deltar i SvA

15942 – 4235
425 - 189
265 – 2
37,9% - 15,3%
41,5% - 78,2%
1,9% - 16,1 %

(10002)
(189)
(33)
(28,0%)
(63,4%)
(3,5%)

Helsingborg
Helsingborg har en skolförvaltning och ett kommunövergripande pedagogiskt centrum där
bl.a. samlad elevhälsa, modersmål och Välkomst ingår. Välkomst och modermål har olika
chefer som ingår i samma ledningsteam. Eleverna är på Välkomsten 2h/dag under två veckor
och under denna tid genomförs hälsosamtal och kartläggning 1 och 2. Verksamhetscheferna
(4 st) beslutar om skolplacering efter gemensam dialog med chefen för Välkomsten var 14
dag. Rektorerna beslutar om den inre organisationen för undervisning av nyanlända och
förberedelseklasser finns på de flesta större skolor. Välkomsten finansieras med ett
basbelopp från kommunen som täcker chefens lön. I övrigt finansieras välkomstens
verksamhet med skolpeng + 80 tkr under 2 år från elevens ankomstdatum.
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad medan studiehandledningen beställs av
rektor och betalas via skolpengen.
Lidingö
Lidingö har en skolförvaltning. Det finns en central enhet för modersmål och mottagning av
nyanländ, Passagen, med en gemensam chef. Nyanlända (EU-migranter räknas till denna
grupp) möts av 2 samordnare som är SvA lärare. De har introduktionssamtal och genomför
kartläggning 1 och 2. Elever i åk F-3 går direkt ut i vanlig klass. De elever som kommer i åk 49 och inte är engelskspråkiga kan få gå upp till 8 veckor i Passagen. Samordnarna tar kontakt
med rektor på den skola där eleven ska placeras. Rektorerna kan inte säga nej till att ta emot
eleverna. Samordnaren bestämmer i vilken skola eleven ska gå utifrån närhetsprincipen,
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eventuella egna val och vilken skola som står på tur att ta emot. Det finns en turordningslista
upprättad. Det är upp till rektor att organisera eventuella undervisningsgrupper för
nyanlända på sin skola. Samordnaren stöttar under det första året. Modersmålsstöd ges till
förskola och F-klass (endast till nyanlända) och då som en uppstart på ca 15-30 h.
Modersmålsundervisningen ges samlat på vissa skolor, 5 stycken, torsdag eftermiddag efter
skoldagens slut. I de större språken sker undervisning även andra veckodagar.
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad. Elever i åk 1-3 får skolskjuts till
modersmålsundervisningen. Rektor beslutar om modersmålsundervisning och/eller
studiehandledning ska ges och det är personalen på modersmålscentrum som genomför
den. Studiehandledningen ges på elevernas skolor utan extra kostnad för skolan under de
första åren. Elever i åk 1-5 får 1h/v det första året och elever i åk 6-9 får 2h/v under de två
första åren. Det är modersmålslärarna som ger studiehandledning. Finns behov utöver detta
får det beställas från modersmålseneheten av rektor till självkostnadspris. Fristående skolor
har samma rättigheter som de kommunala skolorna.
Linköping
Två nämnder för utbildning, en utbildningsförvaltning, en utbildningsdirektör, 2
verksamhetschefer (1 förskola grundskola, 1 gymnasieskola). Linköping har många fristående
enheter och en särskild avdelning med egen chef som leder arbetet mot dessa. Det finns en
central Sektion för resurs och stöd, ledd av en sektionschef. Nyanlända har en Central
mottagning, Adjunkten. Här passerar alla elever som är nyanlända utifrån skolagens
definition. Här görs kartläggning 1 och 2 och eleverna är här 6-8 veckor. Eleven skrivs in
direkt i ordinarie skola av rektor. Adjunkten rekommenderar skola i samband med första
mottagningssamtalet och utgångspunkten är närhetsprincipen vilket innebär att rektorn har
mycket svårt att säga nej. Efter kartläggningen påbörjar eleverna sin skolgången antingen i
internationell klass (förberedelseklass) eller ordinarie klass. Förberedelseklasser finns på alla
skolområden och för alla årskurser men det flest för åk 7-9. Rektor har fria händer att
organisera skolgången för de nyanlända utifrån den nya skolagen. Modersmål organiseras
centralt och är anslagsfinansierad. Studiehandledning är anslagsfinansierad på de skolor som
har anställd modermålslärare på mer än 50 % tjänst.
Nacka
Utbildningsnämndens uppdrag för förskola, grundskola och gymnasieskola rör finansiering,
att sätta upp mål, uppföljning, utvärdering och skolpliktsbevakning. Kommunstyrelsen
fastställer elevpengens storlek. Huvudmannaskapet för de kommunala skolorna ligger under
Produktionsverksamheten Välfärd skola med en produktionsdirektör. Varje elev i kommunen
får en elevcheck. Elevernas samlade checkar är skolenhetens budget. Till detta kommer ett
strukturbelopp baserat på vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Strukturbidraget betalas ut till
skolenheten. Skoleneheten får förutom elevchecken en nyanländpeng under elevens 4
första år i Sverige. Pengen är differentierad för åk 1-5, åk 6 och åk 7-9. En elev räknas som
nyanländ under 4 år fr.o.m. ankomstdatum till Sverige (danskar och norrmän räknas aldrig
som nyanlända). Det är endast elever som börjar den obligatoriska grundskolan som får
nyanländpeng. Skolenehet får även en extra peng för de elever som är berättigade till
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modersmålsundervisning. Fristående skolor (16 av 36 grundskolor) tar emot elever på
samma villkor som de kommunala. Upplevelsen ute på skolorna är att de får mycket pengar
för de nyanlända. Nacka har ingen central mottagning utan introduktion och kartläggningar
görs på respektive skola. Skolorna rapporterar in antalet lediga platser i sina klasser till
utbildningsenheten en gång per månad. Om skolan har plats måste de ta emot en nyanländ.
Modersmål och studiehandledning beställs av skolenehet från den kommunala
produktionsenheten Välfärd skola.
Norrköping
Norrköping har en utbildningsnämnd och en utbildningsdirektör. Under den centrala FoU
chefen finns en samordnare för nyanlända. I Norrköping finns en mottagningsskola som är
en egen enhet. Där görs kartläggning 1 och 2 och tanken är att eleverna ska komma till
ordinarie klass efter 8 veckor. I mottagningsskolan finns idag 4 mottagningsklasser (det var 6
förra hösten) och två vanliga grundskoleklasser för yngre elever. Där får de yngre nyanlända
eleverna gå när det är fullt ute på andra skolor. I dessa klasser läser de enligt grundskolans
timplan. Många av de äldre eleverna kan få stanna upp till en termin på mottagningsskolan
då det är fullt på skolorna. Rektor på mottagande skola bestämmer om man kan ta emot
eller inte och har också ansvaret att organisera undervisningen för nyanlända. Den kan
förläggas till ordinarie klass, välkomstklass, förberedelseklass eller annan gruppering.
2015/16 tog man emot 430 elever, hittills detta läsår 60. Modersmålsundervisningen är
anslagsfinansierad, studiehandledning betalas med skolpeng.
Uppsala
Uppsala har fatta beslut om nytt finansieringssystem för nyanlända från 1 januari 2017 för
att anpassa detta till förändringarna i skollagen kring nyanländas skolgång. I Uppsala finns en
central mottagning och här görs kartläggning 1 och 2. Det finns en central enhet för
flerspråkighet. Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad medan
studiehandledningen beställs och debiteras timme för timme.
Västerås
Tre skolnämnder, en barn-och utbildningsförvaltning. Västerås har en hybridorganisation
med både tilldelnings- och verksamhetsekonomi. Centrum för tvåspråkighet i Västerås finns
inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det finns en chef med tre uppdrag,
modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagningseneheten Origo (endast
mottagning för grundskolelever). På Origo träffar men eleverna 2 ggr, drygt 2 h per gång och
här görs skolverkets kartläggning 1 och 2 samt en psykosocial kartläggning. Eleverna går
direkt ut i vanlig klass, oftast till den anvisningsskola som finns utifrån boendeadress. Origo
kontaktar rektor och informerar om vad kartläggningarna kommit fram till.
Förberedelseklasser finns på flera skolor och det är upp till rektor att organisera
undervisningen. Under jan -17 har man tagit emot 25 nyanlända, under januari -16 tog man
emot 90 (men då fungerade inte kartläggningen optimalt). 25 olika skolor har tagit emot
nyanlända elever under hösten -16 och Västerås är nöjd men sin organisation och
möjligheter till inkludering. Origo meddelar en administratör när eleven skrivits in i
grundskolan och skolan får en nyanländpeng under fyra år.
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Örebro
Örebro har tre utbildningsnämnderunder under en gemensam Programnämnd, en för
förskola en för grundskola och en för gymnasieskola. Två förvaltningar finns under dessa tre
nämnder, den ena svarar för förskola och grundskola, den andra gymnasieskola. I Örebro
finns Centralt skol- och välfärdsstöd som är en samlad organisation för stödverksamheter i
Örebro kommun. Där finns bl.a. modermålsstöd, mottagande av Nyanlända. Örebro har en
gemensam ingång för alla nyanlända, Perrongen. Här görs individuell planering, kartläggning
steg 1 och passande skola utses. Förberedelseklass finns på några skolor för elever i åk 4-9.
Överföringen till mottagande sker på två sätt. Åk F-6 börjar direkt på mottagande skola, som
då gör kartläggning steg 2. Vid behov handleder personal från Perrongen. Elever åk 7-9
börjar på Perrongen och kartläggs där under 8 veckor. Då sker kartläggning steg 2 och vid
behov fördjupningar. Skolor som tar emot nyanlända barn och unga under elevens 3 första
år i Sverige får en extra skolpeng baserad på HDI. Tilldelningen är differentierad åk 1-4 och
åk 5-9. Tilldelningen syftar till att skolor som tar mot nyanlända barn och unga ska få en
ersättning som motsvarar deras behov. Modersmålsundervisning ges till alla elever som har
rätt till det. Den är anslagsfinansierad för de kommunala skolorna. Studiehandledning ansöks
hos modersmålseneheten av skolan för de elever som anses behöva det och betalas via
skolpengen.

7.1 Sammanfattning av omvärldsbevakning
Central mottagning finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås
och Örebro
Central modermålsverksamhet finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping,
Uppsala, Västerås och Örebro
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka,
Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro
Studiehandledning är anslagsfinansierad i Lidingö och delvis Linköping
Beslut om skolplacering
*Centralt med inskrivning av rektor som inte kan säga nej, Helsingborg, Lidingö, Linköping,
Uppsala, Västerås
*Centralt tillsammans med rektor som kan säga nej utifrån platsbrist, Norrköping, Örebro
*Vårdnadshavares val, rektor kan inte säga nej om plats finns utifrån inrapporterat
platsantal, Nacka
Finansiering
*Nyanländas skolgång finansieras med en skolpeng som betalas ut månadsvis. Alla
kommuner ger därutöver en särskild ersättning utifrån mycket olika premisser (bilaga 3).
*Modermålsundervisningen är anslagsfinansierad i jämförelsekommunerna (i Nacka betalas
en särskild modersmålscheck ut för att köpa modersmålsundervisning)
*Studiehandledning betalas med skolpengen i alla kommuner utom Lidingö och delvis
Linköping
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Bilaga 1
Arbetsgrupp organisation och studiehandledning för nyanlända elever
Arbetsgrupp
Leds av Lars-Torgny Lasson, Välkomsten
Marita Kristoffersson, BSF Lunds stad
Åsa Söderberg, BSF Lunds stad
Per-Ola Birgersson, BSF Lund Öster
Arbetsgruppens uppdrag
Se över hur utbildningen för nyanlända organiseras samt ta fram förslagtill
utvecklingsområde.
Belysa behovet av studiehandledning kopplat till måluppfyllelse
Organisationen för nyanlända elevers skolgång
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning
Beskrivning av kommunens organisation för skolgång till nyanlända barn och elever.
Redogör för de erfarenheter man dragit av den nya organisationen för mottagande,
LundaVälkomsten
Vilka utmaningar ser man i organisation av skolgång för nyanlända i Lund idag? Ta fram
fördelar/nackdelar med olika organisationsmodeller.
Hur tillgodoses behovet av förberedelseklasser vid liten, medel och stor tillströmning av
nyanlända
Hur tillvaratas den information som finns i Välkomstens kartläggning när eleven kommer till
Förberedelseklass; vanlig klass
Vilka behov har skolan för att kunna ge eleverna det stöd de behöver efter utslussningen?
Studiehandledning
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning

Hur fördelas resurserna
Statistik
Bedömt behov
Hur mycket studiehandledning ges och hur länge
Hur gör jämförelsekommunerna
Behov av förändring utifrån behov - vad vill vi uppnå
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Bilaga 2
Arbetsgrupp finansiering för nyanlända elever och resursfördelning för studiehandledning
Arbetsgrupp
Leds av Magdalena Titze, kommunkontoret
Magnus Sternudd, utbildningsförvaltningen
Anders Isaksson, BSF Lunds stad
Sirpa Tomasson, BSF Lund Öster
Arbetsgruppens uppdrag
Arbeta fram en finansieringsmodell som följer eleven genom systemet oavsett skolform.
Finansiering
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning
Beskrivning av resursfördelningen till nyanlända elever : hur fördelas resurserna, hur många
månader utgår ersättningen, volymer, belopp.
Behov av förändring i resursfördelningen - vad vill vi uppnå
Hur gör jämförelsekommunerna
Föreslagen lösning
Resursfördelning till studiehandledning
Nulägesbeskrivning, hur gör jämförelsekommunerna
Hur fördelas resurserna (Modersmål är definierat som tilläggsbelopp för fristående
verksamheter, men inte studiehandledning)
Statistik
Bedömt behov
Hur mycket studiehandledning ges och hur länge
Kostnader idag
Behov av förändring i resursfördelningen - vad vill vi uppnå
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Bilaga 3
Kommun

Örebro

Västerås

Lidingö

Nacka

Norrköping

Linköping

Månadsvis
skolpeng

Ja
Grundtilld
elning
med 44-59
tkr per
elev och
år.
Strukturtill
delning
utgår med
ca 9 % av
pengen.
Beräknas
utifrån
ungefär
samma
kriterier
som i
Lunds
modell

Ja
Grundersätt
ning med
48-59 tkr
per elev och
år.
Strukturersättning
utgår med
ca 8 % av
pengen.
Störst vikt
vid
föräldrarnas
utbildningsbakgrund

Ja
Grunders
ättning
med 7292 tkr
per elev
och år.
Strukturb
idrag
beräknas
utifrån
kön och
föräldrar
nas
utbildnin
gsbakgrund
.

Ja
Volymersättn
ing och
strukturersättning

Ja
Grundersätt
ning
och
strukturbidra
g som i fskklass och
grsk
beräknas
utifrån
faktorn
föräldrarnas
utbildningsb
ak-grund
I fsk och
frithem
utländsk
bakgrund
och
föräldrarnas
utbildningsb
ak-grund

Finansiering
av
modersmålsundervisning

Tilläggsbel
opp som
anslag
utöver
skolpenge
n d v s fri
nyttighet
för
respektive
skola

Utgår utöver
skolpeng ,
6 700 kr per
elev och år

Ja,
totalt 67-83
tkr per elev
och år.
Strukturersät
tning
beräknas
utifrån
föräldrarnas
utbildningsbakgrund
och familjer
med
försörjningss
töd. Beslut
att inte ta
hänsyn till
nyanländ/utl
ändsk
bakgrund då
man har
många
forskarbarn i
kommunen
Tilläggsbelop
p som anslag
utöver
skolpengen d
v s fri
nyttighet för
respektive
skola

Utgår
utöver
skolpeng,
F-5:
8 700 kr
per elev
och år
6-9:
4 500 kr
per elev
och år

Tilläggsbelop
p som anslag
utöver
skolpengen d
v s fri
nyttighet för
respektive
skola.
De som har
egna lärare
får efter
ansökan 550
kr per elev
och månad

En peng/elev
som läser
modersmål
Rektor kan
anställa själv,
behåller då
pengen eller
lämna till
centrala
enheten och
lämnar
pengen
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Örebro

Västerås

Lidingö

Finansiering
av
studiehandle
dning

Ingår i
skolpengen

Ingår i
skolpengen

Upp till ett
visst antal
timmar är
anslagsfinan
sierat hos
modersmålsenheten,
övriga
timmar får
finansieras
med
skolpengen

Särskild
ersättning
för
nyanlända
utöver
skolpeng

I
grundskolan
utgår
extrapeng
under tre år
utifrån HDI
(mellan 27
tkr-55 tkr
per elev och
år). Totalt
1,5 %, 23,2
mnkr, av
resurserna i
modellen, se
specifikation
nedan

I
grundskolan
utgår extra
bidrag
utifrån när
eleven kom
till Sverige:
År 1. 50
tkr/elev
År 2: 35
tkr/elev
År 3: 16
tkr/elev
År 4: 10
tkr/elev

Totalt 2,5
mnkr i
”Uppstartsp
eng”, 30 tkr
per elev (10
tkr per
månad
under
elevens
första tre
månader i
skolan).
Rektor vid
mottagande
skola
beslutar om
användninge
n.

Finansiering
av
förberedelseklasser

Perrongen
år F-6:
bedömnings
-pedagog ,
sedan vanlig
klass med
extrapeng
Välkomst år
7-9: 7-10
veckor,
sedan vanlig
klass med
extrapeng

Den statliga
ersättninge
n för
asylsökande
.

Har inga fbklasser utan
en ”Passage”
där alla
barn/ elever
förbereds
och kartläggs
under sex
veckor.
Därefter
placering i
den
skola/enhet
som står i
tur. Alla
skolor måste
ta emot
nyanlända.

Nacka

Norrköping

Linköping

Ingår i
skolpengen

Ingår i
ersättningen
för nyanlända.

