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Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Sammanträdesdatum 2017-09-20 
 
Tid 18.00 
 
Plats Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47 
 
 
Nämnden samlas 17:30 mötet öppnas 18:00. 
 
Följande ärende ska behandlas: 

1. Information: LUNK-enkäten 2017 
Dnr BSL 2017/0807 

2. Information: Redovisning av måluppfyllelse ÅK 1-9 
Dnr BSL 2017/0749 

3. Information: Redovisning av frånvaro för läsåret 2016/2017 
Dnr BSL 2017/0751 

4. Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för 2017, Barn- och 
skolnämnd Lunds stad 
Dnr BSL 2017/0604 

5. Begäran om utökad driftsram Mårtenskolan 
Dnr BSL 2017/0437 

6. Beställning Vikingaskolan 
Dnr BSL 2017/0438 

7. Yttrande över Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter  
m m, Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun - 
Granskningshandling 
Dnr BSL 2017/0760 Beslut fattat! 

8. Yttrande över Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun - 
Granskningshandling 
Dnr BSL 2017/0771 Beslut fattat! 
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9. Yttrande till KS över Utbildningsdepartementets remiss ”Fler 
nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet” 
Dnr BSL 2017/0737 

10. Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek (återremiss) 
Dnr BSL 2017/0770 

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

12. Rapportering av frånvaro som överstiger 20 %  
Dnr BSL 2017/0766 

13. Anmälningar till nämndsammanträdet den 20 september 
Dnr BSL 2017/0529 

14. Redovisning av delegationsbeslut 2017 
Dnr BSL 2017/0022 

15. 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) 
Marita Eveberg Petersson (M) 
Jerry Davidsson (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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Svarsfrekvens 2017

• Åk 5 (stad) 88%

• Åk 8 (stad) 78%



Åk 5 och 8, trygg på rasterna
LUND 

Ar 

2017 

2016 

2015 

2014 

Svar på fr~gan: Jag känner mig trygg på rasterna 
Frekvensfördelning - Enkäter: Lunken 2014, Lunken 2015, Lunken 2016, Lunken 2017 

Arskurs 

Svar 
Ak8 35,3% 59~ 

stämmer mycket bra 
Stammer ganska bra 

AkS 33,B% 60~ stämmer ganska dåligt 
stämmer mycket dåligt 

Aka 32,2% 627% 

Ak5 33,6% 624% 

Aka 29,3% 634~ 

Ak5 28 ,1% 

Ak8 27,8% 661% 

Ak5 28,1% OT,l% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

WWW.LUND .. SE 



Åk 5 och 8, trygg på lektionerna 
LUND 

~ Ar ~ 

2017 

2016 

2015 

201 4 

Svar på frågan: Jag känner mig trygg på lektionerna 
Frekvensfördelning - Enkäter: lunken 2014, Lunken 2015, lunken 2016,Lunken 2017 

Arskurs 

Svar 
Aka 34,5% 827% 

stammer mycket bra 
stammer ganska bra 

AK 5 33,5% 83~ Ståmmer ganska dåligt 
stämmer mycket dåligt 

AkB 30,9% 84"' 

A1cs 24,9% 71.8" 

AkB 27,5% 

Aks 22,8% 73,6% 

Aka 

Ak5 20,2% 

0% 20% 60% 80% 100% 120% 

WWW.LUND .. SE 



Åk 5 och 8, arbetsro
LUND 

Ar ~ Arskurs 

AkB 

2017 

Ak5 

Svar pä frågan: Mina lärare ser till att det är arbetsro pä lektionerna 
Frekvensfördelning - Enkäter: Lunken 2017 

17,7% 59,7% 19,7CJt 

11,4% 55,5% 

0% 20% 40% 

WWW.LUND .. SE 

Svar 
stammer mycket bra 
stammer ganska bra 
stämmer ganska dåligt 
stämmer mycket dåligt 



Åk 5 och 8, kränkt
LUND 

Svarsfördelning l'x. - Ll 

Svar 

Svar p~ fr-ägan: Jag har känt mjg kränkt p.ä grund av andra anledningar än kön, könsöverskridande identitet eller uttr ... 
Antal Svarande: l 257, Internt bortfall: 23 

13,0% 

2,5% 

Ja av skolpersonal detta läsår 

0% 20% 40% 60% 80% 

.G} Arskurs 
88,6% Åk 8 

Ak5 

85,1% 

100% 



Åk 5 och 8, kränkt
LUND 

Svar pä frågan: De vuxna på skotan reagerar om de fär reda på att en elev blivit kränkt (att någon varit elak mot en ... 

Ar Arskurs 

Aka 15,0% 

2017 

Åk 5 10,0% 

0% 20% 

WWW.LUND .. SE 

Frekvensfördelning - Enkäter: lunken 2017 

44,6% 

35,1% 

Svar 

stammer mycket bra 
stammer ganska bra 
stämmer ganska då ligt 
stämmer mycket dåligt 



Åk 5 och 8, hjälp i skolarbetet
LUND 

~ Ar 

2017 

Svar pä frågan: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 
Frekvensfördelning - Enkäter: Lunken 2017 

!3] Arskurs 

Aka 50,7% 411crt 

AkS 33,6% 

0% 20% 
WWW.LUND .. SE 

Svar 
stämmer mycket bra 
stammer ganska bra 
stämmer ganska dåligt 
stämmer mycket dåligt 



Åk 5 och 8, utvärd. undervisningen
LUND 

Ar 

2017 

2016 

2015 

2014 

Svar på frågan: Lärarna låter mig vara med och utvärdera undervisningen 
Frekvensfördelning- Enkäter: lunken 2014, Lunken 2015, lunken 2016, Lunken 2017 

Arskurs 

Svar 
AkB 33,1% 44,6% 

stämmer mycket bra 
Slammer ganska bra 

Åk 5 Hl,9% 50,3% stämmer ganska dåligt 
stammer mycket dåligt 

Åk B 22,5% 49,7% 21,o'r. 

AkS 48,8% 40441(. 

AkB 52,3% 

Åk5 46,2% 

Aka 22,5% 51,0% 

Ak5 43,8% 47~ 

0% 20% 60% 80% 100% 120% 

WWW.LUND .. SE 



Åk 5 och 8, inflytande
LUND 

Svar pä frågan; På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika sko1uppgifter 
Frekvensfördelning - Enkäter: Lunken 2017 

Ar ~ Arskurs 

Ak8 31 ,3% 

2017 

AkS 22,6% 

0% 

WWW.LUND .. SE 

48,9% 

48,3% 

40% 

14,G% 

Svar 
stämmer mycket bra 
Stammer ganska bra 
stämmer ganska dåligt 
stämmer mycket dåligt 



Stress År 5 År 8
LUND 

Svarsfördelning rx • [j Svarsfördelning 

Svar~ fr~gan: Hur ofta har du känt dig stressad i skolan pä grund av annat än skoluppgifter (t ex det som händer p ... Svar på frågan: Hur ofta har du känt dig stressad i skolan på grund av annat än skoluppgifter (t ex det som händer p ... 
Antal Svarande: 660, Internt bortfall: 3 Antal Svarande: 611, Internt bortfa~: 6 

s~ Svar 

J Kön ~ Kön 
63,0% 58,8% 

~neler~d~ 
Kille 

Sälan ~~a~ 
Kille 

Tjej Tjej 

Någoo gång i månaden Någon gång i månaden 
26,4% 28,2% 

En~iveckan En~ ivecl:an 
10,7% 12,1% 

flera gånger i vecl:an 
1 4,4% 

f~a gånger i vecl:an 
9,1% 13,8% 

1 1,5% 12,9'~ 
Varjedag l Var~ dag 

3,2% 8,2% 

0% 10% 40% 70% 0% 10% 20% 50% 70% 



Stress År 5 År 8
1 1 r r.~n 

SYarsffirdelning ~ • C Svarsfårdelning ~ • : 