I skolår F-9
utgår
nyanländresu
rs under fyra
år utifrån HDI
(mellan 18 tkr
-138 tkr per
elev och år),
se
specifikation
nedan

Fsk: 30 tkr
per barn
F-klass och
grsk: 40 tkr
per år i två
år.
Datum
registreras i
elevregisteri
ngssystemet

Särskild ers. för
nyanlända till
fsk-klass och
grsk, se nedan.
I förskola och
fritidshem via
strukturbidrag
eti skolpengen.
I förskola
därutöver
ers.kopplad till
barn med
annat
modersmål än
svenska

Med den
vanliga
ersättningen.
Har ingen
central
mottagning.
Alla skolor
måste ta
emot
nyanlända.
Introduktion
och
kartläggninga
r görs på
respektive
skola.

Med den
vanliga
ersättningen
.

Ersättningen
för nyanlända
följer eleven
oavsett hur
man
organiserar sig
på skolan. Ska
vara
incitament för
alla skolor att
ta emot.
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Bilaga 4
Erfarenheter av verksamheten i den nya mottagningsenheten LundaVälkomsten
En väg in
Välkomsten verksamhet under 2016 har bidragit till att det nu finns en gemensam väg in för
alla nyanlända barn, elever och familjer. Detta bidrar till likvärdighet vid mottagande av
nyanlända barn och elever i alla åldrar i Lunds kommun.
Samverkan mellan berörda förvaltningar (skolförvaltningar, utbildningsförvaltning och
socialförvaltning) har påbörjats och bidragit till ett mer effektivt utnyttjande av kommunens
resurser och förenklat för nyanlända elever och familjer att snabbare få de kontakter och
den handläggning som krävs för att kunna börja i förskola, grundskola eller gymnasium.
Ett likvärdigt mottagande i skolhälsovården sker genom att skolsköterskan på
LundaVälkomsten kan träffa alla nyanlända från förskolan till gymnasiet.
Kartläggning
För de elever som enligt skollagens beteckning är nyanlända elever till grundskolan uppfyller
verksamheten skollagens bestämmelser om kartläggning. Underlaget dokumenteras och
presenteras för elever och vårdnadshavare för att därefter överlämnas till mottagande skola.
I uppdraget och enligt överenskommelse med språkintroduktionen på gymnasiet kartläggs
även ungdomar i gymnasieålder enligt samma principer. Vårdnadshavare till barn och elever
i förskoleålder får hjälp att ansöka till förskola eller förskoleklass.
Nätverk
LundaVälkomsten arrangerar regelbundna sammankomster för rektorer och lärare i
förberedelseklasser. Tillsammans med gymnasiets språkintroduktion och socialförvaltningen
har gemensamma föreläsningar anordnats.
LundaVälkomsten har genomfört riktad information och handledning till personal i
förberedelseklasser samt hela skolor och skolledargrupper inom Lunds stad och Lund öster.
Undervisning
Väntetiderna för nyanlända har varit högst tre veckor efter anmälan till LundaVälkomsten.
På Välkomsten undervisas eleverna i svenska som andraspråk och matematik. Eleverna
hinner landa i svensk skola under introduktionen på Välkomsten och har en skolvana vid
start i förberedelseklass eller språkintroduktion.
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare bjuds in till ett informationstillfälle med tolk vid uppstart på Välkomsten.
Välkomsten informerar om den svenska skolan i allmänhet och om verksamheten på
Välkomsten. Vårdnadshavare deltar även vid hälsosamtal med skolsköterskan och kallas till
ett uppföljningsmöte när kartläggningarna är gjorda.
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Bilaga 5
Enkätfrågor med svar till grundskolerektorer i Lunds kommun kring studiehandledning

1. Hur många nyanlända utifrån skollagens definition (SL3 kap12a§ Med
nyanländ avses i denna
lag den som 1) har varit bosatt utomlands, 2) nu är bosatt i landet, och 3) har
påbörjat sin
utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon
fyller sju år) finns på
din enhet ?
192

2. Hur många av dessa går i vanlig klass?
Heltid i vanlig klass 108
Deltid i vanlig klass 55

3. Om du har förberedelseklass på din enhet, hur många elever får mer
studiehandledning på
modersmålet än den timme som generellet utgår till förberedelseklassens elever?
49

4. Hur många elever som är nyanlända och inte går i förberedelseklass får
studiehandledning på
modermålet på din enhet?
1 h/vecka 75
2-3 h/vecka 22
>3 h/vecka 10

5. Hur många av dessa elever får studiehandledning enskilt och hur många i
grupp?
enskilt 77
i grupp 36

6. Hur görs bedömningen av behovet av studiehandledning på modermålet på din
enhet?
Oftast kommer behovsbeskrivningen via överlämning från annan enhet. I annat fall görs bedömning i samråd mellan specialpedagog och
undervisande lärare, och efter rådfrågning av lärare i modersmål.
Olika typer av kartläggningsstöd.
Om elev har svårighet att nå målen på grund av språket vill vi sätta in studiehandledning som åtgärd.
Lärares bedömning
Klasslärare tillsammans med speciallärare/specialpedagog
Eftersom vi har förberedelseklass och elever kommer och inte kan svenska språket, är det väldigt viktigt att de får stöd via
studiehandledning. Där finns också förutsättningar att det blir ett bra samarbete med lärarna i förberedelseklassen och undervisningen kan
anpassas direkt efter det behov som finns. Vi har även haft elever som kommit ut i verksamheten, där vi inte ser att studiehandeldningen
har fungerat så väl. Där har vi haft det till en början, men avslutat efter några veckor.
Pedagogisk utredning som görs av specialpedagog.
Med stöd av mentor, ev. vårdnadshavare, modersmålslärare
Diskussioner med arbetslag och modersmålslärare
Inte aktuellt utifrån språklig nivå. Använder sig av alternativ kommunikation och inte språklig kommunikation.
Vi beställer för nyanlända elever.
I dagsläget är behovet väldigt litet.
Pedagoger i samarbete med skolledning.
Elevens förmåga att ta till sig undervisningen i klassrummet, elevens förmåga att förstå undervisningen på svenska
När nyanländ kommer från förberedelseklass har avlämnande lärare gjort bedömningen. I övriga fall görs bedömningen av
klassföreståndaren tillsammans med läraren i svenska/svenska som andraspråk.
Bedömningen grundar sig på modersmålslärarens och ordinarie lärares uppfattning om behovet.
Undervisande lärare gör bedömningen.
När eleven har behov av stöd när det gäller specifika ämneskunskaper tex So/No. Vanligast är att eleven inte läst dessa ämnen tidigare
och/eller behöver lära sig mer om Sverige.
Inom ramen för EHT. När eleverna har svårigheter att följa undervisningen på svenska.
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6. Hur görs bedömningen av behovet av studiehandledning på modermålet på din
enhet?
Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper. Antingen är stödinsatsen en extra anpassning, som inte kräver ett särskilt
beslut, eller ett särskilt stöd som står i åtgärdsprogram
Vi har inga elever med studiehandledning
Klasslärare
Klasslärare och specialpedagog bedömer behovet.
I samråd med undervisande lärare och i det här faller eleven själv
Två av eleverna går i åk 6 och har behov av studiehandledning i framförallt i So/No för att få möjlighet att nå åk 6 kunskapskrav.
Utifrån dialog med föräldrar/vårdnadshavare, specialpedagog och klasslärare
I samband med överlämning från förberedelseklass och uppdateras genom uppföljningar på EHT och med mentor.

7. Vem beslutar om behovet av studiehandledning på modersmålet?
Samtliga svara rektor

8. Vem ger studiehandledning på modersmålet om tjänsten inte köps från
modersmålsenheten?
Hur stor del av studiehandledning köps från modersmålsenheten?
Vi köper all vår studiehandledning från modersmålsenheten.
Ingen här.
Anställd studiehandledare. Därav inte haft behov att köpa från modersmålsenheten.
All om det inte gäller ett språk som modersmålsenheten inte hanterar.
Vi har vid uppstart av förberedelseklassen fått hjälp av välkomsten.
Hittills köps all studiehandledning av Modersmålsenheten.
Köps av modersmålsenheten
allt köps in från ML-enheten
Studiehandledningen köps från modersmålsenheten.
100%
Studiehandledningen köps endast från modersmålsenheten
All tid köps från modersmålsenheten.
100%
All studiehandledning köps från modersmålsenheten.
All studiehandledning köps in av modersmålsenheten.
100%
60 min/v köps från modersmålenheten.
Alla studiehandledning som inte ingår i den ordinarie undervisningen köps från modersmålscentrum. I några klasser finns pedagoger som
talar t ex arabiska och de kan hjälpa till vid behov.
Det går via modersmålsenheten
En av lärarna i förberedelseklassen är arabisktalande, vilket innebär att han kan stötta elever som är arabisktalande i sin klass. Han finns
även med som stöd i vanlig klass på SO vid ett par tillfällen i veckan. Vi planerar att anställa egna studiehandledare, men just nu beställer vi
allt från modersmålsenheten.

Bilaga 6
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Ersättningsmodell för nyanlända elever

Från land med
lågt eller medel
HDI
Från land med
högt eller
mycket högt HDI

Ankomst till
Sverige
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9

År 1
25 800
34 400
43 000
8 514
12 728
19 350

År 2
21 930
29 240
36 550
6 386
9 546
14 513

Ersättning
År 3 År 1-3
10 965 58 695
14 620 78 260
18 275 97 825
4 278 19 178
6 396 28 670
9 723 43 586

Antal
Total kostnad respektive år
per år År 1
År 2
År 3
35
903 000 767 550 383 775
35 1 204 000 1 023 400 511 700
50 2 150 000 1 827 500 913 750
2
17 028 12 771 8 557
2
25 456 19 092 12 792
6
116 100 87 075 58 340
130 4 415 584 3 737 388 1 888 913

Totalt

10 förberedelseklasser med grundersättning 500 000 kr per klass

10 041 885
5 000 000
15 041 885

500 000 kronor
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10 klasser

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2016-10-05

1 (3)
Diarienummer

BSL 2016/0506

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ingrid Kanje
046-35 65 05
ingrid.kanje@lund.se

Beslut om projektplan "att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i
utredningen belysa resursfördelningen för
studiehandledning" (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016)
Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige, EVP 2017-2019, har Barn- och
skolnämnd Lunds stad fått ”att utreda organisation och finansiering för
nyanlända elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för
studiehandledning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1
Uppdragets syfte
 att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 att utreda finansieringen
 att belysa resursfördelningen för studiehandledning

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-10-05
Projektplan 2016-10-03
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 §139 Dnr 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och inventeringen
kommer att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses,
för att utvecklas så långt som möjligt, och att detta sker på ett likvärdigt
sätt. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade
i de frågor barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12).
Barnens upplevelse av och åsikter om verksamheten beaktas i det
systematiska kvalitetsarbetet genom bl.a. enkätundersökningar som är en
del av utredningsunderlaget. I att beakta barns bästa ingår t.ex. att beakta
barns psykiska och fysiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om
barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och att ha
barnperspektiv. En utveckling av organisationen för att möta nyanlända

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-10-05

BSL 2016/0506

elever innebär därmed att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får
därmed anses ligga väl i linje med Barnkonventionen

Ärendet
På uppdrag av kommunfullmäktige, EVP 2016, har Barn- och skolnämnd
Lunds stad fått ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända
elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning
Lunds kommun har 2014-2016 genomfört en översyn av
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. I denna översyn ingick
även uppdrag att göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till
att nå uppsatta mål. I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att
fastställa en ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
fritidshem.
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades även beslut om att ge Barn och
skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att utreda ”organisation och
finansiering för nyanlända elever och i utredningen belysa
resursfördelning för studiehandledning”
Uppdragets syfte
 att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 att utreda finansieringen
 att belysa resursfördelningen för studiehandledning
Hur kan pengar följa barnet/eleven på ett smidigt och flexibelt sätt?
Frågeställningen kopplas till tidigare organisationsutredningar och
undersöker ytterligare samverkansmöjligheter mellan flyktingmottagning
och skola.
För att genomföra uppdraget kommer de senaste gjorda
organisationsutredningarna kring mottagande av nyanlända att
uppdateras utifrån gjorda erfarenheter av befintlig organisation.
En finansieringsmodell kommer att arbetas fram som följer eleverna och
ger ett tydligt incitament att ta emot nyanlända, modellen som ska vara
giltig i alla skolformer
Resursfördelningen för studiehandledning i Lunds kommun kommer att
belysas
Barn och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång för genomförande av uppdraget, bilaga 1
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Tjänsteskrivelse
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2016-10-05

BSL 2016/0506

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

fastställa projektplanen

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ingrid Kanje
Projektledare

Beslut expedieras till:
Akten
LundaVälkomsten
Samordningen för flyktingmottagandet
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-15

§ 139

Översyn av direkt skolpeng

Dnr KS 2014/0680

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Uppdraget omfattar att
göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta
mål samt att vid behov föreslå förändringar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016.
Resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem i Lunds
kommun den 10 maj 2016.
Barn- och skolnämnd Lund Stads beslut den 30 mars 2016, § 30.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 mars 2016, § 37.
Utbildningsnämndens beslut den 23 mars 2016, § 27.
Remissversion Översyn direkt skolpeng den 13 januari 2016.

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Lars Hansson (L),
Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson
(SD), Agneta Lindskog (KD), Yanira Difonis (MP), Pernilla West (FI)
och Anders Almgren (S) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Lars Hansson (L) och Yanira Difonis (MP) yrkar att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof
Andersson (SD) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i enlighet med M, C
och KD:s förslag i kommunstyrelsen.
Hanna Gunnarsson (V) och Pernilla West (FI) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till resursfördelning som bygger på skolornas
elevantal, elevernas behov och skolornas uppdrag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-15

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunfullmäktige bifaller Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl. yrkande
som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2016-06-15

Översyn av direkt skolpeng
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(L)
(FNL
)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)
(SD)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Inger Tolsved
Rosenkvist

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Jarfjord

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
X
X
Birger Swahn
Christoffer Brinkåker

X
X
X
X
X
X

Eleni Rezaii Liakou

X
X

Mats Hansson
Transport:

Justerare

Ja
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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X
29

21

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (9)

Sammanträdesdatum

2016-06-15

Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

Parti
(L)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(L)
(M)
(M)
(FI)
(-)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
V

Ersättare

Jean Niyongabo

29

21

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
Alexander Wallin

X
X
X
X
X

SUMMA:

40

25

Omröstningen utfaller med 40 Ja-röster mot 25 Nej-röster.
Kommunfullmäktige bifaller således Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

att

att

att

att

fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, grundskola och
fritidshem i enlighet med kommunkontorets förslag, exklusive
bakgrundsvariabeln hushållsinkomst,
ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors
resurscentrum och i utredningen även belysa möjligheten att
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott,
ge barn- och skonämnd Lunds stad i uppdrag att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever och i utredningen belysa
resursfördelning för studiehandledning,
ge utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta gemensamma
riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande behov
av särskilt stöd, samt
ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för
respektive förskola och grundskola i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och
resursfördelningsmodell.

Reservationer
Ledamöterna från (V), (M), (KD), (FI), (C) och (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. §139/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-15

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2016-06-15 klockan 08.30–22.40

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), del av § 143, kl. 19.25 - 22.40
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-19.25
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), del av § 143, kl. 10.15 - 20.00
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), § 133 - del av § 143 , kl. 08.30-16.10
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V), del av § 143, kl. 13.40-22.40
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-13.30
Marie Henschen (FNL), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-17.00
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-19.25
Torsten Czernyson (KD), § 133- del av § 143, kl. 08.30-13.40
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) § 133
- del av § 143 samt för Per Olsson (S) del av § 143
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) § 133 - del
av § 143 samt för Felix Solberg (M) del av § 143, kl 08.30-10.15,
19.30-22.40
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Felix Solberg (M) del av § 143,
kl. 08.30-19.30
Lotta Eldh Pålsson (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) del av
§ 143, kl. 19.25-22.40
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Mats Olsson (V) § 133 - del av §
143
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) del av §
143
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Pernilla West (FI) del av § 143
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) del av
§ 143, kl. 13.40 - 22.40

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 08.30-18.00
Joakim Friberg (S), kl. 19.25-22.40
Eva S Olsson (S)
Klara Strandberg (S), kl. 19.25-22.40
Alexander Lewerentz (M)
Hanna Örnskär (MP), kl. 08.30- 16.30
Erik Hammarström (MP), kl. 08.30-20.55
Anna Hagerberg (MP)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Mattias Horrdin (C), kl. 08.30-14.20, 19.25-22.40
Karin Nilsson (C)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 133-143

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset, den 1 juli 2016, kl. 10:00
Underskrifter
Sekreterare

Emma Lundgren

Pernilla Ardhe
_______________________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Mia Honeth (L)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-06-15--16

Paragrafer

§ 133-143

Datum då anslaget sätts upp

2016-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

Page 211 of 300

2016-07-25

PROJEKTPLAN 2016-10-03
Projektnamn: Organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen
belysa resursfördelning för studiehandledning
INLEDNING
EVP uppdrag från kommunfullmäktige i juni 2016
Bakgrund
Lunds kommun har 2014-2016 genomfört en översyn av
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. I denna översyn ingick
även uppdrag att göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar
till att nå uppsatta mål. I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut
om att fastställa en ny resursfördelningsmodell för förskola,
grundskola och fritidshem.
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades även beslut om att ge Barn och
skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att utreda ”organisation och
finansiering för nyanlända elever och i utredningen belysa
resursfördelning för studiehandledning”
Syfte

Utveckla en bättre utbildning för nyanlända.
Hur kan pengar följa barnet/eleven på ett smidigt och flexibelt sätt,
koppla det till tidigare organisationsutredningar och undersöka
ytterligare samverkansmöjligheter mellan flyktingmottagning och
skola?
Belysa resursfördelningen för studiehandledning