Svar 

SVar pä frågal: fU' ofta har !lJ kfrlt 1iJ stressOO pä JlfXl ~ skmwJfter efter skiKt~ (t.ex.läxor, IX'tlV och iL SVar pä frågal: lb' ofta har !lJ k~t 1iJ stresScJ! pä !fiRI ~ skOOJWfter efter sk!Xili (t .ex. läxor, prov och iL 
Ant~ SVarande: 659, Internt bortfal: 4 Ant~ Svarcme: 613, Internt bortfal: 4 

37,0% 

15,4% 

~ Kön 

l Kille 
nej 

Svar 

12,0% 

33,8% 

~ Kön 

l Kille 
nej 



Stress, jämförelse över tid År 5
LUND 

Fråga 

Trend enstaka frigor C"x. ,, _ Ll 

17,0% 

16,8% 

16,6% 

16,4% 

16,2% 

16,0% 

15,8% 

15,6% 

15,4% 

15,2% 

15,0% 

14,8% 

14,6% 

14,4% 

14,2% 

Svar på frågan: Hur ofta har du känt dig stressad på grund av skoluppgifter efter skoltid (t.ex.läxor, pr ... 

2015 

Andelen som besvarat frågan med "Varje dag", "Aera gånger i veckan" 
Antal Svarande: l 912, Internt bortfall: 16 (0,8%) 

2016 2017 

~ Område 

... Lunds stad 

Ar 

WWW.LUND .. SE 



Stress jämförelse över tid År 8
LUND 

Fräga 

Trend enstaka frågor ["~ )) _ r:J 

50% 

49% 

48% 

47% 

46% 

45% 

44% 

43% 

42% 

Svar på frågan: Hur ofta har du känt dig stressad på grund av skoluppgifter efter skoltid (t.ex.läxor, pr ... 

• 

2015 

Andelen som besvarat frågan med "Varje dag", "Aera gånger i veckan" 
Antal Svarande: l 724, Internt bortfall: 10 {0,6%) 

2016 201 7 

~ Område 

.. Lunds stad 

Ar 

WWW.LUND .. SE 



Stress År 5 År 8 
SVarsfönl~ning ~ • Ll SVarsfordelning rl( .r 

SVar på frågan: På min sk~a pratar ~ om hur man kan mflska stress SVar~ frågan: På min skola pratar ~ om hur man kan minska stress 
Antal SVarande: 658, Internt bortf~l: 5 Ant~ SVarande: 612, Internt bortta~: 5 

Svar Svar 

~ Kön ~ Kör, 

Sämeilelaktg l Kille Säm~aKtg l Kille 
71,4% ~ej 55,~ ~ej 

27,JJ, 

26,0% 

9,4% 

!OJagi.Jr !Ojelmil . Några g~11 ~ tenril 
6,0% 

3,2% 13.~ 
/OJagi.Jr!Ojemiml Nq. ·n 

a~~ l 
4,1% 3~ 

1 3,5% 10,3% 

V~ vecka l V~vech l 
o.~ 1,0% 

O% 10% 20% 30% 40% 50% fl)% 70% 80% 0% 10% 



Stress År 5 År 8
LUND 

SVarsfördelning 

Svar 

SVar ~ frågan: Hur ofta har du haft huvudvärk under det senaste halväret? 
Antal SVarande: 660, Internt bortfall: 3 

40,4% 

15,4% 

0% 5% 10% 15% m 25% m 35% 40% 45% 

r:(. ~ svarsfordelning 

SVar ~ frågan: Hur ofta har du haft huvudvärk under det senaste halväret? 
Antal SVarande: 611, Internt bortfall: 6 

Svar 

~ Kön ~ Kön 
ll,3% 

l<llle l l<llle 
nej 

Sålan eler !Ö~ 
nej 20,5% 

En gång i veck[f) 
24,4% 

17,8% 

4,6% 

0% 5% 10% 15% m 25% 30% 35% 40% 45% 



Stress År 5 År 8 
LUND 

Svarsfördelning 

Svar p~ fr~gan: Hur ofta har du haft sv~rt att somna under det senaste halv~ret? 
Antal SVarande: 662, Internt bortfall: l 

Svar 

36 ,3% 

Sälan eler ~~ 

28,1% 

Någoo gång i månaden 

En~i vec!an 
17,5% 

f~a gånger i veclan 
21 ,5'% 

Var~ dag 
11,6% 

O% 5% 10% 15% m 25% m 35% 40% 

rl( • Ll SVarsfördelning 

~ Kön 

l ~lie Tjej 

Svar 

Sälan eller akfi) 

~ra ~er i veclan 

0% 

Svar p~ fr~gan: Hur ofta har du haft sv~rt att somna under det senaste halv~ret? 
Antal Svarande: 613, Internt bortfall: 4 

34,7% 

23,9% 

8,9% 

5% 10% 15% 20% 25% )J% 35% 40% 

~ Kön 

l Kille 
Tjej 



Förslag på åtgärder mot stress
• Färre läxor och prov, mer tid för arbetet
• Jämnare fördelning av läxor och prov, samarbeta med andra lärare
• Skolan gör mycket bra redan
• Lära in det i skolan i stället för hemma, längre dagar
• Planera arbetet mer jämnt, använda provkalendern
• Individuella läxor, alla behöver olika och gör man inte det i skolan får 

man göra klart hemma
• Mer hjälp/tid/studieteknik
• Tydligare information
• Dela upp prov i mindre delar
• Övningar/samtal mot stress, prata med eleverna om det
• Mindre fokus på betygen, mer arbetsro, läxhjälp



BFL År 5 År 8 
LUND 

SVarsfördelning 

Svar på frågan: Mina lärare är tydliga med vad som krävs för att nå kimskapskraven i skolan 
Antal Svarande: 659, Internt bortfall: 4 

Svar 

55,6l 

38,6% 

38,5% 

13,2% 

1 1,8% 

-~dO) l 
0,9% 

0% 1()% 40% 

r~;. ~ SVarsfördelning 

~ Kön 

~l ie 

nei 

Svar på frågan: Mina lärare är tydliga med vad som krävs för att nå kunskapskraven i skolan 
Antal Svarande: 613,Internt bortfall: 4 

Svar 

38,1% 

stäm mycket lxa 

stätrtner gans~a lxa 

57,8% 

2,9% 

s;..,nl)tkadOj 

1 2,9% 

0% 10% ~% 60% 

~ Kön 

!<j lie 
TjeJ 



BFL jämförelse över tid
År 5 År 8

2017: Mina lärare är tydliga med vad som krävs för att nå 
kunskapskraven i skolan

2016, 2015: Mina lärare tydliggör målen med undervisningen

Svarsandel ”stämmer mycket bra” + ”stämmer ganska bra”

2017: 90,1%          2017: 80,6%

2016: 94,2%          2016: 79,3%

2015: 94,6%          2015: 81,1%



BFL År 5 År 8 
LUND 

Ivarstördelning 

Slärmgmadåij 

Slålm 1ftidet 1)\ij 

. 3,6% 

2,2% 

0% 5% 

Svar på frågan: stolarbetet stmerar mig att lära mig mer 
Antal Svarande: 649, Internt bortta~: 14 

16,2% 

10% 15% 20% 25% :m 35% 40% 45% 50% 55% 

r~ • [j svarstördelning 

~ Kön 

~Ile 

Svar 

~eJ Slärmt:r mydet txa 

Stärmt:r~adftj 

Stå!Miermydet~ 

0% 

SVar ~ frågan: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 
Antal svarande: 609, Internt bortta~: 8 

31,1% 

7,fl% 

10% 

~ Kön 

l Kil le 
~ej 



BFL år 5 2017
LUND 

Resultat 2017 
"Mina lär are ger mig feedback/ återkoppling 

på mina arbeten/ prov" 

stämmer mycket dåligt 114 

o 50 1 00 150 200 250 300 350 

Resultat 2017 
"Den feedback/ återkoppling jag får av mina lär are 

är till hjälp i mitt skolarbete" 

stämmer mycket dåligt 117 
stämmer ganska dåligt 

stämmer ganska bra 300 

stämmer mycket bra 277 

o 50 100 150 200 250 300 350 

Antal svarande: 659 Internt bortfall: 4 (O 6%) Antal svarande Antal svarande: 651 Internt bortfall: 12 (1 ,8%) Antal svarande 

Resultat 2017 
"Vi elever ger varandra feedback/kamratåterkoppling 

på våra arbeten" 

stämmer mycket dåligt • 29 

stämmer mycket bra 

o 50 1 00 1 50 200 250 300 350 

Resultat 2017 
"Den feedback jag får av mina kamrater 

är till hjälp i mitt skolarbete" 

stämmer mycket dåligt 48 

stämmer ganska dåligt 118 

stämmer ganska bra 

stämmer mycket bra 

322 

o 50 1 00 1 50 200 250 300 350 

Antal svarande: 658 Internt bortfall: 5 (O 8%) Antal svarande Antal svarande: 652 Internt bortfall: 11 (1 ,7%) Antal svarande 



BFL år 8 2017
LUND 

Resultat 2017 
"Mina lärare ger mig feedback/ äterkoppling 

på mina arbeten/ prov" 

stämmer mycket dåligt 1 13 

stämmer ganska dåligt 84 

stämmer ganska bra 

stämmer mycket bra 206 

o 50 100 150 200 250 300 

308 

350 

Resultat 2017 
"Den feedback/ äterkoppling jag får av mina lär are 

är till hjälp i mitt skolarbete" 

stämmer mycket dåligt 1 12 

stämmer ganska dåligt 

stämmer ganska bra 334 

stämmer mycket bra 179 

o 100 200 300 400 

Antal svarande: 611 Internt bortfall: 6 (1.0%) Antal svarande Antal svarande: 613 Internt bortfall: 4 (0.6%) Antal svarande 

Resultat 2017 
"Vi elever ger varandra feedback/kamratäterkoppling 

på våra arbeten" 

stämmer mycket dåligt 42 

stämmer ganska dåligt 188 

stämmer ganska bra 284 

stämmer mycket bra 100 

o 50 100 150 200 250 300 

Resultat 2017 
"Den feedback jag får av mina kam r ater 

är till hjälp i mitt skolarbete" 

stämmer mycket dåligt 61 

stämmer ganska dåligt 162 

stämmer ganska bra 

stämmer mycket bra 139 

o 50 100 150 200 

Antal svarande: 614 Internt bortfall: 3 (0.5%) Antal svarande Antal svarande: 615 Internt bortfall: 2 (0,3%) 

253 

250 300 

Antal svarande 
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Måluppfyllelse vt 2017 årskurs 1-3 
2017 Lunds stad UnikumLUND 

Insats Prognos Ok Trend Kön Färsk. Elever 

Bild 5 l 99% +1% 1% 1367 

Engelska 6 l 96% O o/o 2% 920 

Hem- och konsumentkunskap O o/o O o/o 0% 31 

Idrott och hälsa 2 1 l 98% O o/o 1% 2115 

Matematik 146 l 93% -1% ~ 0% 2445 

Modersmål 85% +35% ..... 20% 7 

Musik 5 l 99% +1% 1% 2037 

NO (år 1-3) 29 l 98% +1% . 2% 2131 

SO (år 1-3) 33 l 97% +1% ~ 3% 2213 

Slöjd 3 l 99% +1% - 0% 889 

Svenska 135 l 93% -1% ~ 5% 2230 

Svenska som andraspråk 42 74% +6% 12% 165 

Teknik 6 95% +4% 2% 792 



Sammanfattning måluppfyllelse 1-3 
2017 Lunds stad Unikum

• Hög måluppfyllelse

• Ökande måluppfyllelse i de flesta ämnen, 
sjunkande i matematik och svenska, flest elever 
med insats i matematik och svenska

• Små skillnader mellan pojkars och flickors 
måluppfyllelse, till flickornas fördel

• Högst måluppfyllelse i bild, musik och slöjd (99%), 
lägst i svenska och matematik (93%), modersmål 
– enstaka elever, SvA (74%).



Nationella prov matematik årskurs 3 vt 
2017 Lunds stad 2017 Lunds stad



Nationella prov Svenska, SvA årskurs 3 
2017 Lunds stad



Nationella prov årskurs 3 Lunds stad 
vt 2017
• Matematik: Lunds stads 3or har svårast för 

delprov F2 = skriftliga räknemetoder, högst 
resultat i delprov B och D, mönster i talföljder, 
geometriska figurer samt positionssystemet

• Svenska: Lägst resultat i delprov F och H, 
skrivande, högst resultat i delprov A, muntlig 
provdel

• Svenska som andraspråk: Lägst resultat i delprov 
G, skriva – stavning och interpunktion, högst 
resultat i delprov C och E, läsa faktatext samt 
textsamtal



Överensstämmelse nationella prov och 
bedömning av måluppfyllelse årskurs 3

• Bedömning av måluppfyllelse i Unikum

• Nationella prov år 3

Sv           92% Ma              93% SvA             80%

Sv            85% Ma               76% SvA              63%



Svenska nationella prov årskurs 3 vt 
2017 Lunds stad trendLUND 

l• Trtncl • OveiSIICt • DetalJ •.tamr1 •Jamr2 

NatlooeiJa prov, trend 

Godkända, ak 3 

f on 
-B Po1~t> 

Fllcl\a 
100'1o 

90'1o 
91Jd% 918 " B !!d% 

80IJI. 
81~% ... B ?.f'" ?Jrl'l(, 

70IJI. 

60'1o 

50IJI. 

•D% 

3D 'lo 

20 .. 

1D .. 

o .. 
Ul15 15116 16117 usår 

WWW.LUND .. SE 



Matematik nationella prov årskurs 3 
vt 2017 Lunds stad trendLUND 

Nationella prov, trend ~8 

Godkånda, a k 3 

VOn 

90'1. i3 Pot~e 
-B flltk3 

80'1. 

'~ ::: t~ 
70.., 

60'1. 

50'!1. 

40'1. 