PROJEKTBESKRIVNING
Genomförande:
Innehåll
Ett benchmarking verktyg framtaget av ”Rådet för främjande av
kommunala analyser, RKA” som visar på relevanta
jämförelsekommuner utgående från en ESO-rapport baserad på DEA
(DataEnvelopmentAnalysis)-metoden. Med denna som grund
tillsammans med beaktande av kommuners storlek och sätt att
organisera skola för nyanlända görs en omvärldsbevakning
Uppdatera de senaste organisationsutredningarna kring mottagande av
nyanlända utifrån gjorda erfarenheter av befintlig organisation
Arbeta fram en finansieringsmodell som följer eleverna och ger ett
tydligt incitament att ta emot nyanlända. Modellen ska vara giltig i alla
skolformer
Belysa resursfördelningsmodellen för studiehandledning i Lunds
kommun
Dokumentation:
Sammanställning av jämförbara kommuners mottagande och
finansieringsmodeller
Samanställning av behovet av studiehandledning och jämföra med
utfallet utifrån den nya resursfördelningsmodellen
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Avgränsning

Lunds kommunala skolor

Tidplan

Oktober 2016-januari 2017

Kostnader

Allt kartläggningsarbete tar tid i anspråk för pedagoger/lärare, chefer
och förvaltning. Tid som kommer tas från verksamheternas övriga
utvecklingsområden.
Kostnad för tidsåtgång för deltagare i projektet
Projektledning (rapportskrivning, möten, omvärldsbevakning, resor):
105 h x 500:- = 52500 :Referensgruppens arbete:
5 deltagare x 3 mötestillfällen x 4 h x 500:- = 30000:Arbetsgruppernas arbete:
3 grupper x 4deltagare x 20 h x 500:-= 120000:Omvärdsbevakning inklusive resor för referensgruppen: 80000:Summa för inventering och utredning 282500:Rapport i januari 2017

Avslutning

PROJEKTORGANISATION
Förvaltningscheferna för skola och socialförvaltning
Styrgrupp
Verksamhetschef Lsr, Chef Välkomsten,
Referensgrupp
Kommunens samordnare Nyanlända, bitr rektor språkintroduktion,
rektor modersmålsundervisning
Ingrid Kanje
Projektledare
Referensgruppen utser medarbetare i tre arbetsgrupper
Övriga
projektmedarbetare
 Organisation
 Studiehandledning
 Ekonomi
GENOMFÖRANDE
Oktober 2016
1. Projektets start
Fastställa Projektplanen, oktober 2016
2. Beslutspunkter
Redovisa sammanställning av jämförbara kommuners mottagande och
finansieringsmodeller december 2016
Redovisa samanställning av behovet av studiehandledning
Ge förslag på organisation och principer för finansiering av
mottagande av nyanlända
Godkänna slutrapporten mars, 2017
3. Avslutning
/avrapportering

Avrapportering till berörda nämnder i december 2016
Remiss till berörda, januari 2017
Slutrapport till KF april 2017

SAMVERKAN
Samverkansgrupp på respektive förvaltning
RAPPORTERING
Kontinuerligt till respektive presidier
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-05-26

1 (3)
Diarienummer

BSL 2017/0392

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Remiss av Promemorian Specialpedagogisk
kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter
Sammanfattning
Lunds kommun ombeds lämna synpunkter på förslagen eller materialet i
Utbildningsdepartementets Universitets- och högskoleenhets promemoria
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.
Promemorian innehåller förslag på förändringar i nuvarande
högskoleutbildning till speciallärare och specialpedagog, med syfte att
säkerställa en högre kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås i
promemorian. Vi önskar att varianten av ADHD, diagnosen ADD,
nämns. Vidare behövs en fortbildningsinsats på området för nuvarande
tjänstgörande speciallärare och specialpedagoger, förslagsvis via
Skolverket.

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
-

Att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
Tjänsteskrivelse promemoria specialpedagogisk kompetens, den
26 maj 2017, dnr 2017/0392.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads Tjänsteskrivelse promemoria
specialpedagogisk kompetens den 26 maj 2017, dnr 2017/0392
Regeringskansliets remiss Promemoria specialpedagogisk kompetens den
22 mars 2017, (dnr U2017/01365/UH)

Barnets bästa
Beslutet påverkar och rör barn med neuropsykiatriska svårigheter. Dessa
barn är beroende av att de från skolan får adekvat stöd; beslutet är helt i
enlighet med dessa barns bästa. Personal som ska besluta om
undervisning som är lämplig för dessa barn behöver ha god kompetens
om neuropsykiatriska svårigheter och hur dessa på bästa sätt kan
förebyggas för att underlätta inlärning.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-05-26

BSL 2017/0392

Ärendet
Lunds kommun ombeds lämna synpunkter på förslagen eller materialet i
Utbildningsdepartementets Universitets- och högskoleenhets promemoria
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.
Promemorian innehåller förslag på förändringar i nuvarande
högskoleutbildning till speciallärare och specialpedagog, med syfte att
säkerställa en högre kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter.
Bakgrunden till promemorian startade 20 januari 2014 då dåvarande
statsrådet Jan Björklund uppdrog åt professor Anders Gustavsson att
biträda Regeringskansliet i fråga om viss specialpedagogisk kompetens i
skolväsendet (U2014/01259/SAM). I uppdraget ingick att analysera
skolväsendets behov, med fokus på grundskolan, av ökad kompetens när
det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bedöma behovet av
ny specialisering inom speciallärarexamen och lämna förslag till
nödvändiga förvattningsförändringar, bedöma konsekvenser av förslagen
och redovisa tidsram för genomförande av de lämnade förslagen.
I utredningen har representanter för universiteten, högskolorna,
Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Socialstyrelsen, dåvarande Hjälpmedelsinstitutet, SKL, Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund, Riksförbundet Attention och Autism- och
Aspergerförbundet deltagit i en enkätundersökning med frågor rörande
kompetensbehov och förslag på kompetenshöjande insatser. 10
skolchefer har också ingått i en intervjuundersökning. Litteratur på
området har gåtts igenom.
I stort sett samtliga i undersökningen involverade bekräftar att det finns
ett kompetensbehov och att högskoleutbildningen till speciallärare och
specialpedagoger behöver förändras utifrån ökade behov av kunskap om
neuropsykiatriska svårigheter. I promemorian lyfts en granskning av
Skolinspektionen från 2014 av skolsituationen för elever med ADHD i
årskurs 7 och 8 fram. I granskningen framgår att det finns brister i
utredning och uppföljning av elevernas utveckling, samt att
undervisningen och den övriga skolmiljön inte är anpassade till elevens
behov. Ett bekymmer i sammanhanget är enligt promemorian att
kunskapsområdet är relativt nytt, nya stödbehov identifieras ständigt.
Representanter i Barn- och skolförvaltningen som har ansvar för Lunds
resurscentrum bedömer att förslagen som lyfts fram i promemorian
täcker de behov som finns av kompetenshöjning inom området.
Promemorian lyfter några exempel på neuropsykiatriska diagnoser. Här
efterlyses att diagnosen ADD, som kan vara särskilt svår att upptäcka,
nämns. I kombination med en förändrad högskoleutbildning behöver
nuvarande tjänstgörande speciallärare och specialpedagoger erbjudas
komptensutveckling exempelvis via Skolverket.
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BSL 2017/0392

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
-

Att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
Tjänsteskrivelse promemoria specialpedagogisk kompetens, den
26 maj 2017, dnr 2017/0392.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Lsr
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~ Regeringskansliet

Remiss
2017-03-22
U2017/01365/UH

Utbildningsdepartementet
Universite~s- och högskoleenheten

' l

Promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter

Remissinstanser

1

Riksdagens ombudsmän

2

Riksrevisionen

3

Socialstyrelsen

4

Myndigheten för delaktighet

s

Barnombudsmannen

6

Statens skolverk

7

Statens skolinspektion

8

Specialpedagogiska skolmyndigheten

9

Sameskolstyrelsen

10 Universitetskanslersämbetet
11 Uppsala universitet
12 Göteborgs universitet
13 Stockholms universitet
14 U meå universitet
15 Linköpings universitet
16 I<.arolinska institutet
17 Luleå tekniska universitet
18 I<.arlstads universitet
19 Linneuniversitetet
20 Örebro universitet
21 Högskolan I<.ristianstad

Telefonväxel: 08-405 1O00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se
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22 Malmö högskola
23 Mälardalens högskola

l

24 Arvidsjaurs kommun
25 Emmaboda kommun
26 Enköpings kommun
27 Göteborgs kommun
28 Halmstads kommun
29 Hofors kommun
30 Järfålla kommun
31

K~arlstads

kommun

32 Landskrona kommun
33 Laxåkommun
34 Ljusdals kommun
35 Lunds kommun
36 Malmö kommun
37 N ortköpings kommun
38 Nässjö kommun
39 Orsakoromun
40 Piteå kommun
41 Skövde kommun
42 Sollefteå kommun
43 Stockholms kommun
44 Storfors kommun
45 Storumans kommun
46 Strömsunds kommun
47 Sundbybergs kommun
48 Sundsvalls kommun
49 Uppsala kommun
50 Växjö kommun
51 Älvdalens kommun
2 (4)
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52 Örebro kommun
53 Östersund kommun
l

l

54 Gävleborgs läns landsting

ss

Jämtlands läns landsting

56 Jönköping läns landsting
57 !(almar läns landsting
58 Stockholms läns landsting
59 Autism- och Aspetgerförbundet
60 Friskolornas riksförbund
61 Handikappförbunden
62 Ideburna skolors riksförbund
63 Landsorganisationen i Sverige
64 Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
65 Lärarförbundet
66 Lärarnas Riksförbund
67 Nätverket unga för tillgänglighet
68 Riksförbundet Attention
69 Svenska Förbundet för Specialpedagogik
70 Svenska Skolläkarföreningen
71 Sveriges akademikers centralorganisation
72 Sveriges Elevkårer
73 Sveriges Elevråd
74 Sveriges förenade studentkårer
75 Sveriges l(ommuner och Landsting
76 Sveriges skolledarförbund
77 Sveriges universitets- och högskoleförbund
78 Sveriges universitetslärare och forskare
79 Tjänstemännens Centralorganisation

3 (4)
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Remissvaren i två exemplar (ett original) ska ha kommit in till
Utbildningsdepartementet senast den 26 juni. Svaren bör lämnas både på
papper och per e-post till u.rcn1issvar ~i),rc )'crin(rskansliet.se.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att·
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Eva Lenberg
Expeditions- och rättschef

K~opia

till

Riksdagens utredningstjänst
Wo lters I<luwers kundservice, 106 47 Stockholm
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Promemoria

2017-03-22
Utbildningsdepartementet

Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag till ändringar i
examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen, som finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Syftet
med ändringarna är att säkerställa att framtida speciallärare och
specialpedagoger har en fördjupad och breddad kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter. Författningsändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2018.
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Sammanfattning

Drygt fem procent av barnen och ungdomarna i Sverige har någon form
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med det menas att de fått en
neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis Attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD), autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom.
Det innebär att en till två elever i en klass kan ha en sådan diagnos. En
rad rapporter och studier har visat att det finns ett behov av en ökad och
breddad kompetens i skolan och förskolan i fråga om elever och barn
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare finns det elever
och barn med utvecklingsrelaterade svårigheter som kan misstänkas ha
en neuropsykiatrisk bakgrund, men som inte har fått någon diagnos. Det
är svårt att bedöma hur stor den gruppen är.
Med neuropsykiatriska svårigheter menas att en person antingen har en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande svårigheter som
inte är diagnostiserade. En undersökning bland ett urval av experter från
lärosäten, representanter för berörda myndigheter och intresseorganisationer samt skolchefer i kommuner har visat att det råder nästan total
enighet om att både speciallärare och specialpedagoger bör få en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Därför föreslås att examensmålen för dessa
utbildningar kompletteras med sådana kunskaper och kompetenser.
Examensmålen regleras i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).
Det föreslås att en förordning om ändring i högskoleförordningen träder
i kraft den 1 juli 2018.
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Författningsförslag
Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Härigenom föreskrivs att bilaga
(1993:100)1 ska ha följande lydelse.

2

till

högskoleförordningen

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om speciallärarexamen
och specialpedagogexamen som utfärdas efter utgången av december
2017, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har
slutförts dessförinnan. Detta gäller till och med utgången av december
2024.
3. Den som före den 1 juli 2018 har påbörjat en utbildning till
speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt de äldre
bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan
utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen,
har rätt att slutföra sin utbildning för att få en speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till
och med utgången av december 2024.
Bilaga 22
Nuvarande lydelse
EXAMENSORDNING

----------------------------------------------------------------------------------4. Examensbeskrivningar

----------------------------------------------------------------------------------EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

----------------------------------------------------------------------------------YRKESEXAMINA

-----------------------------------------------------------------------------------

1
2

Förordningen omtryckt 1998:1003.
Senaste lydelse 2016:707.
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Speciallärarexamen

----------------------------------------------------------------------------------Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och
elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende
på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.
Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera
och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder
och svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer
samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,
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– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet
eller hörselskada,
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav
språkstörning, eller
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering
samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna
möta behoven hos alla barn och elever,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra
pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de
lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under
förskole- eller skoldagen, och
– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och
elever i behov av särskilt stöd.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller
matematikutveckling ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att
bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

----------------------------------------------------------------------------------Specialpedagogexamen

----------------------------------------------------------------------------------Mål

För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för
barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.
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Färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och
medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder
och svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska
utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och
individnivå,
– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att
stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
och
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering
samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna
möta behoven hos alla barn och elever.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

----------------------------------------------------------------------------------Bilaga 2
Föreslagen lydelse
EXAMENSORDNING

----------------------------------------------------------------------------------4. Examensbeskrivningar

----------------------------------------------------------------------------------EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

----------------------------------------------------------------------------------YRKESEXAMINA

----------------------------------------------------------------------------------Speciallärarexamen

-----------------------------------------------------------------------------------
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Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och
elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett
historiskt perspektiv,
– visa fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet
neuropsykiatriska svårigheter,
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande,
inbegripet utveckling och lärande hos barn och elever med neuropsykiatriska
svårigheter, och, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad
kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.
Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera
och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder
och svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer
samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,
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– visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet
eller hörselskada,
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav
språkstörning, eller
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering
samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna
möta behoven hos alla barn och elever,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra
pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de
lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under
förskole- eller skoldagen, och
– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och
elever i behov av särskilt stöd.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller
matematikutveckling ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att
bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

----------------------------------------------------------------------------------Specialpedagogexamen

----------------------------------------------------------------------------------Mål

För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för
barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen,

Page 230 of 300

11
– visa fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet
neuropsykiatriska svårigheter, och
– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.
Färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och
medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder
och svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska
utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och
individnivå,
– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att
stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
– visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
och
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering
samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna
möta behoven hos alla barn och elever.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

-----------------------------------------------------------------------------------
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1. Uppdraget

Dåvarande statsrådet Jan Björklund beslutade den 20 januari 2014 att
uppdra åt professor Anders Gustavsson att biträda Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) i fråga om viss specialpedagogisk kompetens i skolväsendet (U2014/01259/SAM).
I uppdraget ingick bl.a. att
 analysera skolväsendets behov, med fokus på grundskolan, av
ökad kompetens när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
 bedöma behovet av en ny specialisering mot neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom speciallärarexamen, och
 lämna förslag till nödvändiga författningsändringar, bedöma konsekvenserna av förslagen och redovisa en tidsplan för ett genomförande av de förslag som lämnas.
Förslagen skulle rymmas inom befintliga ekonomiska ramar, dvs. inte
medföra några ökade kostnader. Förslagen skulle inte heller innebära att
någon examens omfattning skulle öka i fråga om antalet högskolepoäng.
Uppdraget delredovisades den 28 februari 2014 och slutredovisades den
15 juni 2014.
Ämnessakkunniga Anna-Karin Björling biträdde Anders Gustavsson i
arbetet. Denna promemoria är baserad på det underlag som de har tagit
fram.
1.1 Genomförande av uppdraget

Anders Gustavsson har inom ramen för sitt uppdrag genomfört en
enkätundersökning bland utvalda experter vid de lärosäten som vid
tidpunkten för enkätutskicket erbjöd speciallärar- eller specialpedagogutbildning, dvs. Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet
och Örebro universitet. I korthet handlade frågorna om kompetensbehov och förslag på kompetenshöjande insatser. Liknande frågor har
även besvarats av Statens skolverk (Skolverket), Statens skolinspektion
(Skolinspektionen), Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och dåvarande Hjälpmedelsinstitutet samt Sveriges Kommuner och
Landsting, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Riksförbundet
Attention och Autism- och Aspergerförbundet.
En intervjuundersökning med skolchefer i tio kommuner (Göteborg,
Halmstad, Piteå, Skövde, Stockholm, Storuman, Strömsund, Uppsala,
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Växjö och Östersund) har genomförts. Synpunkter från experter från
Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet
(KIND) har inhämtats. En hearing har genomförts med företrädare för
dem som har ingått i enkät- och intervjuundersökningarna. Därefter har
berörda fått möjlighet att lämna synpunkter på resonemang och förslag.
Även litteratur på området har gåtts igenom.