3D '!b 

20.., 

10'1. 

o ... 
14/15 15116 16117 Ud r 

WWW.LUND .. SE 



SvA nationella prov årskurs 3 vt 
2017 Lunds stad trend

WWW.LUND .. SE 



Meritvärde vt 2013-17
Enhet 2013 2014 2015 2016 2017
Lunds stad 245,0 246,8 250,6 249,4 256,8
Enhet 2013 2014 2015 2016 2017
Lunds stad 245,0 246,8 250,6 249,4 256,8
Exkl. nyanlända 247,1 247,8 253,7 257,8 260,1

Enhet 2013 2014 2015 2016 2017
Lunds stad 96,1 92,5 93,3 90,9 94,6
Exkl. nyanlända 97,4 95,8 96,2 95,4 96,0

Behörighet vt 2013-17



Meritvärde vt 2017
Enhet MV 2017 MV 2016
Fågelskolan 4-9 221,1 (233,0) 218,1
Fäladsgården 261,1 (261,1) 258,8
Gunnesboskolan 6-9 247,8 (247,8) 232,3
Järnåkraskolan 4-9 251,3 (251,3) 257,5
Lerbäckskolan 7-9 256,0 (256,0) 246,7
Svaneskolan 265,6 (265,6) 264,9
Tunaskolan 6-9 272,1 (284,2) 245,5
Vikingaskolan 216,6 (240,1) 205,7
Östratornskolan 267,2 (267,2) 256,4
Lunds stad 256,8 (260,1) 249,4 (257,8)
Hela Lund 250,0 (252,6) 245,9
Hela Lund flickor 268,0 (268,0) 263,6
Hela Lund pojkar 234,6 (239,2) 230,9

Riket (alla) 
218,8 (224,8) 

År 2016
 220 

År 2015



Behörighet vt 2017
Enhet Behörighet yrke 2017 Behörighet yrke 2016
Fågelskolan 4-9  84,8% (90,5%) 71,8%
Fäladsgården 93,0% (93,0%) 96,4%
Gunnesboskolan 6-9 95,2% (95,2%) 88,9%
Järnåkraskolan 4-9 96,4% (96,4%) 96,7%
Lerbäckskolan 7-9 97,7% (97,7%) 86,5%
Svaneskolan 97,4% (97,4%) 99,1%
Tunaskolan 6-9 95,8% (100%) 84,9%
Vikingaskolan 80,0% (90,9%) 79,3%
Östratornskolan 96,0% (96,0%) 91,9%
Lunds stad 94,6 % (96,0%) 90,9% (95,4%)
Hela Lund 93,6% (94,7%) 91,0%
Hela Lund flickor 96,7% (96,7%) 95,3%
Hela Lund pojkar 90,9% (92,9%) 87,5%

Riket 
81,0% (86,0%)

År 2016
 84,1% 

 År 2015



Godkända nationella prov åk 6 & 9, 2016-2017
Godkända 
NP 
åk 6 2016 2016  2016

Godkända 
NP 
åk 9 2016 2016 2016

Matematik Svenska Engelska Matematik Svenska Engelska

Alla 91% 95% 95% Alla 88% 94% 94%

Flickor 91% 97% 96% Flickor 89% 95% 96%

Pojkar 91% 94% 94% Pojkar 87% 93% 93%

Godkända 
NP
åk 6

2017 2017 2017

Godkända 
NP 
åk 9

2017 2017 2017

Matematik Svenska Engelska Matematik Svenska Engelska

Alla 87,8 % 93,2 % 91,8 % Alla 87,7 % - 94,7%

Flickor 87,4 % 94,9 % 91,6 % Flickor 88,7 % - 96,3 %

Pojkar 88,1 % 91,7 % 91,9 % Pojkar 86,8 % - 93,2 %



Åk 6 alla betyg 2017



Åk 6 alla betyg 

46 flickor och 59 pojkar har ej uppnått 

kunskapskraven i åk 6 av 658 elever.

(2016 33 flickor och 64 pojkar)

87%86,2%

13,8%



Åk 9 alla betygLUND 

Betygsfördelning per skola 
~ Enhet 

["~ )) f) 
----------------------------------------------------------------------------------~ 
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Åk 9 alla betyg flickor
LUND 

Betygsfördelning per sko'a 
~ Enhet 

F&gelskolan 4·9 18,2% 23,0% 16,8% 13 6% 

Falads~rden 31,1% 26,5% 10,1% '5 ,4% 

Gunn~boskolan 7 ·9 19,8% 30,5% 16,5% 14,0% 

Jäm8kraskolan 4-9 26,5% 29,3% 13,0% 

Lerbäckskolan 7-9 33,4% 22, 1% 12,9% 

Svane$kolan 26,4% 23,8% 14,2% 8,3% 
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östratornskolan 25,8% 22,0% S,1% 
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Åk 9 alla betyg pojkar
LUND 

Betygsfördelning per skola 

~ Enhet 
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Åk 9 alla betyg 

22 flickor och 55 pojkar har ej uppnått 

kunskapskraven i åk 9 av ca 611 elever.

(2016 38 flickor och 74 pojkar)

88,8 %

11,2 %



Betyg åk 6-9 2014-2017
Åk 6  Andel A totalt Andel A Flickor Andel A Pojkar
Engelska 23% 24% 22%
Matematik 16% 16% 15%
Svenska 9% 13% 5%
Idrott 8% 8% 8%
   

Åk 7 Andel A totalt Andel A Flickor Andel A Pojkar
Engelska 13% 17% 10%
Matematik 7% 8% 5%
Svenska 7% 11% 2%
Idrott 6% 7% 5%
   

Åk 8 Andel A totalt Andel A Flickor Andel A Pojkar
Engelska 17% 22% 13%
Matematik 11% 14% 8%
Svenska 12% 20% 6%
Idrott 12% 12% 12%
   

Åk 9 Andel A totalt Andel A Flickor Andel A Pojkar
Engelska 34% 36% 32%
Matematik 18% 20% 17%
Svenska 25% 34% 16%
Idrott 25% 21% 28%



Åk 6 vt 2016



Åk 7 vt 2017
LUND 

(• LPO 94 • LGR 11 ) (• Skola • Amne •Kön •Termin l• Antal bet:t:g • Andel be!:fg 

Betygsfördelning per ämne ["'< 

Ämne • Betyg • A B c D E F Tota l 

Bild 7,9% 15,0% 30,6% 26,9% 15,6% 3,5% 0,5% 100,0% 

Biologi 3,2% 12,6% 27,4% 22,2% 26,5% 6,9% 1,1% 100,0% 

Engelska 10,9% 27,9% 24,5% 16,7% 13,8% 5,6% 0,7% 100,0% 

Franska 10,6% 20,5% 32,3% 15,5% 14,9% 5,0% 1,2% 100,0% 

Fysik 3,6% 15,5% 24,1% 20,9% 26,8% 8,0% 1,1% 100,0% 

Geografi 10,9% 18,6% 29,8% 15,9% 18,8% 5,1% 0,9% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 1,4% 16,0% 35,4% 27,3% 16,3% 2,7% 0,9% 100,0% 

Historia 8,0% 19,5% 26,8% 16.4% 22,7% 5,7% 0,9% 100,0% 

Idrott & Hälsa 3,5% 21 ,6% 35,3% 21 ,5% 11,7% 4,5% 1,9% 100,0% 

Kemi 3,5% 14,6% 24,6% 25,2% 24,1% 6,4% 1,6% 100,0% 

Matematik 10,0% 15,4% 21,4% 18,7% 25,5% 8,8% 0,3% 100,0% 

Musik 16,0% 21 ,0% 28,0% 21 ,4% 9,9% 3,2% 0,5% 100,0% 

Religionskunskap 8,9% 16,6% 29,4% 17,6% 21 ,0% 5,3% 1,3% 100,0% 

Samhällskunskap 7,7% 22,2% 27,0% 16,3% 21 ,8% 4,4% 0,7% 100,0% 

Slöjd 3,5% 15,9% 34,8% 28,3% 14,3% 2,0% 1,3% 100,0% 

Spanska 10,6% 23,7% 22,8% 20,8% 17,6% 4,5% 100,0% 

Svenska 6,4% 20,3% 28,4% 21,6% 19,1% 3,4% 0,7% 100,0% 

Svenska som andraspråk 1,8% 9,1% 12,7% 23,6% 50,9% 1,8% 100,0% 

Teknik 4,8% 11 ,6% 32,6% 20,3% 23,6% 6,0% 1 ,2% 100,0% 

1 Tyska 7,5% 22,6% 30,7% 23,6% 12,1% 3,5% 100,0% 



Åk 9 vt 2017
LUND 

( • LPO 94 • LGR 11 ) (• Skola • Arnne •Kön • Termin l• Antal be!}':g • Andel be!):g 