2. Bakgrund och problembeskrivning
2.1 Det specialpedagogiska arbetet är viktigt för att trygga en jämlik skola

Skolan är avgörande för det svenska samhällsbygget. Skolväsendet har till
uppgift att utjämna skillnader som har sitt ursprung i t.ex. olika förutsättningar och ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå sin fulla
potential. Regeringen har därför kraftigt ökat investeringarna i skolan.
Satsningen har bl.a. omfattat höjda lärarlöner, stärkt fortbildning, bättre
möjligheter till utveckling i skolor med störst utmaningar samt fler
anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna
kan bli mindre. Alla skolor ska vara bra skolor, där ingen elev hålls
tillbaka eller lämnas efter. Då kan varje elevs potential tas till vara.
Regeringens generella reformer syftar till att skapa en jämlik kunskapsskola och berör på så sätt alla elever.
Stöd och särskilt stöd måste sättas in redan i tidiga årskurser för att
förebygga problem som kan växa och under lång tid försvåra för den
enskilde eleven. För att öka likvärdigheten och förebygga problem krävs
lärare med rätt kompetens, inte minst lärare med specialpedagogisk
kompetens. Det handlar om att se elevens möjligheter till utveckling och
genom pedagogiska insatser anpassa verksamheten utifrån elevens
förutsättningar så att svårigheter för eleven reduceras helt eller delvis.
Regeringen har i de senaste budgetpropositionerna för 2016 (prop.
2015/16:1) och 2017 (prop. 2016/17:1) avsatt betydande medel för att
utbilda och säkerställa tillgången till fler speciallärare och specialpedagoger som kan utveckla det specialpedagogiska arbetet.
2.2 Definition av begreppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
neuropsykiatriska svårigheter

Med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning menas en neuropsykiatrisk
diagnos som exempelvis Attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD), autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom. Det finns
därutöver många barn och elever som har utvecklingsrelaterande svårigheter som kan ha en neuropsykiatrisk bakgrund, men som inte har fått
någon diagnos. Uttrycket neuropsykiatriska svårigheter används när
båda dessa grupper avses.
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2.3 Närmare om diagnoser inom området neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

Diagnostiseringen av barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar utgår antingen från Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM), utfärdad av den amerikanska
organisationen American Psychiatric Association, eller International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,
utfärdad av Världshälsoorganisationen (WHO). I denna promemoria
används den femte versionen av DSM (DSM-5), som utkom i juni 2013,
eftersom den har de senaste siffrorna med relevans för förekomsten av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På originalspråk använder
DSM-5 beteckningen ”Neurodevelopmental Disorders” och det
inkluderar bl.a. ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Nedan följer en kort beskrivning av respektive diagnos.
2.3.1 ADHD

Kriterierna för ADHD preciseras till att barnet eller ungdomen måste
uppvisa en kombination av symptom i fråga om bristande uppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet. Symptomen ska ha visat sig före
tolv års ålder och på två eller flera områden, t.ex. i hemmet eller i skolan.
Symptomen ska uppenbart inkräkta på eller minska kvaliteten på t.ex.
den sociala funktionsförmågan.
2.3.2 Autismspektrumtillstånd

Det som tidigare kallades Aspergers syndrom benämns numera autismspektrumtillstånd, eller med ett annat ord autismspektrumsyndrom. Till
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar räknas i det fallet endast barn
och ungdomar med normal begåvning. För att få diagnosen autismspektrumtillstånd måste de uppvisa en kombination av nedsatt förmåga
att kommunicera och interagera socialt i många olika sammanhang samt
begränsade och repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter.
Tillståndet ska orsaka signifikant nedsättning av den sociala funktionsförmågan eller funktionsförmågan på andra viktiga områden.
2.3.3 Tourettes syndrom

För diagnosen Tourettes syndrom krävs att barnet eller ungdomen under
en tid ska uppvisa flera motoriska och vokala tics. Ticsen ska förekomma
många gånger varje dag (ofta i serier), nästan varje dag eller periodvis
under längre tid än ett år.
2.4 En stor grupp barn och elever bedöms ha neuropsykiatriska svårigheter

Det är svårt att fastställa hur många barn och elever i skolan och
förskolan som har neuropsykiatriska svårigheter. Det finns ingen sådan
officiell statistik att tillgå. Forskare och andra som arbetar inom området
är emellertid överens om att det rör sig om en stor grupp. DSM-5
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redovisar siffror som bygger på de senaste internationella studierna,
varav flera svenska, av hur många som har diagnoserna. Socialstyrelsen
menar att siffrorna från DSM-5 även är giltiga för svenska förhållanden.
- ADHD: Cirka fem procent bland barn.
- Autismspektrumtillstånd: Närmare en procent bland barn. I detta
sammanhang kan det även nämnas att en svensk studie (Ehlers och Gillberg, 1993) har visat att 0,3–0,4 procent av skolbarn har bedömts ha, det
som tidigare kallades, Aspergers syndrom.
- Tourettes syndrom: 0,3–0,8 procent bland skolbarn.
Stockholms läns landsting redovisade 2013 en studie som visar att
andelen barn och ungdomar i åldersgruppen 0–17 år i Stockholms län
som någon gång har fått en ADHD-diagnos var 2,4 procent. Samma
studie redovisade att andelen barn och ungdomar i samma åldersgrupp
som någon gång har fått en diagnos inom autismspektrumtillstånd (utan
utvecklingsstörning) var 1,1 procent.
Enligt en annan studie från Stockholms läns landsting (2014) har
förekomsten av autismspektrumtillstånd (utan utvecklingsstörning) hos
barn mellan 0 och 17 år ökat med så mycket som 75 procent mellan 2007
och 2011. Det är inte klart vad som ligger bakom ökningen. En
förklaring som ges är att kunskapen på området har ökat hos föräldrar,
inom skolan och vården. En annan förklaring skulle enligt studien kunna
vara att resurserna har ökat för neuropsykiatriska utredningar (Stockholms läns landsting, 2014). I en nyligen publicerad bok (2014)
diskuterar den amerikanska psykologiprofessorn Stephen P. Hinshaw
och professorn i hälsoekonomi Richard M. Scheffler den dramatiska
ökningen av ADHD-diagnoser i USA – där siffrorna i vissa områden
klart överstiger fem procent.
Baserat på ovanstående görs bedömningen att drygt fem procent av
barnen och ungdomarna i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Det innebär i princip att en till två elever i en klass
kan ha en eller flera neuropsykiatriska diagnoser. Hur många som har
liknande svårigheter, men som inte är diagnostiserade, är svårt att exakt
säga. De experter som har tillfrågats inom ramen för Anders Gustavssons uppdrag uppskattar dock att det rör sig om minst lika många. Detta
understryker att behovet av kompetens inom området är omfattande.
Kombinationer av ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes
syndrom är vanliga (Gillberg, 2010). Studien i Stockholms läns landsting
från 2013 visar att 11,7 procent av de 13–17-åringar som har ADHD
även har autismspektrumtillstånd (utan utvecklingsstörning.) Vidare
framgår det där att 37 procent av de 13–17-åringar med autismspektrumtillstånd (med eller utan utvecklingsstörning) också har ADHD.
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Forskning har även visat att diagnoserna ofta är kombinerade med andra
svårigheter och funktionsnedsättningar såsom språk-, läs-, skriv- eller
matematiksvårigheter samt utvecklingsstörning, hörselnedsättning, dövhet, blindhet eller synskada (se t.ex. Kopp, 2010; Miniscalco et al, 2006;
Ek, 2003; Ek et al, 2012; Parr et al, 2010; Åsberg, Kopp och Gillberg,
2012). I Riksförbundet Attentions enkätundersökning från 2014 bland
vårdnadshavare med barn i skolåldern menade 43 procent av de berörda
föräldrarna att barnet har brister i läs- och skrivförmåga och 62 procent
att barnet har svårigheter i andra skolämnen. Forskning har även visat att
elever med ADHD eller liknande problematik riskerar att underprestera i
skolan i relation till sin optimala kognitiva kapacitet (Ek et al, 2011).
2.5 Enligt skollagen ska behov av särskilt stöd utredas

Av skollagen (2010:800) framgår att en elev skyndsamt ska ges stöd i
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
om det på något sätt befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 5 a §). Det framgår även att en elevs
behov av särskilt stöd skyndsamt ska utredas om det på något sätt
befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås trots att stöd har getts i form av extra anpassningar enligt ovan.
Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra
svårigheter i sin skolsituation. Om en utredning visar att en elev är i
behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Kravet på utredning gäller oavsett om eleven har någon diagnos eller inte (3 kap. 8 §).
Vidare framgår det av skollagen att om det på något sätt framkommer att
ett barn i förskolan är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till
att barnet ges sådant stöd (8 kap. 9 §). Barnets vårdnadshavare ska även
ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.
Att det är det pedagogiska behovet som är avgörande och som måste stå i
fokus i arbetet med barnen, eleverna och gruppen understryks också i
den pedagogiska forskningen (se t.ex. Hjörne och Säljö, 2014).
2.6 Skolans nuvarande specialpedagogiska kompetens

I dag finns det två yrkeskategorier i skolan som har fördjupad pedagogisk kompetens i fråga om barn och elever i behov av särskilt stöd –
speciallärare och specialpedagoger. I skolan arbetar de ofta tillsammans
med psykologer, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare i så kallade
elevhälsoteam. I denna promemoria ligger fokus på skolans pedagogiska
arbete där speciallärare och specialpedagoger är de centrala aktörerna. De
har delvis olika roller och kompetenser, men undersökningar har visat att
likheterna är stora vad gäller utbildning, arbetsuppgifter och funktioner i
skolorganisationen (t.ex. Lärarförbundet, 2012; Högskoleverket, 2012,
och nu aktuell intervjuundersökning med skolchefer). Den kanske viktigaste skillnaden mellan yrkesgrupperna är att speciallärarna ska ägna mer
tid till undervisning och att arbeta med barn och elever (Högskoleverket,
2012). Deras kompetens är även inriktad mot något av nedan angivna
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områden och mot lämpliga former av stöd till berörda barn och elever. I
dag finns följande sex specialiseringar inom speciallärarutbildningen:
 språk-, skriv- och läsutveckling,
 matematikutveckling,
 dövhet eller hörselskada,
 synskada,
 grav språkstörning, och
 utvecklingsstörning.
Specialpedagogerna ska i första hand arbeta för barn och elever (Högskoleverket, 2012), t.ex. kartlägga barn och elever med behov av särskilt
stöd samt identifiera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Deras
insatser består främst i att planera och delta i anpassning och utveckling
av skolans verksamhet samt i att handleda lärare och arbetslag i deras
arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer.
År 2012 genomförde Lärarförbundet en undersökning av speciallärarnas
och specialpedagogernas utbildning och hur de arbetar. Undersökningen
visade att speciallärarna ägnade relativt mycket tid åt undervisning
(68 procent), men det gjorde även specialpedagogerna (52 procent). Den
stora lokala variation bekräftas dessutom i den kommunundersökning
som Anders Gustavsson har genomfört. Den sammanfattande bilden är
således att det är svårt att urskilja generella skillnader i hur speciallärare
och specialpedagoger arbetar. Intrycket är att det snarare är lokala förutsättningar som styr speciallärarnas och specialpedagogernas arbete än
intentionen med respektive utbildning.
2.7 Det behövs ökad kompetens i fråga om neuropsykatriska svårigheter

Under lång tid har det publicerats rapporter om behov av ökad kompetens i skolan i fråga om barn och elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Behovet av ökad kompetens bekräftas i de
enkät- och intervjuundersökningar som Anders Gustavsson har genomfört inom ramen för sitt uppdrag.
2.7.1 Tidigare studier och rapporter visar att det finns kompetensbrist

I en rapport som Skolverket gav ut redan 2001 framgår att knappt hälften
av eleverna med ADHD och vad som då kallades DAMP och Aspergers
syndrom beräknades nå målen i svenska, matematik eller engelska i årskurs 9. Enligt föräldrarna var den vanligaste bidragande orsaken personalens bristande kompetens och förståelse för elever med funktionsnedsättning. I en enkät- och intervjuundersökning från 2009 om elever med
Aspergers syndrom pekar Skolverket återigen på elevernas varierande
och i många fall bristande måluppfyllelse. Om kompetensutveckling
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inom området genomförs sker den oftast i form av punktinsatser såsom
kortare kurser och föreläsningar. I en rapport om en intervjuundersökning från 2010 skriver Skolverket återigen att det finns stor okunskap
hos många lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
En rad rapporter från andra myndigheter har också dokumenterat skolans och förskolans kompetensbrister inom området. Av Skolinspektionens granskning från 2012 av skolsituationen för elever i årskurs 7–9
med autismspektrumtillstånd framgår att det finns en stor vilja hos skolpersonalen att stödja och möta behoven hos eleverna, men att lärarna
saknar nödvändig kunskap och förmåga att sätta in åtgärder som svarar
mot den enskilda elevens behov. Av en litteraturöversikt om skolsituationen för elever med ADHD från samma myndighet och år framgår att man ur många studier kan utläsa att såväl lärare som elever och
vårdnadshavare efterlyser kompetensutveckling för lärare om ADHD.
Detta gäller inte minst i gymnasieskolan. Av Skolinspektionens granskning från 2014 av skolsituationen för elever med ADHD i årskurs 7
och 8 framgår att det finns brister i utredningarna och uppföljningarna av
elevernas utveckling samt att undervisningen och den övriga skolmiljön
inte är anpassade till elevens behov. Skolans och även förskolans kompetens när det gäller barn med autism, ”Aspergers syndrom” och andra
autismspektrumtillstånd respektive ADHD, lyfts också särskilt fram i
Socialstyrelsens kunskapssammanfattningar från 2010. Brister i lärarnas
kunskap och kompetens när det gäller hjälpmedel för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar rapporteras i flera undersökningar
från dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (2013, 2014a och 2014b).
En problematik är att kunskapsområdet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är relativt nytt, vilket bl.a. innebär att nya stödbehov
ständigt identifieras. Ett exempel är flickor med ADHD. År 2005 fick
dåvarande Statens beredning för medicinsk utvärdering regeringens
uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera
kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, speciellt ADHD.
Befolkningsstudier har t.ex. visat att ADHD är 1,3–4 gånger vanligare
hos pojkar än hos flickor. Under senare år har andelen flickor emellertid
ökat. Lärare upptäcker, relativt sett, fler pojkar än flickor med symptom
på ADHD medan föräldrar identifierar flickor och pojkar i samma utsträckning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). Forskning (Kopp, 2010) tyder även på att flickor med autismspektrumtillstånd
och ADHD ofta antingen helt missas eller feldiagnostiseras och att behovet av ökad kompetens i fråga om flickor med t.ex. koncentrationssvårigheter är mycket stort inom alla offentliga verksamheter. Förekomsten av autismspektrumtillstånd med normal begåvning har mer än
fördubblats hos barn och ungdomar i Stockholms län mellan 2007 och
2011 (Stockholms läns landsting, 2014). Diagnosen var 2,4 gånger
vanligare bland pojkar jämfört med flickor år 2011 och minskade med
stigande ålder. Ytterligare ett exempel framgår av Specialpedagogiska
skolmyndighetens årsredovisning för 2013. Andelen rådgivningsuppdrag
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om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var 14 procent 2011,
16 procent 2012, 18 procent 2013 och 19 procent 2014. Det finns vidare
en betydande överrepresentation av pojkar i de enskilda rådgivningsuppdragen. Myndigheten konstaterar därför i årsredovisningen för 2013
att det fortfarande kan finnas ett mörkertal bland flickor. I myndighetens årsredovisning för 2015 konstateras att det över en längre tidsperiod finns en tydlig trend att antalet ärenden som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Myndigheten ser några möjliga
förklaringar till ökningen. Bland annat har det i omvärlden varit ett
relativt stort fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med
ökad diagnostisering som följd. Det kan ha gjort att skolan är mer
observant och också har en vilja att bli bättre på att hantera pedagogiska
utmaningar som kommer av den här funktionsnedsättningen.
Flera brukarorganisationer har påtalat behovet av ökad kompetens i fråga
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. I en nyligen
sammanställd enkät bland föräldrar med skolbarn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar pekar Riksförbundet Attention på behovet av
ökad kompetens i fråga om datorer, speciell programvara samt andra
pedagogiska hjälpmedel som kan användas i undervisningen. Förbundet
trycker särskilt på rektorns roll och hur skolan organiseras för att framgångsrikt kunna möta elever med funktionsnedsättningar. Förbundet tar
dessutom upp att assistenter som arbetar med barn i behov av särskilt
stöd måste ha adekvat utbildning. Resultatet av Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät från 2013 visar att det finns problem med
skolfrånvaro och att den vanligaste orsaken upplevs vara bristande
autismkompetens i skolan. Av dem som besvarat enkäten uppger 33 procent att deras barn på grund av situationen i skolan varit hemma från
skolan helt och hållet under längre tid än fyra veckor i sträck eller
regelbundet i vissa ämnen. Enkäten visar även att endast 44 procent av de
berörda grundskoleleverna fick godkända betyg i svenska, engelska och
matematik höstterminen 2012.
2.7.2 Enkät och intervjustudie visar att många barn har en kombination av
olikartade svårigheter

Som tidigare nämnts har Anders Gustavsson inom ramen för sitt uppdrag genomfört enkät- och intervjuundersökningar. Sammanfattningsvis
pekar resultatet från dessa på ett omfattande och behov av ökad kompetens i skolan och förskolan i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Av
svaren på frågorna framgår att en fördjupad kunskap och kompetens hos
speciallärare och specialpedagoger anses särskilt viktig. De tillfrågade
trycker särskilt på kunskap om komplexiteten i neuropsykiatriska svårigheter och på behovet av en didaktisk kompetens inom området, t.ex.
undervisningsstrategier och konsekvenser för inlärningen. Några lyfter
dessutom fram behovet av bättre utredningar och uppföljningar, behovet
av kompetens i fråga om förhållningssätt, empati, föräldrasamtal och
konflikthantering samt behovet av IT och andra hjälpmedel.
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Skolcheferna lyfter fram nästan exakt samma behov som experterna vid
lärosätena och kontaktpersonerna vid myndigheter och intresseorganisationer. Under intervjuerna framkom att både speciallärare och specialpedagoger ofta kommer i kontakt med och undervisar elever med
neuropsykiatriska svårigheter, även om det naturligtvis finns variation
mellan skolor och kommuner. Det har också framkommit synpunkter
om att det finns behov av en bred neuropsykiatrisk kompetens. Flera
skolchefer påpekar också att speciallärarnas utbildning är alltför snäv för
att passa det vardagliga arbetet med eleverna. Det går inte att tala om en
typ av neuropsykiatriska svårigheter utan det är snarare fråga om en
kombination av olikartade svårigheter, varav några huvudsakligen kan
relateras till ADHD, andra till autismspektrumtillstånd och några till
Tourettes syndrom. Många barn och elever uppvisar emellertid
neuropsykiatriska svårigheter inom flera angränsande diagnosfält eller
svårigheter som brukar relateras till helt andra funktionsnedsättningar,
såsom språkstörningar, utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada.
Studier har dessutom visat att det föreligger en hög grad av överlappning
mellan språk-, läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter
(se t.ex. Miniscalco et al, 2006; Åsberg, Kopp och Gillberg, 2012). De
speciallärare och specialpedagoger som har lång erfarenhet har ibland
lyckats bredda sin kompetens genom egna erfarenheter och olika former
av vidareutbildningar. Detta är sannolikt ett av skälen till att det i
praktiken finns så små skillnader mellan hur de arbetar i skolan.
Sammantaget talar allt detta för att det specialpedagogiska stödet måste
bygga på en bred kompetens.
Framför allt skolcheferna, men även av några av experterna vid lärosätena, har framfört att nya kompetensbehov i skolan inte kan mötas
med hur många nya specialiseringar som helst. De menar att det inte är
möjligt för framför allt mindre skolhuvudmän att anställa tillräckligt
många speciallärare med sex eller sju olika specialiseringar.