Betygsfördelning per ämne !:':x 
Ämne - Betyg • A B c o E F Total 

Bild 20,5% 21 ,4% 30,7% 17,3% 7,9% 1,0% 1,2% 100,0% 

Biologi 15,8% 19,1% 33,3% 14,1% 11 ,7% 4,1% 2,0% 100,0% 

Engelska 34,0% 27,2% 21,5% 8,9% 4,9% 2,9% 0,6% 100,0% 

Franska 24,6% 28,0% 21 ,1% 14,9% 9,7% 1,7% 100,0% 

Fysik 14,0% 23,6% 26,9% 17,0% 12,7% 3,6% 2,2% 100,0% 

Geografi 19,1% 24,2% 29,7% 12,2% 10,2% 3,8% 0,9% 100,0% 

Hem & Konsumentkunskap 21 ,2% 24,3% 29,8% 15,0% 6,8% 1,6% 1,3% 100,0% 

Historia 19,9% 25,9% 27,3% 11,5% 9,9% 4,7% 0,9% 100,0% 

Idrott & Hälsa 24,7% 27,3% 27,5% 10,2% 6,8% 2,2% 1,3% 100,0% 

Kemi 12,4% 18,2% 32,3% 17,0% 13,1% 4,8% 2,2% 100,0% 

Matematik 18,0% 16,4% 23,3% 17,6% 21 ,1% 3,1% 0,6% 100,0% 

Musik 27,2% 29,5% 25,2% 9,9% 5,1% 2,0% 1,0% 100,0% 

Religionskunskap 17,7% 26,2% 28,8% 12,2% 9,7% 4,5% 0,9% 100,0% 

Samhällskunskap 20,8% 23,0% 28,9% 13.7% 9,0% 4,2% 0,4% 100,0% 

Slöjd 22,0% 27,8% 31,7% 12,4% 4,5% 0,9% 0,7% 100,0% 

Spanska 29,5% 20,7% 26,0% 13,7% 9,1% 0,7% 0,4% 100,0% 

Svenska 24,7% 29,5% 26,3% 11,4% 6,7% 0,6% 0,6% 100,0% 

Svenska som andraspråk 6,1% 13,6% 16,7% 34,8% 27,3% 1,5% 100,0% 

Teknik 13,8% 18,8% 32,4% 17,6% 13,4% 2,3% 1,6% 100,0% 

Tyska 25,2% 18,9% 36,5% 9,9% 8,6% 0,5% 0,5% 100,0% 



Frånvaromätning läsåret 2016/2017
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-09-20
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Generella rutiner

• Förälder anmäler frånvaro till skolan eller 
i Skola24

• Frånvaron registreras/dokumenteras
• Vårdnadshavare informeras vid oanmäld 

frånvaro



Anmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 1-3
LUND 
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Anmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 4-6
LUND 
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Anmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 7-9
LUND 
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101-200 201+ tim 
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Anmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 1-9
LUND 

Årkurt/Timm•lf Otim 1·3 tim 4-lOtim 11· 20tim 21·50tim 51-100 tim 101·200tim 20l+tim 

År 1·3 516 122 451 502 699 19 1 19 1 

20,6% 4,9% 18,0% 20,1% 17,9% 7,6% 0,8% 0,0% 

År 4-'6 220 99 344 440 707 259 37 5 

10,4% 4,7% 16,3% 20,8% H,S% 11,3% 1,8% 0,2% 

År 7-9 129 125 351 416 784 384 79 12 

5,7% 5,5% 15,4% 18,2% 34,4% 16,8% 3,5% 0,5% 

Alla 865 346 1146 1358 2190' 834 135 18 

12,6% 5,0% 16,6% 19,7% 31tB% 11,1% 2,()% 0,3% 

WWW.LUND.SE 



Orsaker till anmäld frånvaro

• Sjukdom
• Semester/resor
• Läkare/tandläkarbesök



Oanmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 1-3
LUND 
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Oanmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 4-6
LUND 
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Oanmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 7-9
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Oanmäld frånvaro läsåret 2016/2017 år 1-9
LUND 

lrk~,o~ra/Timmar Otlm 1·!tlm 4·l0tlm 11·.20tim 21·SOtlm 51·100 tim 101·200tlm 20·1+tlm 

Årl-3 1937 318 166 42 26 5 s o 
77,5% 12,7% 6,6% 1,7% 1,0% 0,2% 0,2% 0,0% 

Ar 4-6 1250 540 161 42 18 65 36 1 

59,2% 25,6% 7,6% 2,0% 0,9% 3,1% 1,7% 0,0% 

År 7-9 878 718 382 146 116 28 7 3 

l8,5% 31,5% 16,8% 6,4% 5,1% 1,2% 0,3% 0,1% 

Alla 4065 1576 709 230 160 98 48 4 

59,0% 22,9% 10,3% 3,3% 2,3% l A% 0,7% 0,1% 
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Orsaker till oanmäld frånvaro
• Vårdnadshavare har inte anmält 

sjukdom/ledighet
• Lärarna glömt att rapportera in i Skola24
• Sen ankomst
• Avslag av ledighet har ignorerats
• Skolk
• Hemmasittare
• Felregistrering
• Vårdnadshavare förstår inte instruktioner 

i Skola24



Ämne där den oanmälda frånvaron är större

• Inga tydliga tendenser

• Mer kopplat till när på dagen 
och/eller  i veckan ämnet är 
schemalagt

LUND 

WWW.LUND.SE 



Genomförda åtgärder
• Upplyser föräldrar att anmäla 

sjukdom/ledighet
• Enskild-, hem- & distansundervisning
• Översättning av instruktioner i Skola24 
• Skolorna ska ha en handlingsplan

1. Kontakt med elev och vårdnadshavare
2. Koppla in Elevhälsoteam
3. Koppla in Socialförförvaltningen
4. Rapportera till nämnden



Förebyggande åtgärder

• I de allmänna råden betonas främjande insatser, att 
skolan arbetar övergripande och förebyggande för att öka 
elevernas närvaro. 

• Det handlar om att skapa en god lärande miljö, att 
undervisningen anpassas till den enskilde elevens behov 
och främjar motivationen att delta i utbildningen.

•  Ett gott skolklimat som präglas av trygghet, arbetsro och 
goda relationer är betydelsefullt.



Framgångsfaktorer

• Goda relationer – samverkan – lyssna på 
eleverna – allas engagemang

• Kunskapsfokus

• Tydligt ledarskap

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

Ann-Britt Svensson

046-35 83 19

ann-britt.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2017 till 
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och 
ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i 
förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i 
förhållande till budgetramen på 1 772 mnkr. Prognosen har en 
volymavvikelse motsvarande 7 mnkr som ska kompenseras enligt 
regelverket för direkt skolpeng. Osäkerhet råder framförallt kring antal 
förskolebarn under hösten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 september 
2017 dnr BSL 2017/0604  

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. Dessa pengar gynnar barn och elever i Lunds 
kommun. Ärendet bedöms ta tillvara barn och ungdomars intressen.   

Ärendet
Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och ger en bedömning 
av om utvecklingen går i en önskad riktning i förhållande till mål och 
ekonomiskt utrymme. 

BSN Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat i förhållande till 
tilldelad ram på 1 772 mnkr. Volymavvikelser motsvarande  - 7 mnkr. I 
förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 125 fler barn, 
skolan ca 50 färre elever samt fritidshem ca 280 färre barn. Osäkerhet 
råder framförallt kring antal förskolebarn under hösten.

Det långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet inom bedömning för 
lärande har fortsatt i enlighet med de högt satta målen för denna 
satsning. I detta sammanhang noteras att meritvärdet för elever i åk 9 



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-09-12 BSL 2017/0604

ökade för femte året i rad. Förvaltningen har genomfört stora 
utbildningssatsningar för våra skolledare som tillsammans med Öster 
hade ett internat i mars på temat framtidens utmaningar och ledarskap. 
En del av innehållet på dessa dagar erbjöds också alla pedagoger i skolan 
under en upptaktsdag i augusti med temat ämnesdidaktik kopplat till 
framtidens utmaningar.

Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört två granskningar; dels 
om fördelningen av lärarresurser och dels om huvudmannens styrning 
och ledning av förskolans kvalitet.

Förvaltningen har under våren initierat en seriös satsning på arbetet med 
innovationer som i augusti omsätts i 3 konkreta pilotprojekt.  

Nämndens tre prioriterade mål har fått genomslag på enhetsnivå. Detta 
avspeglas i de nyligen inlämnade rapporterna för systematiskt 
kvalitetsarbete. Analyser kommer att göras under hösten.

Nämndens riktade satsning på 3 mnkr mot sjukskrivningar har övergått 
från planering och inventering till konkreta insatser. Bland annat har en 
ny modell för att förebygga sjukskrivningar tagits fram. Sjuktalen har 
gått ner med 0,2 procentenheter under perioden jan-juli 2017 
(7,3) jämfört med motsvarande period 2016 (7,5). Vid uppföljningen 
kan också konstateras att förvaltningen nu är nära målet max 30 
medarbetare per chef.

I samarbete med arbetsförmedlingen och Kommunal har vi under våren 
tillsatt drygt 30 extratjänster, främst inom förskolan.

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017 för BSN Lunds 

stad och översända den till kommunstyrelsen 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
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DELÅRSRAPPORT 

AUGUSTI 2017 
Barn och skolnämnd Lund Stad 

 
 

 

 

 



 

2 
 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ........................................................................................................ 3 

Förvaltningsberättelse .............................................................................................. 4 

Händelser av väsentlig betydelse ........................................................................................... 4 

God ekonomisk hushållning.................................................................................................... 6 

Målstyrning ............................................................................................................................. 6 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna ........................................................ 10 

Ekonomi ............................................................................................................................... 11 

Resultat ................................................................................................................................ 11 

Investeringsredovisning ........................................................................................................ 12 

Personal ............................................................................................................................... 12 

Långsiktig kompetensförsörjning .......................................................................................... 12 

Hälsa och arbetsmiljö ........................................................................................................... 13 

Miljö ...................................................................................................................................... 14 

Aktuella händelser ................................................................................................................ 14 

Utmaningar ........................................................................................................................... 15 

Framtid och utveckling .......................................................................................................... 15 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga 1 - nämndens beslut om mål och motivering 

Bilaga 2: Bilaga 2-  nämndens beslut om indikatorer 



 

3 
 

 

Sammanfattning 

BSN Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat i förhållande till tilldelad ram på 

1 772 mnkr. Volymavvikelser motsvarande  - 7 mnkr. I förhållande till tilldelad ram beräknas 

förskolan ha ca 125 fler barn, skolan ca 50 färre elever samt fritidshem ca 280 färre barn. 

Osäkerhet råder framförallt kring antal förskolebarn under hösten. 

Det långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet inom bedömning för lärande har fortsatt i 

enlighet med de högt satta målen för denna satsning. I detta sammanhang noteras att 

meritvärdet för elever i åk 9 ökade för femte året i rad. Förvaltningen har genomfört stora 

utbildningssatsningar för våra skolledare som tillsammans med Öster hade ett internat i mars 

på temat framtidens utmaningar och ledarskap. En del av innehållet på dessa dagar erbjöds 

också alla pedagoger i skolan under en upptaktsdag i augusti med temat ämnesdidaktik 

kopplat till framtidens utmaningar. 

Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört två granskningar; dels om fördelningen av 

lärarresurser och dels om huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet. 

Förvaltningen har under våren initierat en seriös satsning på arbetet med innovationer som i 

augusti omsätts i 3 konkreta pilotprojekt. 

Nämndens tre prioriterade mål har fått genomslag på enhetsnivå. Detta avspeglas i de nyligen 

inlämnade rapporterna för systematiskt kvalitetsarbete. Analyser kommer att göras under 

hösten. 

Nämndens riktade satsning på 3 mnkr mot sjukskrivningar har övergått från planering och 

inventering till konkreta insatser. Bland annat har en ny modell för att förebygga 

sjukskrivningar tagits fram. Sjuktalen har gått ner med 0,2 procentenheter under perioden jan-

juli 2017 (7,3) jämfört med motsvarande period 2016 (7,5). Vid uppföljningen kan också 

konstateras att förvaltningen nu är nära målet max 30 medarbetare per chef. 

I samarbete med arbetsförmedlingen och Kommunal har vi under våren tillsatt drygt 30 

extratjänster, främst inom förskolan. 

En partssammansatt grupp med lärarförbunden har arbetat fram en prioriteringslista vid hög 

arbetsbelastning för lärare, kopplat till AFS 2015:4. 

Förvaltningen har gjort en stor satsning på att utöka antalet miljöcertifierade enheter där varje 

skolområde skall öka med minst två enheter per år för att nå målet 2020. 

Analys av årets befolkningsprognos har genomförts under våren. Analysen omsätts nu i 

nämndens lokalplan för andra gången. Utmaningar finns i att matcha lokalkapacitet med 

behovet; i det korta perspektivet för förskolan och i det lite längre perspektivet också för 

grundskolan. Standardlokalprogram för grundskola och idrottshallar är under framtagande i 

samarbete med andra berörda nämnder och förvaltningar. 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pedagogisk utveckling 

De stora pedagogiska utvecklingssatsningarna inom bl.a. Bedömning för lärande och 

förskolans lärande fortsätter. I mars var Åsa Hirsch och David Didau och föreläste för 2000 

pedagoger från alla våra verksamheter i Lund. David Didau bidrog med tänkvärda 

forskningsresultat gällande lärande, i perspektivet Lunds arbete med bedömning för lärande. 

Åsa Hirsh bidrog med kunskap om skärningspunkten mellan bedömning och lärares 

undervisning. Under mars 2017 genomfördes ett förlängt skolledarforum i Båstad för 

skolledarna på stad och Öster. Temat var ledarskap och föreläsarna var Erik Fernholm, Bo 

Dahlbom, Anders Jacobsson och Lina Axelsson Kihlbom. Erik Fernholm (forskare inom 

motivation, neuro- och lyckoforskning) bidrog med infallsvinklar om vad våra elever behöver 

för att hantera framtiden och samtidigt bevara kreativitet och lycka, Bo Dahlbom (professor i 

informatik, ledamot i Kungliga Ingenjörsakademin och forskningschef vid Sustainable 

Innovation i Stockholm) bidrog med ledarskapet ur ett framtidsperspektiv när det gäller 

förändringstakten. Anders Jakobsson (professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö 

Högskola) gav ett djuplodande perspektiv på svenska elevers resultat i Pisa- och övriga 

globala kunskapstester och dess konsekvenser för framtida undervisning. Lina Axelsson 

Kihlbom gav ledarskapet en dimension kring elever med stora utmaningar, skolors olika 

förutsättningar och möjligheter att förändra. Föreläsningarna gav stora intryck hos 

skolledarna, vilket bland annat bidrog till initiativet att bjuda in Erik Fernholm att föreläsa för 

alla lärare i förvaltningen en av startdagarna i augusti. Det var en mycket uppskattad 

föreläsning. Resten av den dag Erik Fernholm föreläste ägnades åt diskussioner i ämnesvisa 

och förvaltningsövergripande lärargrupper, samt sambedömning. 