3. Kort om specialpedagogiskt stöd i de nordiska grannländerna

När det gäller det specialpedagogiska stödet i skolan och i förskolan
finns skillnader mellan Finland, Norge, Danmark och Sverige. Samtidigt
finns också många beröringspunkter. Allmänt gäller att det specialpedagogiska stödet i grannländerna vilar på bred kompetens hos speciallärare
eller specialpedagoger.
3.1 Finland

I Finland finns det speciallärare och specialförskollärare. Det finns ingen
utbildning som leder till specialpedagog. Det finns inte någon särskild
specialisering mot neuropsykiatriska svårigheter eller liknande inom
speciallärarutbildningen. Det finns tre möjligheter att få specialpedagogisk kompetens. En väg är att vidareutbilda sig till speciallärare efter
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klasslärarexamen (klasslärarexamen motsvarar i princip svensk grundlärarexamen). En annan är att bygga på en kandidatexamen i pedagogik
och en tredje är att utbilda sig till specialförskollärare efter barnträdgårdslärarexamen (barnträdgårdslärarexamen motsvarar i princip svensk
förskollärarexamen). Dessutom måste alla som ska bli klasslärare eller
ämneslärare läsa specialpedagogik. De kan även läsa specialpedagogik
som biämne vilket då kan ingå i en magisterexamen. En viktig del i
speciallärarstudierna är socioemotionella svårigheter och beteendesvårigheter (Hausstätter och Takala, 2008). Vid Åbo Akademi läser speciallärarstudenterna t.ex. två kurser om perspektiv på funktionsnedsättning,
inklusive beteendestörningar, ADHD och autismspektrumstörning.
3.2 Norge

I Norge finns i första hand möjligheter att studera en masterexamen i
specialpedagogik. Det finns huvudsakligen två vägar till denna examen,
varav den vanligaste är masterexamen efter lärarexamen och den andra är
att bygga på en kandidatexamen i pedagogik eller specialpedagogik till en
masterexamen. Inte heller i Norge finns det någon utbildning som är
specialiserad mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men det
finns kurser eller inslag i kurser där studenterna undervisas om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De utbildningar som finns
innehåller många olika valbara teman och innehållet varierar mellan olika
högskolor (Hausstätter och Takala, 2008).
3.3 Danmark

I Danmark genomförs specialpedagogiska studier i form av
vidareutbildningar på s.k. professionshögskolor. De flesta som söker
utbildningarna är lärare, förskollärare eller socialpedagoger.
Utbildningarna är ett år långa och slutar med ett diplom på kandidatnivå.
På några av högskolorna har studenterna möjlighet att välja beteende-,
kontrakts- och trivselproblem som specialiseringsmodul och den
rymmer ADHD, autismspektrumstörning och socioemotionella svårigheter.

4. Gällande rätt

Examensbeskrivningen för speciallärarexamen och specialpedagogexamen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen. Speciallärarexamen
eller specialpedagogexamen uppnås efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd
grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.
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Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot
– språk-, skriv- och läsutveckling,
– matematikutveckling,
– dövhet eller hörselskada,
– synskada,
– grav språkstörning, och
– utvecklingsstörning.
Någon motsvarande specialisering finns inte för specialpedagogexamen.
För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och
elever i behov av särskilt stöd. Motsvarande gäller för speciallärarexamen.
Detta kommer till uttryck i examensmål, som har lagts fast för utbildningarna. Målen är uppdelade i tre kategorier: Kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. En
del av examensmålen är gemensamma för de två examina men inte alla.
Exempel på gemensamma examensmål är följande: Studenten ska
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen (ur kategorin kunskap och förståelse),
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och
utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med
målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever (ur
kategorin färdighet och förmåga), samt
– visa självkännedom och empatisk förmåga (ur kategorin
värderingsförmåga och förhållningssätt).
För speciallärarexamen eller specialpedagogexamen ska studenten vidare
inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om
minst 15 högskolepoäng.
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5. Nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogutbildningarna ska
införas och ett examensmål för speciallärarexamen justeras

Förslag: Två nya examensmål införs i examensbeskrivningen för
speciallärarexamen och ett examensmål justeras.
Under rubriken ”Kunskap och förståelse” görs följande tillägg:
- visa fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet
neuropsykiatriska svårigheter,
-visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande,
inbegripet utveckling och lärande hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter, och, beroende på vilken specialisering som valts,
fördjupad kunskap om de olika specialiseringarna.
Under rubriken ”Färdighet och förmåga” görs följande tillägg:
- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer.
Förslag: Två nya mål införs i examensbeskrivningen för specialpedagogexamen.
Under rubriken ”Kunskap och förståelse” görs följande tillägg:
- visa fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet
neuropsykiatriska svårigheter,
Under rubriken ”Färdighet och förmåga” görs följande tillägg:
- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer.
Bedömning: Ändringarna i fråga om examensmål bör ske utan att det
totala antalet högskolepoäng för speciallärarexamen och specialpedagogexamen ökar. Någon ny inriktning (specialisering) bör inte
införas för speciallärarutbildningen.
Skälen för förslagen och bedömningen
Den kliniska bilden av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är
komplex. Exempelvis förekommer diagnoserna ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom ofta i kombinationer och de
samvarierar i sin tur med andra funktionsnedsättningar och en mer
allmän inlärningsproblematik, som läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
En liknande bild framträder även för barn och elever som har utvecklingsrelaterande svårigheter som kan ha en neuropsykiatrisk bakgrund,
men som ännu inte har fått någon diagnos. En bred kunskap och
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kompetens i fråga om neuropsykatriska svårigheter behöver därför
tillföras skolan och förskolan.
Det föreslås därför att två nya examensmål för speciallärarexamen och
för specialpedagogexamen läggs till i examensordningen. Dessutom
föreslås att ett examensmål för speciallärarexamen justeras. Den
föreslagna språkliga utformningen av målen framgår av rutan ovan.
Förändringarna syftar främst till att säkra att framtida speciallärare och
specialpedagoger får en fördjupad kunskap och kompetens dels i fråga
om neuropsykiatriska svårigheter, dels i fråga om skolans och förskolans
behov av att anpassa lärmiljön efter behovet av särskilt stöd hos barn och
elever. Ändringarna innebär av skäl som anges nedan att det totala antalet
högskolepoäng för respektive examen inte utökas.
De neuropsykiatriska svårigheterna är vanliga i skolan och förekommer
ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Det talar för att
studenterna på alla de existerande sex specialiseringarna (vilka beskrivs
närmare i kapitel 4) i speciallärarutbildningen bör erhålla den nya kunskapen och kompetensen om neuropsykiatriska svårigheter. Detta innebär i sin tur att någon ny specialisering mot neuropsykiatriska
svårigheter inte är nödvändig. Det finns även en risk att en ny specialisering skulle kunna bidra till en ökad ojämlikhet mellan elever i
kommuner och skolor där man kan anställa en ny specialist och elever i
kommuner och skolor där detta inte är möjligt. En breddning av de
existerande specialiseringarna bedöms därför bäst uppfylla de behov som
finns.
Eftersom studenterna på speciallärarutbildningen enligt förslaget
kommer att erhålla fördjupad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter är det rimligt att detta ska gälla även för
studenterna på specialpedagogsutbildningen. Specialpedagogerna får
redan i dag en relativt bred specialpedagogisk kompetens i sin utbildning
och den skulle kunna fungera som en lämplig bas för den ökade neuropsykiatriska kompetens som föreslås. Både speciallärare och specialpedagoger är viktiga för barn och elever med behov av särskilt stöd. Båda
yrkesgrupperna bidrar till att lärandet och situationen i förskolan och
skolan fungerar bättre för barn och elever med neuropsykiatriska
svårigheter.
I hög grad innebär breddningen att utbildningarna knyter an till kunskaper och förmågor som studenterna redan förvärvar och utvecklar
inom de existerande utbildningarna. Breddningen kan dels inkluderas i de
mer generella specialpedagogiska kunskapsblocken, dels i de specialiseringar som oftast ges i slutet av utbildningarna. Specialiseringsmöjligheter finns även i de verksamhetsförlagda delarna och i de
självständiga arbetena. Dessa arbeten ligger ofta i slutet av utbildningen
och integrerar olika kunskaper och förmågor.
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Breddningen mot neuropsykiatriska svårigheter bör kunna få en
omfattning motsvarande 15 högskolepoäng varav merparten kan utgöra
en fördjupning av den generella specialpedagogiska kompetensen
(vanligen under utbildningens första år). En del kan även ligga inom
speciallärarstudenternas specialiseringar och specialpedagogstudenternas
fördjupade studier med inriktning mot yrkesområdet samt inom
specialpedagogisk praktik, till exempel i form av fältstudier. Mot
bakgrund härav kan breddningen genomföras utan att det totala antalet
högskolepoäng för respektive examen ökar. Det åligger varje lärosäte att
besluta om sina utbildningars närmare innehåll och utformning utifrån
de förutsättningar som lärosätet har. Det innebär att det är upp till varje
lärosäte att göra de omprioriteringar av innehåll och upplägg som krävs
för att kunna implementera de nya målen.
Närmare om de ändringar som föreslås i examensbekrivningen för
speciallärarexamen

Under rubriken ”Kunskap och förståelse” i examensbeskrivningen för
speciallärarexamen saknas i dag examensmål i fråga om funktionsnedsättningar. Därför bör det där föras in ett mål som syftar till att studenterna
ska förvärva fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar och att
denna kunskap också ska omfatta neuropsykiatriska svårigheter.
Vidare bör det examensmål under rubriken ”Kunskap och förståelse”,
som innebär att studenten ska visa fördjupad kunskap om barns och
elevers lärande och fördjupad kunskap om den specialisering som valts,
utökas till att även omfatta att studenten ska visa fördjupad kunskap om
barns och elevers utveckling och lärande, inbegripet fördjupad kunskap om
utveckling och lärande hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter. Förändringen motiveras av att ett generellt utvecklingsperspektiv
behövs hos speciallärarna för att de ska ha förutsättningar att förstå
barnens och elevernas svårigheter och möjligheter samt för att kunna
utforma olika lärmiljöer på ett adekvat sätt.
Dessutom föreslås ett nytt mål under rubriken ”Färdighet och förmåga”
som innebär att studenten ska visa förmåga att kritiskt granska olika
vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa
kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer. För att nå
detta mål har lärosätena möjlighet att beakta följande vid utformningen
och genomförandet av utbildningen. För att studenterna ska ha
möjlighet att nå förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga
perspektiv på området neuropsykiatriska svårigheter, företrädesvis
pedagogiska, psykologiska och medicinska, kan det krävas ett samarbete
mellan olika akademiska discipliner. Det kan även vara betydelsefullt att
undervisningen tar upp och behandlar överlappningar mellan neuropsykiatriska svårigheter och andra funktionsnedsättningar och svårigheter som språk-, läs- och matematiksvårigheter. När det gäller förmågan
att tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer
kan det vara viktigt att studenterna tränas i bedömning av samarbete och
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bemötande, inte minst under de verksamhetsförlagda delarna av
utbildningen. Studenterna kan också under utbildningen behöva öva
förmågan att utvärdera och följa upp det socialt inriktade arbetet utanför
lektionstid, t.ex. under raster och i matsalen.
Närmare om de ändringar som föreslås i examensbekrivningen för
specialpedagogexamen

För specialpedagogexamen, liksom för speciallärarexamen, saknas i dag i
examensbeskrivningen mål i fråga om funktionsnedsättningar. Det
föreslås därför att det förs in ett sådant mål under rubriken ”Kunskap
och förståelse”. Målet är identiskt med ett av de nya mål som föreslås införas för speciallärarexamen. Målet innebär att studenterna ska förvärva
fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar och att denna kunskap
ska omfatta neuropsykiatriska svårigheter.
Vidare föreslås ett nytt mål under rubriken ”Färdighet och förmåga”.
Detta mål är identiskt med det andra nya målet som föreslås för speciallärarexamen. Det nya målet innebär att studenterna ska visa förmåga att
kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska
svårigheter och tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i
olika lärmiljöer. Vid utformningen och genomförandet av utbildningen
har lärosätena möjlighet att beakta motsvarande omständigheter avseende detta mål som föreslås när det gäller examensbekrivningen för
speciallärarexamen.

6. Ikraftträdande

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018. I vissa
fall ska övergångsbestämmelser gälla.
Skälen till förslaget: Författningsändringarna föreslås träda i kraft den
1 juli 2018. Detta innebär att studenter som antas från och med höstterminen 2018 omfattas av nya och reviderade examensmål, utbildningsplaner och kursplaner.
För de studenter som har slutfört sin utbildning före den 1 juli 2018 bör
de äldre bestämmelserna om utfärdande av examensbevis tillämpas till
och med utgången av december 2024.
De studenter som före den 1 juli 2018 har påbörjat sin utbildning enligt
de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja denna,
bör ha rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt äldre
bestämmelser, under förutsättning att de ansöker om en examen och
uppfyller kraven för en examen före den 1 januari 2025.
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7. Konsekvenser
7.1 Berörda av regleringen

Lärosäten med tillstånd att utfärda speciallärarexamen eller specialpedagogexamen berörs av förslagen. Vidare berörs skolhuvudmännen, de
studenter som avser att studera på berörda utbildningar samt barn, elever
och deras familjer.
7.2. Konsekvenser för lärosätena

Förslagen kommer att innebära vissa förändringar av speciallärar- och
speciallärarutbildningarna och ett ökat behov av fortbildning eller
kompetensutveckling för de lärare som utbildar speciallärare och specialpedagoger. Förändringarna bedöms dock kunna genomföras inom ramen
för lärosätenas nuvarande anslag.
7.3 Konsekvenser för skolhuvudmännen

Förslagen innebär att behoven hos förskolebarn och elever med
neuropsykatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt.
Eftersom förslagen inte innebär att någon ny specialisering införs eller
utbildningstiden förlängs bedöms varken anställningsbarheten eller
lärarförsörjningen i övrigt påverkas. Förslagen bedöms inte medföra
några andra konsekvenser.
7.4 Konsekvenser för studenterna

Förslagen innebär att studenter på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna kommer att få en ökad kunskap och kompetens i fråga
om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
under utbildningen, vilket innebär att de kommer att vara bättre
förberedda att utbilda elever när de har avslutat sin utbildning. Förslagen
påverkar inte utbildningens längd. Bedömningen är att studenternas
anställningsbarhet påverkas positivt.
7.5 Konsekvenser för barn, elever och deras familjer

Förslagen innebär att behoven hos förskolebarn och elever med neuropsykatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt, vilket
är positivt för barnen, eleverna och deras familjer. Förslagen bedöms inte
medföra några negativa konsekvenser för barnen, eleverna och deras
familjer.
7.6 Konsekvenser för jämställdhet och integration

Förslagen om ökad kunskap och kompetens bland de blivande lärarna
kommer att gälla alla barn och elever oavsett kön och bakgrund. De
bedöms påverka både pojkar och flickor positivt. Förändringarna kan
särskilt leda till att fler flickor med neuropsykriatiska svårigheter
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upptäcks i högre utsträckning och därmed få bättre utbildning än
tidigare. Som framgår av avsnitt 2.7.1 finns det nämligen statistik som
tyder på ett mörkertal i fråga om upptäckt av neuropsykatriska svårigheter hos flickor. Förslagen bedöms inte få några konsekvenser för integrationspolitiken.
7.7 Konsekvenser för Sveriges medlemskap i EU

Förslagen berör inte några frågor som regleras i EU-rätten.
7.8 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Förslagen innebär att behoven hos förskolebarn och elever med neuropsykatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt
Förslagen bedöms inte ålägga kommunerna några nya skyldigheter eller
få några negativa konsekvenser för kommunala skolhuvudmän (se även
avsnitt 7.3). Förslagen bedöms därför inte ha några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen.
7.9 Konsekvenser för företag

Förslagen bedöms inte medföra att tidsåtgång eller administrativa
kostnader ökar. Förslagen bedöms inte medföra andra kostnader eller
förändringar. Förslagen bedöms inte ha någon påverkan på konkurrensförhållandena för företagen. Förslagen bedöms inte få någon övrig
påverkan på företagen. För konsekvenser för skolhuvudmän som är företag, se avsnitt 7.3.
7.10 Särskild hänsyn till små företag

Förslagen avser att ge speciallärare och specialpedagoger en fördjupad
kunskap och kompetens när det gäller barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter. Förslagen påverkar inte regleringen om vilka förskollärare och lärare skolhuvudmännen får anställa eller låta undervisa
vid skolan. Det behöver därför inte tas någon särskild hänsyn till små
företag vid reglernas utformning.
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Remiss: "Inför betalda arbetskläder för
personalen inom förskolan". Motion från
Angelica Svensson (V), Sven-Bertil Persson
(V)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom
förskola och fritidshem
Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

Beslutsunderlag
BSL Lunds stad 2017/0482
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Barnets bästa
Det är svårt att säga om beslutet har en direkt påverkan på barnen utan en
fördjupad undersökning. Däremot kan det ha en indirekt inverkan genom
en omprioritering av ekonomiska resurser.

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt
att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att
läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lunds Stad utgår ifrån
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lunds Stad är det angeläget att arbeta med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation
som växer upp och går i förskolor och skolor inom verksamheten.
Jämställdhet i arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för
kvinnor och män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling
genom fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald
menas alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön,
ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
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Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
Inom förskolan i Barn och skolförvaltning Lunds Stad har man
arbetskläder för utomhusbruk och alla förskolechefer, förutom två,
uppger att de tillhandahåller arbetskläder för sin personal.
Inom fritidshemsverksamheten har majoriteten inga arbetskläder för
personalen. Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och
utifrån nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är
möjligt att prioritera arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten Förvaltningen anser, efter dialog med berörda
rektorer att det inte finns något behov av arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lunds Stad är våren 2017 cirka 645 st. i förskola och 195
st. på fritidshem, vilket med en genomsnittskostnad med 500 kr/anställd
skulle innebära en årlig kostnad på 420 000 kronor per år. Då är inte de
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anställda inom de fristående enheterna inräknade. Kostnaderna för tvätt
och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna ingår inte i
ovanstående beräkning.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

förskolecheferna ska avsätta medel för finansiering av adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

att

därmed anse remissen besvarad och översända yttrandet till
kommunfullmäktige.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Cecilia Fehrlund
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare
Administrativa chefer
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Motion till Lunds kommunfullmäktige

Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!
För ett tag sedan nåddes vi av den glädjande nyheten att personalen inom äldre- och
handikappomsorgen 2018 kommer att få de arbetskläder som krävs för att utföra sitt arbete
betalda av arbetsgivaren. Detta efter att Arbetsmiljöverket har ändrat sina riktlinjer. Detta är
en fråga som fackförbundet Kommunallänge har slagits för.
Vänsterpartiet tycker dock inte att Lunds kommun ska stanna här utan att vi liksom en rad
andra kommuner redan ha gjort ska införa betalda arbetskläder även för personalen inom
förskolan och fritidshemmen. Personalen inom dessa verksamheter gör dagligen ett
fantastiskt pedagogiskt arbete på ett sätt som gör att våra barn lär sig allt mellan himmel och
jord. Men detta arbete medför dessvärre slitage på både kläder och kroppar.
Pedagogerna i förskolan och fritidshemmen riskerar att få sina kläder slitna eller förstörda
när de leker med och tar hand om barnen. En stor del av den pedagogiska verksamheten
sker dessutom utomhus, något som sker i ur och skur under årets alla årstider. Personalen
behöver robusta kläder som tål vind, vatten och snö, lek i sandlådor, på asfalt och i andra
påfrestande miljöer.
Detta är även en viktig jämställdhetsfråga. Personalen inom förskolan och fritidshemmen
består främst av kvinnor och det är viktigt att denna yrkesgrupp behandlas på samma sätt
som arbetsplatser där det främst arbetar män. Precis som att det är en självklarhet att
personalen som sköter våra parker ska få tillgång till arbetskläder anpassade för deras
arbetsuppgifter och som tål att de arbetar ute i ur och skur borde det samma gälla
personalen inom förskolan och fritidshemmen.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge barn och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan och
fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika aktiviteter under arbetsdagen.

~CA~d'1
Angelica Svensson (v)

~Jö~,L~ Yl .. Sven-Bertil Persson (v)
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Peter Nyberg
046 356216
peter.nyberg2@lund.se

Fastställande av rutiner för återrapportering
av kränkningar och skolinspektionsärenden
Sammanfattning
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad har tillsammans med
förvaltningsledning under våren 2017 identifierat ett behov av att
förtydliga och utveckla rutinerna för återrapportering från verksamhet till
förvaltning och nämnd. De områden som omfattas är elevärenden i
samband med kränkande behandling, pågående skolinspektionsärenden,
hög elevfrånvaro och personalärenden.
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad, förvaltningsledning,
skolområdeschefer och utvecklingsledare har ägnat en halv
utbildningsdag den 17/5 2017 till att diskutera behoven och ta fram
förslag på innehåll till ett sådant stöddokument.
Förslag till beslut:
att anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till
förvaltning och nämnd

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2017 dnr BSL
2017/0600
Stöddokument för inrapporteringsrutiner till förvaltning och nämnd

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Det är av stor vikt att uppföljning av de ärenden
som rutinerna omfattar sker på ett korrekt sätt. En bra uppföljning ökar
förutsättningarna för att barn skall få sina stödbehov och sina rättigheter
tillgodosedda.

Ärendet
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad har tillsammans med
förvaltningsledning under våren 2017 identifierat ett behov av att
förtydliga och utveckla rutinerna för återrapportering från verksamhet till
förvaltning och nämnd. De områden som omfattas är elevärenden i
samband med kränkande behandling, pågående skolinspektionsärenden,
hög elevfrånvaro och personalärenden.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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Rutiner för hantering finns sedan tidigare inom samtliga dessa fyra
områden och arbetsgången gällande återrapportering till hela nämnden
har byggt på den praxis och de överenskommelser som gjorts mellan
förvaltningsledning och presidium de senaste mandatperioderna.
För att skapa en tydligare rapporteringskedja och stödja såväl skolledare
som förvaltningsledning och nämndsledamöter har ett stöddokument
tagits fram. Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad,
förvaltningsledning, skolområdeschefer och utvecklingsledare har ägnat
en halv utbildningsdag den 17/5 2017 till att diskutera behoven och ta
fram förslag på innehåll till ett sådant stöddokument.
Materialet från utvecklingsdagen har sedan bearbetats ytterligare av
förvaltning och presidium till det slutgiltiga förslag som nämnden nu har
att ta ställning till.
Perspektiv som har varit viktiga att beakta är framför allt att hitta en form
där nämndens ledamöter känner sig trygga med den återrapportering som
sker. En del ärenden bör rapporteras till hela nämnden medan presidiet
får information i vissa ärenden och ibland informeras endast ordföranden.
Exempel på detta kan vara händelser som är i ett tidigt skede där
ordföranden behöver information initialt och som sedan klaras ut av
verksamheten. I andra fall behöver information om händelser utvidgas till
presidiet och ibland vidare till hela nämnden.
Genom de nya och utvecklade rutinerna får nämnden tydligare och mer
direkt information genom den dokumentation som finns tillgänglig i
ärenden, som omfattar bland annat kränkande behandling och
skolinspektionsärenden. I de nya rutinerna lyfter vi också fram den
enskilda nämndsledamotens ansvar och möjlighet att påkalla en utökad
information i enskilda ärenden.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till
förvaltning och nämnd

Mats Jönsson
Skoldirektör

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.

Page 258 of 300

BSN Lunds stad

Stöddokument för
inrapporteringsrutiner till
förvaltning/nämnd
2017-06-21

1(1)

Rutiner och förtydliganden för inrapportering av kränkande behandling, skolinspektionsärenden,
elevfrånvaro samt personalärenden.
Rutiner för hantering av ovanstående områden finns beskrivna i olika rutin- och policydokument.
Detta dokument förtydligar en del av dessa rutiner och har som syfte att säkerställa rapporteringskedjan
från verksamhet till nämnd sker på bästa sätt.
1. Kränkande behandling och diskriminering
a. Gällande rutiner med tillhörande instruktioner och blanketter finn lättillgängliga på
inloggad.
b. Nya skolledare introduceras varje höst och får utbildning i våra interna rutiner.
c. Blanketten som gäller anmälan om kränkande behandling kompletteras med en kryssruta
där man kan se om skolan/förskolan polisanmält händelsen och med en kryssruta där
rektor/förskolechef anger om eleven gjort kränkningsanmälningar bakåt i tiden. Blanketten
som gäller utredning och åtgärder kompletteras med en kryssruta där händelsen markeras
som uppklarad.
d. Enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling skall gås igenom noggrant vid
varje läsårsstart.
e. Rapporteringsskyldigheten innefattar förutom själva anmälan om händelsen till
huvudmannen, också utredning och förslag på åtgärder. All dokumentation och
rapportering ska göras i vårt ärendehanteringssystem w3d3
f. Vid behov föredrar utvecklingsledare/rektor/fsk chef enskilda ärenden. Alla
nämndsledamöter har ett ansvar att utifrån tillgänglig dokumentation eller annan
information påkalla önskemål om sådan föredragning. Förvaltningsledning eller presidium
kan också ta initiativ till föredragning
2. Skolinspektionsärenden
a. Enligt delegationsplanen är det skoldirektören som skriver under yttrande på begäran från
Skolinspektionen, BeO och DO.
b. Utvecklingsledare säkerställer att Skolinspektionsärenden rapporteras in enligt
delegationsordningen. Nämndsledamöter får redovisning av alla öppna ärenden i kallelsen
till varje nämnd. Fullständiga handlingar finns att tillgå hos förvaltningen.
c. Föredragning om aktuella inspektionsärenden införs som stående punkt på presidium.
Utvecklingsledare föredrar.
d. Sammanställning av årets samtliga ärenden redovisas i Årsredovisningen.
3. Elevfrånvaro
a. Rapporteras till nämnd en gång/halvår i februari och september enligt befintlig rutin. Gäller
elever med mer än 20 % frånvaro föregående termin.
b. Individärenden som kräver beslut om vitesföreläggande föredras i nämnd.
c. Elevnärvaron totalt på alla skolor rapporteras till nämnd en gång/år i september.
4. Personalärenden
a. Ärenden som genererar disciplinära åtgärder såsom uppsägning, utköp eller avstängning
redovisas enligt delegationsplan och föredras i allvarliga fall vid nämndens sammanträden.
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Utvecklade rutiner för
rapportering till nämnden
Maj-Juni 2017
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Kränkande behandling, diskriminering och
trakasserier
•

Samtliga rektorer och förskolechefer utbildas i ärendehantering i w3d3. Bef. rutin

•

Utökad rapporteringsskyldighet där både anmälan om händelse, utredning och
åtgärder redovisas i w3d3. Bef. Rutin

•

Om flera elever upplever sig kränkta i samma händelse måste rektor upprätta
flera anmälningar. I sammanställningen till nämnden skall det framgå om flera
anmälningar är kopplade till samma händelse. Ny rutin

•

Riktad satsning vid läsårsstart att rektor/fsk chef går igenom befintlig plan mot
kränkande behandling. Förtydligad rutin

•

Anmälningsblanketten kompletteras med information om händelsen är
polisanmäld. Ny rutin

•

Anmälningsblanketten kompletteras med information där rektor/förskolechef
noterar om samma elev tidigare anmält kränkningar. Ny rutin

•

Blankett om utredning och åtgärder kompletteras med en kryssruta där det
anges om händelsen är uppklarad. Ny rutin

•

Utvecklingsledare alternativt rektor föredrar enskilda ärenden inför nämnd.
Nämndsledamot, presidium eller förvaltningsledning är initiativtagare. Bef rutin –
men förtydligad.
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Skolinspektionsärenden
• Utvecklingsledare säkerställer att
Skolinspektionsärenden rapporteras in enligt
delegationsordningen. Nämndsledamöter får
redovisning av alla öppna ärenden i kallelsen till
varje nämnd. Fullständiga handlingar finns att
tillgå hos förvaltningen. Bef.rutin som understryks
• Föredragning om aktuella inspektionsärenden
införs som stående punkt på presidium.
Utvecklingsledare föredrar. Delvis bef. rutin som
utvecklas och förstärks.
• Sammanställning redovisas i Årsredovisningen.
Bef. rutin
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Hög elevfrånvaro
• Rapporteras till nämnd en gång/halvår enligt
befintlig rutin. Gäller elever med mer än 20%
frånvaro föregående termin. Bef. rutin
• Individärenden som kräver beslut om
vitesföreläggande föredras i nämnd. Utvecklad
rutin
• Elevnärvaron totalt på alla skolor rapporteras en
gång/år i september. Bef rutin
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Personalärenden
• Ärenden som genererar disciplinära åtgärder
såsom uppsägning, utköp eller avstängning
redovisas enligt delegationsplan och föredras i
allvarligare fall vid nämndens sammanträden.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Revidering Arbetsmiljöplan
Sammanfattning
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad föreligger för beslut. Arbetsmiljöpolicy behöver kontinuerligt
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller
organisationen. Förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag där
Arbetsmiljöpolicyn ar kompletterats med egenkontrollansvar enligt
Miljöbalken och föreslås gälla från och med 2017-06-21.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter. Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2011-06-22, reviderad 2014-06-18.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 maj 2017
dnr BSL 2017/0528.

Barnets bästa
Förslaget ska förtydliga uppgiftsfördelningen i förskolan och skolan,
vilket i slutändan gagnar alla barn och elever i Lunds kommun.

Ärendet
Barn- och skolförvaltning Lunds stads Arbetsmiljöpolicy med tillhörande
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter behöver revideras
och förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag där Arbetsmiljöpolicyn
kompletterats med egenkontrollansvar enligt Miljöbalken. I förslaget till
ny Arbetsmiljöpolicy har det nytillkomna gulmarkerats. (se bilaga 1).

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

anta föreliggande förslag till ”Arbetsmiljöpolicy med tillhörande
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” för Barn- och
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1. Arbetsmiljöpolicy
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ska aktivt driva arbetsmiljöfrågor och utveckla
arbetsmiljön i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Barn och elever ska
involveras i detta arbete.
Inom vår verksamhet har vi en helhetssyn på arbetsmiljön. Vi tar hänsyn både till teknik,
arbetsorganisation och arbetsinnehåll, för att optimera både fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.
Vi eftersträvar en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av respekt för den
enskilde individen. Den goda arbetsmiljön bygger på att alla medarbetare, barn och elever
aktivt och med engagemang och delaktighet bidrar till verksamhetens mål och utveckling.

Mål och åtgärder för arbetsmiljöarbetet
 Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en ständigt pågående process
och en naturlig del av verksamheten utifrån de riktlinjer som finns i
Arbetsmiljöprocessen. Länk
 Alla chefer/skolledare ska genomgå arbetsmiljöutbildning kontinuerligt.
Skyddsombud och elevskyddsombud ska erbjudas arbetsmiljöutbildning
kontinuerligt.
 För insatser inom områdena hälsa och friskvård, rehabilitering, arbetsmiljö och
utbildning anlitas företagshälsovårdens kompetens.
 Lokaler och inventarier ska vara av en sådan kvalitet att de bidrar till en
god och säker arbetsmiljö.
 Varje arbetsplats ska ha utarbetade rutiner för introduktion av nyanställda
utifrån de riktlinjer som finns i Rekryteringsprocessen. Länk
 Åtgärder ska vidtas för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron hos
personalen. Ett aktivt friskvårdsarbete ska bedrivas på arbetsplatserna
utifrån kommunens riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Ett aktivt
rehabiliteringsarbete ska bedrivas utifrån de riktlinjer som finns i
Rehabiliteringsprocessen. Länk
 Trakasserier, kränkande attityder, särbehandling, hot eller våld ska inte
förekomma. Ett aktivt arbete ska bedrivas utifrån förvaltningens
Mångfaldsplan Länk respektive Plan mot hot och våld. Länk
 Problem vid missbruk av alkohol eller andra droger ska uppmärksammas. Åtgärder ska
vidtas så att problemen hanteras på ett tidigt stadium utifrån de riktlinjer som finns i
Missbruks-/beroendeprocessen. Länk
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 Alla arbetsskador och tillbud avseende personal ska registreras i det
kommungemensamma arbetsskaderegistret LISA. Länk
 Skador och tillbud avseende elever och barn ska registreras enligt
förvaltningens rutiner. Länk
 Allvarliga arbetsskador och tillbud avseende personal och elever ska
anmälas till arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Länk
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker årligen. Avrapportering till
förvaltningen sker i samband med årsredovisningen. BSF Lunds stads arbetsmiljöpolicy ska
regelbundet ses över och vid behov revideras.

Samverkan
Arbetsmiljöfrågorna hanteras genom tillämpningen av samverkansavtalet, vid
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper samt vid regelbundna skyddsronder minst en gång
per år. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö berörs dessutom minst en gång per år i
medarbetarsamtal med arbetsledaren.
Samverkansmodellen bygger på att beslut som rör den enskildes arbetsmiljö i första hand ska
bearbetas på arbetsplatsnivå, vilket medför att arbetsmiljöfrågor behandlas så långt fram i
verksamheten som möjligt. Arbetsmiljörelaterade frågor är en stående punkt på
arbetsplatsträffarnas dagordning. I enlighet med samverkansavtalet genomförs
samverkansmöten med arbetsmiljöfrågor som en särskild punkt såväl lokalt som centralt på
förvaltningsnivå minst fyra gånger per år. Vid dessa samverkansmöten är både arbetsgivare
och arbetstagarorganisationer representerade. Dessutom deltar representanter från
företagshälsovården när samverkansgruppen på förvaltningsnivå särskilt behandlar
arbetsmiljöfrågor.

Kommunens Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjerna beslutades av Kommunstyrelsen 2010-05-06
Riktlinjerna, samt olika processverktyg (Arbetsmiljöprocessen med
arbetsskaderegistret LISA, Rekryteringsprocessen, Rehabiliteringsprocessen,
Missbruksprocessen) som är hjälpmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet
finns på www.lund.se/inloggad
Där finns också BSF Lunds stads Mångfaldsplan och Plan mot hot och våld.
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2. Uppgiftsfördelning
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. I Lunds kommun
har kommunfullmäktige det övergripande och samlad ansvaret för att lagar och föreskrifter
följs och ska bevaka att nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar görs. I övrigt vilar
arbetsmiljöansvaret främst på respektive nämnd/styrelse och förvaltning.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom
förvaltningen. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en uttalad arbetsmiljöpolicy och en
klar och tydlig arbetsmiljödelegation/uppgiftsfördelning.
Skoldirektören har det övergripande ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet,
vilket innebär planering, organisation och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom
förvaltningen.
Skolområdeschef/chef för Lunds skolors resurscentrum har tilldelats
arbetsmiljöuppgifterna inom sitt verksamhetsområde av förvaltningschefen.
Skolområdeschef/chef för Lunds skolors resurscentrum ansvarar för det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde, vilket innebär planering, organisation
och uppföljning.
Skolområdeschef/chef för Lunds skolors resurscentrum fördelar arbetsmiljöuppgifter
vidare till rektor, förskolechef och administrativ chef. Rektor, förskolechef och
administrativ chef kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till biträdande
rektor/förskolechef eller annan enskild medarbetare.
Vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter till biträdande rektor/förskolechef eller annan
enskild medarbetare krävs en tydlig och skriftlig uppgiftsfördelning.
Alla medarbetare och elever ska medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet i syfte att
åstadkomma en god arbetsmiljö. Alla har ansvar för att följa regler och föreskrifter så att
arbetet utförs på ett säkert sätt.