Utbildningsinsatser för våra samtalsledare inom Bedömning för lärande pågår och under 

våren genomfördes en introduktionsutbildning för nytillkomna samtalsledare och skolledare. 

Ett nytt årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har tagits fram och arbetet 

påbörjades under våren 2017. Årshjulet består bl.a. av fyra muntliga kvalitetsdialoger som 

sker i skolområdenas ledningsgrupper och leds av utvecklingsledare och skolområdeschefer. 

Under kvalitetsdialogerna sker både uppföljning av nämndsmål och läroplansmål samt utbyte 

av erfarenheter mellan skolledare. Syftet med förändringen är ett större kollegialt lärande i 

dialogform, bättre stöd från förvaltningen till skolledare, större insyn i verksamheterna från 

huvudman och ett underlättande av administration för skolledare. Även underlaget för det 

systematiska kvalitetsarbetet har omarbetats något. Efter omarbetningen har underlaget bland 

annat en inledande begreppsförklaring, en enhetligare begreppsanvändning och en större 

tydlighet i överensstämmelsen med de nationella styrdokument som reglerar arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Under våren 2017 har forskningscirklarna fortsatt. 40 pedagoger och 8 skolledare i skola och 

förskola studerar sin egen verksamhetspraktik, med hjälp av handledare och vetenskapliga 

ledare i samarbete med högskolan. 

Under tidig vår genomfördes en omfattande fortbildningsinsats i förskolorna utifrån det 

förväntansdokument som beslutades av skoldirektörerna i Lunds stad och Lund öster. Utifrån 

dokumentet finns olika grader (ska/bör/kan) av vad som ska vara genomfört sommaren 2017. 

Fokus på fortbildningen har varit de ska-krav som ställts. En mycket uppskattad 

fortbildningsinsats vars positiva effekter också har varit det kollegiala lärandet i form av 

pedagogiska diskussioner som kommit upp i samband med fortbildningen. 

Förvaltningens samarbete med psykologiska institutionen om elevers upplevelse av stress i 
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skolan har fortsatt under våren. En vetenskaplig studie startade under våren 2017 där 

undersökningen vänder sig till elever och lärare i Lund. 

Skolinspektionen granskar huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Lunds 

kommun och i juni intervjuades företrädare för huvudmannen och förskolechefer för 

förskolorna på åtta förskolor i kommunen. Skolinspektionen har i uppdrag att granska 

kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens och 

kommunernas tillsyn. Myndigheten granskar områden där det kan finnas behov av utveckling. 

Syftet är att bidra till en bättre skola och förskola. Nationella mål och riktlinjer är självklara 

utgångspunkter vid granskningen, men även aktuell forskning och beprövad erfarenhet tas 

tillvara. BSF Lunds stad fick utlåtandet den 1 september och det bestod endast av två 

utvecklingsområden som handlar om tydligare kommunikation kring nämndsmålen samt 

synliggörandet av måluppfyllelsen i förskolan. 

Skolinspektionen genomförde under våren en granskning av fördelningen av lärarresursen 

grundskolan i Lunds kommun. Besök genomfördes på två skolor. Intervjuer hölls med 

rektorer och lärare på respektive skola, förvaltningsledning och Barn- och skolnämndens 

presidium. Skolinspektionen skriver i sitt beslut av granskningen att resursfördelningen i stora 

delar fungerar väl. Det bedöms att resursfördelningsmodellen i hög grad fördelar lärarresursen 

så att skolenheter som behöver förstärkning får det. Skolinspektionen identifierar två 

utvecklingsområden i sitt beslut. Den ena utvecklingspunkten är att huvudmannen i 

kvalitetsdialogerna, som Skolinspektionen har uppfattat som uppskattade och väl fungerande, 

fördjupar diskussionen om hur undervisning av behöriga respektive obehöriga lärare påverkar 

elevernas möjlighet att nå målen. Huvudmannen behöver också medverka till att rektorerna 

fördelar lärarresursen utifrån den aspekten. Vidare identifierar Skolinspektionen att 

huvudmannen behöver utveckla fördelningen av förstelärartjänsterna så att den i högre grad 

sker utifrån elevernas förutsättningar och behov, i dialog med rektorerna. 

Under ett par tillfällen har Peter Kisch från näringslivsenheten varit på skolledarforum och 

hjälpt oss i arbete med att skapa en starkare innovationskultur. Han har inspirerat och varit ett 

värdefullt bollplank för skolledarna, i workshops har konkreta projekt arbetats fram. Tre 

projekt är utvalda som förvaltningen kommer att arbeta vidare med, projektledare är också 

tillsatta för dessa. Arbetet är mycket spännande och utvecklande. 

Extratjänster 

I samarbete med Arbetsförmedlingen har Barn- och skolförvaltning Lunds stad under våren 

infört extratjänster i förskolan och i valda delar av skolan. Syftet med dessa tjänster är dels att 

arbetssökande och nyanlända ska få en väg in i arbetslivet, dels att personalen i förskolan och 

skolan ska få en extra resurs som underlättar i vardagsarbetet. Under den korta tid sedan 

införandet har det upplevts mycket positivt, både av de anställda på extratjänsterna och 

pedagogerna i de olika verksamheterna. Vid en genomgång i augusti kunde vi räkna till 31 

extratjänster i de olika verksamheterna. Uppföljningar kommer att göras under hösten. En 

överenskommelse har skrivits mellan Kommunal och arbetsgivaren gällande 60 extratjänster. 

Hälsa och arbetsmiljö  

Barn- och skolnämnd Lunds stad har för 2017 avsatt 3 miljoner kronor för insatser som kan 

bidra till en minskning av sjukfrånvaron inom förskola och skola. Insatserna riktas i första 

hand mot förskola som har den högsta sjukfrånvaron. Kartläggningsinsatser har påbörjats på 

ett antal förskoleenheter med hög sjukfrånvaro och ska följas av en åtgärdsplan för respektive 

förskola. Totalt kommer 12 förskolor under året att kartläggas med hjälp av konsultstöd och 

företagshälsovården. 

Under våren har även ett nytt förebyggande program, PREHAB, med förebyggande 

sjukpenning under sex veckor på halvtid tagits fram via företagshälsovården. Programmet 

syftar till att bryta ett negativt hälsoförlopp för att undvika långtidssjukskrivning. En första 
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kursomgång med cirka 10 deltagare ska genomföras under hösten 2017. Förvaltningen arbetar 

också sedan ett år tillbaka systematiskt med att slussa medarbetare till företagshälsovården på 

hälsosamtal, vid hög korttidssjukfrånvaro och vid tidiga signaler på ohälsa. 

Under våren bildades en partssammansatt arbetsgrupp för att ta fram en modell för 

prioritering av arbetsuppgifter för olika yrkesgrupper att användas vid upplevelse av 

ohälsosam arbetsbelastning, utifrån AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetet har i ett första skede fokuserats på att ta fram en prioriteringslista för lärare i 

grundskolan. Arbetsgruppen ska också ta fram dels ett underlag med punkter att beakta vid 

tjänstefördelning, som en del i att förebygga riskerna för ohälsa, dels ett underlag att användas 

vid samtal mellan lärare och närmaste chef vid upplevelse av ohälsosam arbetsbelastning. 

Förvaltningen arbetar utifrån riktmärket max 30 medarbetare per chef för att ge goda 

förutsättningar för förvaltningens ledare och ge möjlighet till ett nära ledarskap för 

medarbetarna. 

Nya förskolor och skolor 

I augusti startade en ny grundsärskola, Lilla skolan, samt en ny förskola, Snickarbacken med 

fyra avdelningar. 

God ekonomisk hushållning 

Målstyrning 

Nämnden har valt tre utvecklingsmål. Det är tre mål med stark koppling till basuppdraget. 