Rutin för uppgiftsfördelning
Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i AFS 2001:1 § 6 där det står:
”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.
Uppgiftsfördelningens syfte är att klart och tydligt definiera vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår
på de olika chefsnivåerna inom förvaltningen, samt för lärare som undervisar i ämnen med
särskilda risker – vilket framgår av detta dokument. Det kan finnas behov av att ytterligare
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specificera uppgiftsfördelningen för trä- och metallslöjdlärare, NO-lärare och idrottslärare. För
övriga enskilda arbetstagare som t ex biträdande rektor/biträdande förskolechef eller vaktmästare
ska det finnas en specifik/särskilt upprättad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig och individuell, både den som delegerar och den som tar
emot delegationen ska underteckna blankett ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” respektive
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – enskild anställd t ex bitr rektor, lärare, vaktmästare”.
Bedömer den som tagit emot delegationen att befogenheter/resurser saknas i ett arbetsmiljöärende ska i första hand närmaste chef underrättas och eventuella åtgärder vidtagas. I sista hand
kan tilldelade arbetsmiljöuppgifter returneras, vilket görs skriftligen på blanketten ”Returnering
av arbetsmiljöärende”.
Den chef som delegerar arbetsmiljöuppgifter har ett ansvar att säkerställa, att den som tar emot
arbetsmiljöuppgifterna har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att utföra
uppgifterna. Om den delegerade inte har tillräckliga kunskaper så ska relevant utbildning
tillhandahållas. Ett personligt samtal med genomgång av arbetsmiljöuppgifter och eventuell
utbildningsplanering rekommenderas. Företagshälsovården har ett kontinuerligt utbud av
arbetsmiljöutbildningar, och förvaltningen arrangerar också olika uppdaterings- och
fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom BSF Lund stad
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lunds stad har i sitt reglemente från kommunfullmäktige tilldelats
arbetsmiljöansvaret för nämndens verksamhetsområde.
Nämndens arbetsmiljöuppgifter är att:
 se till att förvaltningens verksamhet bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och
föreskrifterna för arbetsmiljön
 ta fram konkreta arbetsmiljömål
 tilldela skoldirektören arbetsmiljöuppgifter genom delegation och ge skoldirektören rätt
att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter
 se till att skoldirektören har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens
 beakta behovet av arbetsmiljöåtgärder i det årliga budgetarbetet
 årligen följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
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Skoldirektör
Skoldirektören ska ha kunskaper om gällande arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och
andra regler och avtal inom arbetsmiljöområdet.
Skoldirektören ska:
 se till att arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen är organiserat på ett
systematiskt sätt och årligen följs upp och vid behov revideras
 se till att det finns resurser i budget till arbetsmiljöåtgärder
 se till att det inom förvaltningen finns en tydlig och skriftlig
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 se till att det anordnas relevanta utbildningar gällande arbetsmiljöområdet
inom förvaltningen
 se till att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten
inom förvaltningen är organiserad på ett systematiskt sätt
 regelbundet undersöka arbetsförhållandena, genomföra riskbedömningar
och vidtaga åtgärder för direkt underställd personal
 ansvara för utredning och åtgärder i samband med arbetsskador och tillbud
för direkt underställd personal
 anmäla allvarliga arbetsskador och tillbud till arbetsmiljöverket utan
dröjsmål för direkt underställd personal Länk
 arbeta aktivt för ett positivt och utvecklande arbetsklimat
 besluta om åtgärder i de fall arbetsmiljöärende returneras från
skolområdeschef/chef för resurscentrum eller vidarebefordra ärende till
nämnden i de fall förvaltningschefen saknar befogenhet eller resurser
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Skolområdeschef och chef för Lunds skolors resurscentrum
Skolområdeschef/chef för Lunds skolors resurscentrum ska ha kunskaper om gällande
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och andra regler och avtal inom arbetsmiljöområdet.
Skolområdeschef/chef för Lunds skolors resurscentrum ska:


se till att arbetsmiljöarbetet inom skolområdet är organiserat på ett
systematiskt sätt och årligen följs upp och revideras vid behov



se till att det finns resurser i budget till arbetsmiljöåtgärder



se till att det inom skolområdet finns en tydlig och skriftlig
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter



se till att det finns rutiner för att medarbetare, skyddsombud och
elevskyddsombud får relevant utbildning inom arbetsmiljöområdet



regelbundet undersöka arbetsförhållandena, genomföra riskbedömningar
och vidtaga åtgärder för direkt underställd personal



följa upp att riskbedömningar genomförs vid behov och vid förändringar i
verksamheten



följa upp att arbetsmiljöproblem åtgärdas, att handlingsplaner för
arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatser genomförs



se till att det finns rutiner för att säkerställa att berörda fortlöpande får
information om för verksamheten aktuella arbetsmiljöföreskrifter för att
förebygga ohälsa och olycksfall



se till att det finns rutiner för introduktion av nyanställda och att
arbetsmiljöfrågorna ingår som en del av introduktionen



se till att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet inom skolområdet
sker på ett strukturerat och effektivt sätt



ansvara för utredning och åtgärder i samband med arbetsskador och tillbud
för direkt underställd personal



anmäla allvarliga arbetsskador och tillbud till arbetsmiljöverket utan
dröjsmål för direkt underställd personal Länk



aktivt arbeta för ett positivt och utvecklande arbetsklimat
7
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besluta om åtgärder i de fall arbetsmiljöärenden returneras från rektor,
förskolechef eller administrativ chef eller returnera till
förvaltningschef i de fall skolområdeschef/chef för resurscentrum
saknar befogenhet eller resurser.

Övriga verksamhetsansvariga (rektor, förskolechef, administrativ
chef, servicechef, biträdande rektorer, enhetschef Lsr, chef
resursteam Lsr, chef LundaVälkomsten, arbetsledare för
Vikarieproffsen, arbetsledare för förskoleteamet, arbetsledare för
skolkontoret)
Övriga verksamhetsansvariga ska ha kunskaper om gällande arbetsmiljölagstiftning,
föreskrifter och andra regler och avtal inom arbetsmiljöområdet.
Övriga verksamhetsansvariga ska:


genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet



se till att det finns resurser i budget till arbetsmiljöåtgärder



se till att medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud får relevant utbildning
inom arbetsmiljöområdet



regelbundet undersöka arbetsförhållandena inom sitt verksamhetsområde



genomföra skyddsronder samt rapportera vidare till närmast överordnad chef,
samverkansgrupp respektive skolkontoret



se till att riskbedömningar genomförs och uppdateras där det finns kända eller
misstänkta riskfaktorer och alltid inför förändringar i verksamheten



se till att arbetsmiljöproblem åtgärdas, att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet
upprättas och att insatser genomförs



se till att berörda fortlöpande får information om för verksamheten aktuella
arbetsmiljöföreskrifter för att förebygga ohälsa och olycksfall



se till att nyanställda får introduktion där arbetsmiljöfrågorna ingår



initiera och följa upp anpassnings- och rehabiliteringsarbete för medarbetare inom
verksamhetsområdet



ansvara för utredning och åtgärder i samband med arbetsskador och tillbud avseende
personal, elever och barn enligt förvaltningens rutiner
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anmäla allvarliga arbetsskador och tillbud avseende personal och elever till
arbetsmiljöverket utan dröjsmål Länk



se till att elever och elevskyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet




aktivt arbeta för ett positivt och utvecklande arbetsklimat
returnera arbetsmiljöärenden i de fall befogenheter/resurser saknas till närmast
överordnad chef

Utifrån arbetsgivarens egenkontrollansvar enligt Miljöbalken




organisera och genomföra arbetet med egenkontroll enligt förvaltningens rutin för
egenkontroll och egenkontrollpärmen
delegera delar av egenkontrollarbetet till lärare i enlighet med upprättade rutiner
senast den sista februari varje år upprätta en årsrapport på fastställd blankett

Lärare i ämnen med särskilda risker t ex trä- och metallslöjdlärare,
NO-lärare, idrottslärare
Lärare som undervisar i ämnen med särskilda risker som t ex trä- och metallslöjdlärare, NOlärare och idrottslärare ansvarar för att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att risken för
personskador minimeras.
Lärare i ämnen med särskilda risker ska:
 utöva tillsyn över den löpande verksamheten
 se till att de maskiner och den utrustning som används i verksamheten är i föreskrivet
skick
 se till att de farliga ämnen som används i verksamheten hanteras enligt gällande
föreskrifter
 göra riskbedömningar för undervisningsmoment som kan innebära risk för olycksfall
eller ohälsa
 bedöma och förvissa sig om att eleverna har tillräckliga kunskaper för att utföra
uppgifterna på ett sätt som inte leder till olycksfall eller ohälsa
 se till att eleverna använder den personliga skyddsutrusning som krävs
 se till att endast personer med tillräckliga kunskaper om verksamhetens risker vistas i
lokalerna under den tid verksamhet pågår
 se till att tillbud/olycksfall rapporteras till rektor enligt förvaltningens gällande rutiner
 se till att föreskrifter om handhavande mm anslås på tillfredsställande sätt
9
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 se till att de föreskrifter som är uppsatta vid respektive maskin följs av eleverna
 se till att risker och brister åtgärdas eller rapporteras till rektor
 returnera arbetsmiljöärenden i de fall befogenheter/resurser saknas till närmaste chef

Utifrån arbetsgivarens egenkontrollansvar enligt Miljöbalken


genomföra kartläggningar och riskbedömningar, genomföra åtgärder och följa upp
arbetet med egenkontroll med hjälp av förvaltningens rutin för egenkontroll och
egenkontrollpärmen

Medarbetare och elever
Medarbetare och elever ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
De ska också:
 aktivt medverka till ett positivt arbetsklimat


följa gällande lagar, avtal och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.



använda befintliga skyddsanordningar och anvisad personlig skyddsutrustning



rapportera fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljön till närmaste
arbetsledare/lärare eller till skyddsombud



avbryta moment som innebär risk för omedelbar fara för medarbetarens/elevens liv
och hälsa

Skyddsombud
Skyddsombud är företrädare för medarbetare i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en
tillfredsställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom
verksamhetsområdet.
De ska också:


ha kunskap om gällande arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och andra
regler och avtal inom arbetsmiljöområdet



företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor



uppmärksamma fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljön
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delta vid planering och riskbedömningar vid förändringar som
har betydelse för arbetsmiljön



delta i skyddsronder



delta i utredningar och anmälan av arbetsskador och tillbud



ges skälig tid för uppdraget

Elevskyddsombud
Elevskyddsombud utses av eleverna från och med år 7 i grundskolan. De ska
företräda eleverna i arbetsmiljöfrågor och medverka i skolans arbetsmiljöarbete.

1
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-05-24
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Diarienummer

BSL 2017/0564

Barn- och skolnämnd Lund stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Revidering av delegationsplan
Sammanfattning
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad föreligger för beslut. Delegationsplanen behöver kontinuerligt
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller
organisationen. Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2017-0701.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Revidering av delegationsplan den
24 maj 2017, dnr BSL 2017/0564.
Barn- och skolnämnd Lunds stads delegationsplan från 2017-02-08.

Barnets bästa
Förslaget ska underlätta beslutsgången även för förskolan och skolan,
vilket i slutändan gagnar alla barn och elever i Lunds kommun.

Ärendet
Barn- och skolförvaltning Lunds stads delegationsplan behöver revideras,
bl. a. på grund av lagändring i diskrimineringslagen, och förvaltningen
har utarbetat ett nytt förslag. I förslaget till ny delegationsplan har det
nytillkomna gulmarkerats och vid ändringar har det gamla strukits över
och det nya gulmarkerats (se bilaga 1).

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

anta föreliggande förslag till delegationsplan för Barn- och
skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2017-07-01.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Bestämmelser om delegation
1. Inledning
Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i Kommunallagen
(1991:900) 6 kap 33 – 38 § §
Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt
 Ett utskott
 En ledamot eller ersättare i kommunal nämnd eller
 En anställd hos kommunen
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Enligt 34 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller fullmäktige har överklagats
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt och
4. Ärenden som anges i särskilda föreskrifter
I delegationens natur ligger att ärenden av principiell karaktär inte bör delegeras. Ett ärende,
som vid fastställandet av delegationsplanen har betraktats som rutinärende, kan dock i en viss
given situation få en principiell betydelse. I ett sådant fall ankommer det på delegaten att
överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden för beslut.
Den som är jävig i ett ärende får inte besluta i det eller ens delta vid handläggningen.
Bestämmelser om jäv finns i Kommunallagen 6 kap 24-27 § §. Om någon delegat är jävig
överlämnas ärendet för avgörande till nämnden eller till Skoldirektören om denne med stöd av
nämndens medgivande vidaredelegerat beslutanderätten.
2. Beslutsfattande
Delegationen innebär att Barn- och skolnämnden uppdragit åt delegaten att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsplanen.
Eftersom delegaten därigenom träder i nämndens ställe får besluten samma rättsverkan som
nämndens egna beslut.
Delegation enligt planen gäller tills vidare och kan återkallas eller ändras av Barn- och
skolnämnden.
Beslutanderätt som delegerats till nämndens ordförande får vid förfall utövas av vice
ordföranden och 2:e vice ordförande beslutar vid behov av 1:e vice ordförandens frånvaro.
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Beslutanderätt som delegerats till viss befattningshavare utövas, vid förfall, av den som i
delegatens ställe förordnats på tjänsten. Vid förfall för särskilt namngiven delegat beslutar den
som nämnden därtill särskilt utsett.
Som allmän princip gäller att ersättare inte bör besluta i viktigare ärenden om beslutet utan
större nackdel kan vänta tills delegaten återkommer.
3. Ärenden som inte återfinns i delegationsplanen
En delegationsplan kan aldrig bli heltäckande. Nya frågor och förändringar i författningssystemet kräver ständig revidering av delegationsplanen.
Delegationsplanen upptar inte ärenden av rent verkställande art.
4. Anmälan om delegationsbeslut
Enligt 6 kap 35 § Kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till
Barn- och skolnämnden.
Besluten skall anmälas så fort som möjligt och inlämnas av respektive delegat till
skolkontoret. Beslutet registreras i ärendebehandlingssystemet så att det i efterhand kan
fastslås vilka delegationsbeslut som anmälts vid vilket nämndsammanträde, bland annat med
hänsyn till överklagandetiden.

5. Överklagande
Delegationsbeslut kan överklagas antingen som kommunalbesvär med stöd av
Kommunallagen, eller som förvaltningsbesvär med stöd av Förvaltningslagen eller annan
författning.
6. Kommunalbesvär
Varje medborgare i kommunen har rätt att få lagligheten i ett beslut prövat genom att
överklaga hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan upphäva, men inte ändra, beslutet.
Överklagandet skall göras skriftligen och ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagivits på kommunens anslagstavla, att protokollet från det
sammanträde där delegationsbeslutet anmält, blivit justerat.
7. Förvaltningsbesvär
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet
kan överklagas. Ett överklagande av sådana beslut innebär att beslutet prövas i sak och
prövande myndighet kan ändra beslutets innehåll.
Överklagande genom förvaltningsbesvär skall ske inom tre veckor från det den klagande fått
del av beslutet. Beslutet skall vara försett med besvärshänvisning, d.v.s. upplysning om hur
man överklagar.
Överklagandet skall inges till den myndighet som fattat beslutet, som prövar om
överklagandet har inkommit i rätt tid. Överklaganden, som inkommer för sent, skall avvisas.
Om överklagandet inte avvisas, skall myndigheten överlämna det med eget yttrande till den
överprövande myndigheten.
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8. Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut enligt skollagen kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd (Sl 28 kap
12 §). Besluten överklagas skriftligen inom tre veckor från att berörd fått ta del av beslutet.
Överklagandet skall inges till den myndighet som fattat beslutet, som prövar om
överklagandet har inkommit i rätt tid. Överklaganden, som inkommer för sent, skall avvisas.
Om överklagandet inte avvisas, skall myndigheten överlämna det med eget yttrande till
skolväsendets överklagandenämnd. Skolväsendets överklagandenämnd kan ändra beslutet och
sätta ett nytt i stället.
9. Vidaredelegation
Nämnden kan genom beslut ge Skoldirektören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till
annan anställd enligt 6 kap 37 § kommunallagen. Ett beslut om att vidaredelegera eller att
återta vidaredelegation skall anmälas till nämnden. Nämnden skall hela tiden veta vem som
har rätt att fatta beslut.
10. Delegatförteckning
Skoldirektören ska ombesörja att det hela tiden finns en uppdaterad delegatförteckning, med
namngivna delegater, så att det hela tiden går att avgöra vem som har rätt att fatta en viss typ
av beslut.
Lagrum
I detta dokument används hänvisas till följande lagar:
AB - Allmänna bestämmelser (2014-10-01)
LAS - Lagen om anställningsskydd (2014-06-15)
SoL - Socialtjänstlagen (2001:453)
Sl
- Skollagen (2010:800)
Sf - Skolförordningen
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Gäller fr.o.m. 2016-06-21

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Nr Ärende
1
Tillsättning av visstidsanställning > 6
månader och tillsvidareanställningar
a) Skolområdeschef och verksamhetschef
för Lunds skolors resurscentrum
b) Arbetsledare på skolkontoret, arbetsledare förskoleteamet, arbetsledare
Vikarieproffsen
c) Personal på skolkontoret
d)
e)

f)

Dn r

Lagrum Delegat
AB 2:4-5

Får vidaredelegeras

BSL 2017/0117

Skoldirektör

BSL 2017/0118

Skoldirektör

Ja

BSL 2017/0119

Skoldirektör

Ja

Rektor sommarskolan och lovskola
BSL 2017/0121
nyanlända
Personal underställd skolområdeschef BSL 2017/0122
eller verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum

Skoldirektör

Ja

Administrativ chef, underställd
skolområdeschef eller
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum

BSL 2017/0123

Skolområdeschef/
verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
Skolområdeschef/
verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
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Anm.

Efter samråd med
presidieutskottet
HR-chef, bitr
förvaltningschef
HR-chef, bitr
förvaltningschef
Bitr förvaltningschef
Efter samråd med
Skoldirektör

Efter samråd med
Skoldirektör

7

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Nr Ärende
2
Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig
varning, löneavdrag, avstängning
samt förbud om bisysslor
a) Skolområdeschef och chef för Lunds
skolors resurscentrum
b) Arbetsledare på skolkontoret, arbetsledare förskoleteamet, arbetsledare
Vikarieproffsen
c) Personal på skolkontoret

Dn r

d)
e)
f)

g)

h)

i)

Föreståndare S:t Hansgården
Rektor sommarskolan och lovskola
Rektor/förskolechef underställd
skolområdeschef eller
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum
Chef resursteam Lsr, enhetschef Lsr,
chef LundaVälkomsten underställd
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum
Administrativ chef, underställd
skolområdeschef eller
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum
Personal underställd rektor,
förskolechef, administrativ chef,
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum

Lagrum
AB 3:8
3:10-11

Delegat

Får vidaredelegeras

Anm.

BSL 2017/0124

Skoldirektör

BSL 2017/0125

Skoldirektör

Ja

HR-chef, bitr
förvaltningschef

BSL 2017/0126

Skoldirektör

Ja

HR-chef, bitr
förvaltningschef

BSL 2017/0127
BSL 2017/0128
BSL 2017/0129

Skoldirektör
Skoldirektör
Skoldirektör

Skoldirektör

BSL 2017/0130

Skoldirektör

BSL 2017/0131

Skolområdeschef,
verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
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Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Nr Ärende
Dn r
Lagrum
Personal underställd arbetsledare
BSL 2017/0132
i) förskoleteamet, arbetsledare
vikarieproffsen
3
Beslut om uppsägning och avskedande BSL 2017/0116 AB 7:33(alla personalkategorier)
34, LAS
§§ 7-14,
18-20
4
Beslut om omplacering,
arbetsprövning
a) Mellan
BSL 2017/0114
skolområden/verksamhetsområden
b) Inom skolområdet
BSL 2017/0115

Delegat
Skoldirektör

Skoldirektör

Skoldirektör
Skolområdeschef
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Får vidaredelegeras

Anm.

9

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Nr Ärende
5
Beslut om lönesättning vid ny-, återoch förlängd anställning
a) Skolområdeschef och chef för
resurscentrum
b) Arbetsledare på skolkontoret, arbetsledare förskoleteamet, arbetsledare
Vikarieproffsen
c) Personal på skolkontoret

Dn r

d)
e)

Föreståndare S:t Hansgården
Rektor sommarskolan och lovskola

f)

Personal underställd skolområdeschef BSL 2017/0110
eller verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum

h)

Administrativ chef, underställd
BSL 2017/0111
skolområdeschef eller
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum
Personal underställd rektor,
BSL 2017/0112
förskolechef, administrativ chef,
verksamhetschef Lunds skolors
resurscentrum, arbetsledare
förskoleteamet, arbetsledare
Vikarieproffsen, Chef resursteam Lsr,
enhetschef Lsr, chef
LundaVälkomsten

i)

Lagrum

Delegat

Får vidaredelegeras

Anm.

BSL 2017/0105

Skoldirektör

BSL 2017/0106

Skoldirektör

Ja

HR-chef, bitr
förvaltningschef

BSL 2017/0107

Skoldirektör

Ja

HR-chef, bitr
förvaltningschef

BSL 2017/0108
BSL 2017/0109

Skoldirektör
Skoldirektör

Ja
Ja

Skolområdeschef/
Verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
Skolområdeschef/
Verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
Rektor, förskolechef,
administrativ chef,
verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum,
arbetsledare
förskoleteamet resp.
vikarieproffsen
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HR-chef, bitr
förvaltningschef
Efter samråd med
Skoldirektör

Efter samråd med
Skoldirektör

Efter samråd med HRkonsult

10

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Nr Ärende
j) Personal underställd biträdande
rektor, biträdande förskolechef,
servicechef

Dn r
Lagrum
BSL 2017/0113

6

BSL 2017/0104

Delegat
Biträdande rektor,
biträdande
förskolechef,
serviceschef
Skoldirektör

BSL 2017/0103

Skoldirektör

BSL 2017/0102

Skoldirektör

BSL 2017/0101 Sl 2:19

Skolområdeschef/
Verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum

7
8
9

Övrig lönesättning - löneöversyn och
justering av lön under pågående
avtalsperiod
Beslut om krav att använda egen bil i
tjänsten
Fastställande av måltidspriser för
pers.
Användning av person för
undervisning inom förskola och skola,
om personen saknar erforderlig
utbildning och tiden överskrider 6
månader
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Får vidaredelegeras

Anm.
Efter samråd med HRkonsult

11

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 2: Ekonomi
Nr Ärende
10 Utseende av beslutsattestanter

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0100

11

Beslut om äskande hos Kommunstyrelsen av driftskostnader till följd
av investeringar upp till 10 basbelopp
och investeringsanslag för inköp av
inventarier och utrustning upp till 15
basbelopp per objekt
Beslut om av- eller nedskrivning av
fordran

BSL 2017/0099

Delegat
Får vidaredelegeras
Skoldirektör
Om Skoldirektören ska
utses är ordföranden
delegat
Om ordföranden ska
utses är 2:e vice ordf
delegat
Skoldirektör

BSL 2017/0098

Skoldirektör

Ja

Beslut om nedsättning eller befrielse
från avgift.
Beslut om investeringar inom
nämndens egen investeringsram upp
till 25 basbelopp per objekt.

BSL 2017/0097

Skoldirektör

Ja

BSL 2017/0096

Skoldirektör

12
13
14
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Anm.

Efter samråd med
presidieutskottet

12

Huvudområde B. Förskola
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Förskoleverksamhet
Nr
1

Ärende
Beslut att bevilja plats för barn
folkbokfört i annan kommun

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0095 Sl 8:13

2

Yttrande inför att barn ska gå i
annan kommuns barnomsorg

BSL 2017/0094 Sl 8:13

3

Beslut om förtursanvisning till
förskola pga behov av särskilt stöd
Dispens för deltagande utöver
grundblocket vid föräldraledighet
och arbetslöshet.
Förskjutning av grundblock vid
föräldraledighet och arbetslöshet

BSL 2017/0093 Sl 8:14

Delegat
Utvecklingsledare/
ekonom/
ekonomiadministratör
Utvecklingsledare/
ekonom/
ekonomiadministratör
Utvecklingsledare

BSL 2017/0091 Sl 8:6

Skolområdeschef

BSL 2017/0089 Sl 8:6

Förskolechef

4

5
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Får vidaredelegeras

Anm.
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Huvudområde C. Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
Nr Ärenden
1
Beslut om att skolplikten ska upphöra
tidigare eller senare i förhållande till
huvudregeln.
2
Beslut om att elev skall börja fullgöra
sin skolplikt först höstterminen det
kalenderår som barnet fyller åtta år.
3
Slutförande av skolgången efter
skolpliktens upphörande
4
Beslut om skolplacering

a)

b)

c)

Enligt Sl 10:30
första stycket, 9:15 första stycket,
11:29 första stycket
(närhetsprincipen)
Enligt Sl 10:30
andra stycket punkt 1, 9:15 andra
stycket, 11:29 andra stycket punkt 1
Enligt Skollagen 10:30 andra stycket
punkt 2, 11:29 andra stycket punkt 2.

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0088 Sl 7:1314

Delegat
Rektor

BSL 2017/0087 Sl 7:10

Rektor

BSL 2017/0086 Sl 7:1516
Sl 10:30
Sl 9:15
Sl 11:29
BSL 2017/0085

Rektor

BSL 2017/0084

Rektor
Rektor särskola

Får vidaredelegeras

Anm.

Rektor
Rektor särskola

Ordförande
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I samråd med presidiet
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Huvudområde C. Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
Nr Ärenden
5
Mottagande av elev som är
folkbokförd i annan kommun.
Upprättande av interkommunalt
avtal.
6
Yttrande inför att elev ska fullgöra
skolgång i annan kommun

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0083 Sl 10:34
Sl 9:13
Sl 11:33

Delegat
Rektor
verksamhetschef
resurscentrum

BSL 2017/0082 Sl 10:25,
34
Sl 11:33

7

BSL 2017/0081 Sl 6:8
DL 3:16
DL 3:2-3

Utvecklingsledare/
ekonom/
ekonomiadministratör
Chef resurscentrum
Förskolechef
Rektor

8

9

10

Årligt upprättande av plan mot
diskriminering och kränkande
behandling (Sl) / Arbeta förebyggande
och främjande, följa upp, utvärdera
och dokumentera (DL)
Föreläggande, som får förenas med
vite, till vårdnadshavare kring
ansvarsskyldigheten att elev fullgör
skolplikten.
Anmälan till huvudman samt
utredning och vidtagna åtgärder vid
anmälan om diskriminering eller
kränkande behandling
Beslut om start i förskoleklass tidigare
än från höstterminen det år barnet
fyller 6 år

BSL 2017/0079 Sl 7:23

Skoldirektör

BSL 2017/0080 Sl 6:10
DL 2:7

Förskolechef
Rektor

BSL 2017/0078 Sl 9:5

Rektor
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Får vidaredelegeras

Anm.

15

Huvudområde C. Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
Nr Ärenden
11 Taxiresor utöver skolskjutsnormerna
12 Beslut om dispens för elever att
erhålla fortsatt fritidshem efter
vårterminen det år då eleven fyller 13
år
13 Beslut om mottagande i grundsärskola
14 Beslut om utredning om något tyder
på att elev i grundsärskolan inte
längre tillhör målgruppen
15 Beslut om att barn inte längre skall
vara elev i särskolan
16 Beslut om försöksperiod i annan
skolform
17 Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakligen ämnen
eller ämnesområden
18 Beviljande/avslag av skolskjuts vid
avsteg från normerna

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0077
BSL 2017/0076 Sl 14:7

Delegat
Skoldirektör
Rektor

BSL 2017/0075 Sl 7:5
BSL 2017/0074 Sl 7:5 a

Chef resurs-centrum
Chef resurs-centrum

BSL 2017/0073 Sl 7:5 b

Chef resurs-centrum

BSL 2017/0072 Sl 7:8

Chef resurs-centrum

BSL 2017/0071 Sl 11:8

Chef resurs-centrum

BSL 2017/0069 Lunds
Skoldirektör
kommuns
skolskjuts
norm
Sl 10:32,
33, 40
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Får vidaredelegeras

Anm.
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Huvudområde C. Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
Nr Ärenden
19 Medgivande för ett skolpliktigt barn
att fullgöra skolplikten på annat sätt,
samt återkallande av sådant
medgivande.
20 Fördelning mellan årskurserna av
undervisningstid

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0068 Sl 24:
23-25

Delegat
Skoldirektör

BSL 2017/0062 Sf 9:4

Skolområdeschef
Verksamhetschef
Lunds skolors
resurscentrum
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Får vidaredelegeras

Anm.
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Huvudområde D. Övriga ärenden
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Övrigt
Nr
1
a)

Ärenden
Upphandling
Beslut att genomföra upphandling

Dnr

Lagrum
LOU

BSL 2017/0061

Delegat

Får vidaredelegeras

Skoldirektör - Över
gränsen för direkt
upphandling vid
städupphandling
Skoldirektör - Upp till Ja, endast
gränsen för direkt
städupphandling
upphandling.

b)

Antagande av anbud

BSL 2017/0060

Utlämnande av sekretessbelagd
allmän handling till enskild eller
annan myndighet samt uppställande
av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

BSL 2017/0059 TF 2:14
SekrL
14:9-10

En enhet –
rektor/förskolechef
Flera enheter –
skolområdeschef

Skoldirektör - Över
gränsen för direkt
upphandling vid
städupphandling
Skoldirektör - Upp till Ja, endast
gränsen för direkt
städupphandling
upphandling.

2

Anm.

Skoldirektör
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En enhet –
rektor/förskolechef
Flera enheter skolområdeschef
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Huvudområde D. Övriga ärenden
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Övrigt
Nr
3
4
5

6
7

8

9
10

11

Ärenden
Yttrande i detaljplaneärende vid
enkelt förfarande
Yttrande i övriga planärenden
Beslut om avvisning av för sent
inkommen skrivelse med
överklagande
Tecknande/uppsägning av kontrakt
för lokaler
Beslut i fall som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas

Dnr
Lagrum
BSL 2017/0058

Delegat
Skoldirektör

BSL 2017/0057
BSL 2017/0056 FvL § 24

Nämnden
Skoldirektör

BSL 2017/0055

Skoldirektör

BSL 2017/0054 KL 6 kap Ordföranden, vid
36§
förfall för denne, i
första hand vice
ordförande, i andra
hand 2:e vice
ordförande
Deltagande i kurser och konferenser BSL 2017/0052
Ordföranden
för ledamöter och ersättare i Barnoch skolnämnden
Beslut om läsårstider
BSL 2017/0053
Skoldirektör
Deltagande i kurser och konferenser BSL 2017/0051
Barn- och
för Barn- och skolnämndens
skolnämndens 2:e vice
ordförande
ordförande
Beslut om att utse verksamhetschef BSL 2017/0050 HSL § 29 Skoldirektör
för elevhälsan
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Får vidaredelegeras

Anm.
Information till
ordföranden

19

Huvudområde D. Övriga ärenden
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delområde 1: Övrigt
Nr
12
a)
b)
13
14
15
16
17

18

Ärenden
Beslut om att utse
anmälningsansvariga avs Lex Maria
För elevhälsans medicinska del
För elevhälsans psykologiska del
Fastställande av nivån på friskvårdsbidraget
Yttrande över remisser som inte
kommer från kommunstyrelsen
Fördelning av medel ur Hedda
Hylanders fond enligt riktlinjer
Yttrande på begäran från
Skolinspektionen, BeO, DO
Tilldela skoldirektören arbetsmiljöuppgifter med rätt att vidaredelegera

Dnr

Avge yttrande i ärenden som överklagats till domstol, eller till Riksdagens ombudsmän

Lagrum
PSL

Delegat

BSL 2017/0049
BSL 2017/0048
BSL 2017/0047

Skoldirektör
Skoldirektör
Skoldirektör

BSL 2017/0046

Nämnden

BSL 2017/0045

Skoldirektör

BSL 2017/0044

Skoldirektör

BSL 2017/0043

Ordförande

BSL 2017/0042

Skoldirektör
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Får vidaredelegeras

Anm.

Ja

Bitr förvaltningschef, HRchef, skolområdeschef,
verksamhetschef Lunds
skolors resurscentrum

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-06-05

1 (3)
Diarienummer

BSL 2017/0029

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Anmälningar om kränkande behandling april
och maj 2017
Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats2017-04-01 – 2017-05-31.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, ”Anmälningar om kränkande
behandling april och maj 2017” dnr BSL 2017/0029.

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
Saltkråkan
Backaskolan
mellan elever
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
mellan elever
Fågelskolan

Fsk
2

BSL 2017/0595
BSL 2017/0445

Fysisk kränkn. mellan barn
Verbal + Fysisk kränkn.

5
1
3
3
5
4
4
2
5
7
7
4
4
5

BSL 2017/0379
BSL 2017/0496
BSL 2017/0464
BSL 2017/0468
BSL 2017/0458
BSL 2017/0505
BSL 2017/0506
BSL 2017/0515
BSL 2017/0519
BSL 2017/0523
BSL 2017/0524
BSL 2017/0579
BSL 2017/0580
BSL 2017/0525

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

1

BSL 2017/0556

Fysisk kränkn. mellan elever

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

[Datum]

Fågelskolan
Fäladsskolan
Fäladsskolan
elever
Fäladsskolan
elever
Fäladsskolan
Fäladsskolan
Kulparkskolan
mellan elever
Kulparkskolan
Kulparkskolan
mellan elever
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
mellan elever
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
mellan elever
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
mellan elever
Hubertusskolan
Håstad skola
Håstad skola
Lerbäckskolan
elever
Lerbäckskolan
elever
Lerbäckskolan
elever
Lerbäckskolan
känt sig kränkt
Lerbäckskolan
elever
Lerbäckskolan
Lerbäckskolan
Vikingaskolan
Vårfruskolan
lärare mot elever
Prästängkolan
Östratornskolan
Östratornskolan

BSL 2017/0029

3
5
4

BSL 2017/0589
BSL 2017/0521
BSL 2017/0431

Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Digitala kränkn. mellan

4

BSL 2017/0432

Digitala kränkn. mellan

4
4
1

BSL 2017/0433
BSL 2017/0434
BSL 2017/0502

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

1
F

BSL 2017/0503
BSL 2017/0504

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

F
1
3
1
5
4

BSL 2017/0386
BSL 2017/0481
BSL 2017/0486
BSL 2017/0485
BSL 2017/0388
BSL 2017/0387

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

9
1
F

BSL 2017/0494
BSL 2017/0567
BSL 2017/0582

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

2
2

BSL 2017/0596
BSL 2017/0416

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

2
2
2
7

BSL 2017/0444
BSL 2017/0414
BSL 2017/0417
BSL 2017/0381

Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Digitala kränkningar mellan

9

BSL 2017/0454

Digitala kränkningar mellan

9

BSL 2017/0455

Digitala kränkningar mellan

4

BSL 2017/0382

Lärare tillrättavisat elev som

6

BSL 2017/0381

Sexuella trakasserier mellan

7
8
7
5

BSL 2017/0550
BSL 2017/0551
BSL 2017/0421
BSL 2017/0474

Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Sexuella trakasserier av

5
4
3

BSL 2017/0427
BSL 2017/0390
BSL 2017/0536

Fysisk kränkn. mellan elever
Lärare håller fast arg elev
Fysisk kränkn. mellan elever
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

[Datum]

Östratornskolan
mellan elever

6

BSL 2017/0548

BSL 2017/0029

Verbal + fysisk kränkn.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, april och maj 2017” till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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