Varje mål är beskrivet med prioriterat mål kopplat till ett fokusområde, motivering, strategier 

för att nå målen, åtgärder/ aktiviteter och indikatorer. Nämnden har fattat beslut om mål, 

motivering och indikatorer. Strategier och åtgärder/aktiviteter har processats med skolledare 

och formuleras i enheternas systematiska kvalitetsrapporter. 

Bilaga 1: Nämndens beslut om mål och motivering 

Bilaga 2: Nämndens beslut om indikatorer 

Nämndens utvecklingsmål 

Nämndens utvecklingsmål 
Bedömning 

av målet 
Indikatorer 

Mål 

2017 

Utfall 

aug 

2017 

Utfall 

helår 

2016 

Minska elevernas upplevelse av 

negativ stress 

 

Fokusområde 
Lund, en attraktiv och kreativ plats 

 Går ej 

att bedöma 

Andel elever i åk 5 som minst 

en gång per vecka känt sig 

stressad i skolan på grund av 

annat än skoluppgifter (t ex det 

som händer på rasterna, 

relationer till kompisar/lärare) 

under det senaste halvåret? 

 44 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som minst 

en gång per vecka känt sig 

stressad i skolan på grund av 

annat än skoluppgifter (t ex det 

som händer på rasterna, 

relationer till kompisar/lärare) 

under det senaste halvåret? 

 51,7 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som minst 

en gång per vecka känt sig 

stressade på grund av 

skoluppgifter efter skoltid (t.ex. 

läxor, prov och inlämningar) 

under det senaste halvåret? 

 27,9 %  
30,4 %  
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Nämndens utvecklingsmål 
Bedömning 

av målet 
Indikatorer 

Mål 

2017 

Utfall 

aug 

2017 

Utfall 

helår 

2016 

Andel elever i åk 8 som minst 

en gång per vecka känt sig 

stressade på grund av 

skoluppgifter efter skoltid (t.ex. 

läxor, prov och inlämningar) 

under det senaste halvåret? 

 69,3 %  
66,5 %  

 
 

Andel elever i åk 5 som anger 

att skolan pratar om hur man 

kan minska stress. 

 32,5 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som anger 

att skolan pratar om hur man 

kan minska stress. 

 49,3 %  
 

  
 

Uppföljning av skolornas 

stressförebyggande arbete 

genom kvalitetsdialog i 

områdenas ledningsgrupper. 

  Ja  
 Nej  

 
 

Motivation för lärande ska öka hos 

barn och elever. 

 

Fokusområde 
Lund, en attraktiv och kreativ plats 

 

Andel elever i åk 5 som svarar 

att mina lärare förväntar sig att 

jag ska göra mitt bästa. 

 98,1 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som svarar 

att mina lärare förväntar sig att 

jag ska göra mitt bästa. 

 96,1 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som svarar 

skolarbetet stimulerar mig att 

lära mig mer. 

 83,4 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som svarar 

skolarbetet stimulerar mig att 

lära mig mer. 

 65,2 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som svarar: 

Mina lärare ger mig utmaningar 

så att jag hela tiden utvecklas. 

 87 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som svarar: 

Mina lärare ger mig utmaningar 

så att jag hela tiden utvecklas. 

 80,2 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som anser 

att det stämmer ganska eller 

mycket bra att lärarna låter dem 

vara med och utvärdera 

undervisningen. 

 76,7 %  
89,2 %  

 
 

Andel elever i åk 8 som anser 

att det stämmer ganska eller 

mycket bra att lärarna låter dem 

vara med och utvärdera 

undervisningen. 

 59,2 %  
70,7 %  

 
 

Andel elever i åk 5 som anser 

att lärarna är tydliga med vad 

som krävs för att nå 

kunskapskraven i skolan. 

 90,1 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som anser 

att lärarna är tydliga med vad 

som krävs för att nå 

kunskapskraven i skolan. 

 80,6 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som svarar 

att eleverna får vara med på 

lektionerna och påverka på 

vilket sätt man ska arbeta med 

 72,7 %  
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Nämndens utvecklingsmål 
Bedömning 

av målet 
Indikatorer 

Mål 

2017 

Utfall 

aug 

2017 

Utfall 

helår 

2016 

olika skoluppgifter. 

Andel elever i åk 8 som svarar 

att eleverna får vara med på 

lektionerna och påverka på 

vilket sätt man ska arbeta med 

olika skoluppgifter. 

 62,9 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som svarat 

att lärarna hjälper mig i 

skolarbetet när jag behöver det. 

 93,3 %  
 

  
 

Andel elever i åk 8 som svarat 

att lärarna hjälper mig i 

skolarbetet när jag behöver det. 

 91,8 %  
 

  
 

Andel elever i åk 5 som svarar 

att det stämmer mycket eller 

ganska bra att mina lärare ger 

mig feedback på mina 

arbeten/prov så jag vet vad jag 

kan göra bättre. 

 88,6 %  
95,4 %  

 
 

Andel elever i åk 8 som svarar 

att det stämmer mycket eller 

ganska bra att mina lärare ger 

mig feedback på mina 

arbeten/prov så jag vet vad jag 

kan göra bättre. 

 83,7 %  
75,3 %  

 
 

Redovisning av arbetet med 

BFL (hur lärare synliggör 

målen samt lärares feedback) 

som enligt forskning bidrar till 

högre studiemotivation. 

  Ja  
 Nej  

 
 

Uppföljning av skolornas arbete 

med motivation genom 

kvalitetsdialog i områdenas 

ledningsgrupper. 

  Ja  
 Ja  

 
 

Förbättra likvärdigheten i 

bedömningen vid betygssättning. 

 

Fokusområde 
Lund, en attraktiv och kreativ plats 

 Går ej 

att bedöma 

Betyg i relation till nationella 

prov i åk 6 och 9, uppdelat på 

pojkar och flickor. 

  Ja  
 Ja  

 
 

Betygsfördelning mellan ämnen 

i åk 6 och 9. 
  Ja  

 Ja  

 
 

Andel nationella ämnesprov 

som rättas avidentifierat eller 

genom kollegial rättning i 

matematik, svenska och 

engelska. 

 
** 

 

 

  
 

Uppföljning av skolornas 

utvecklingsarbete med 

likvärdighet i bedömning och 

betygsättning genom 

kvalitetsdialog i områdenas 

ledningsgrupper. 

  Ja  
 Nej  
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De tomma rutorna följs upp i årsanalysen. De enkätfrågor som bara har ett värde för 2017, ställdes för första gången till eleverna 2017. 

Målvärdet kommer framöver att bli ett genomsnitt av de fem senaste årens utfall. 

 

Resultat 

Lunds stads meritvärde har ökat markant de senaste fem åren medan behörigheten till 

gymnasieskolan legat kvar på en jämn hög nivå förutom en dipp under 2016 då det kom 

många ensamkommande flyktingar. 

De tre nämndsmålen, Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygsättning, Motivation 

för lärande ska öka hos barn och elever samt Minska elevernas upplevelse av negativ stress 

följs upp regelbundet under året genom dialog med skolledare i kvalitetsdialogerna i 

skolområdena. 

Likvärdig bedömning 

Sambedömning sker på olika sätt i de olika ämnesgrupperna i skolområdena. När det gäller 

nationella prov så har de flesta skolområden en organisation där alla lärare i åk 4-6 och 7-9 

rättar gemensamt oavsett om de har prov eller inte det aktuella året. Alla skolområden har haft 

utvecklingsdagar med sambedömning. Lärarna har upplevt sambedömningsdagarna som 

mycket positiva, det stärker förståelsen för målen samt blir en fortbildning. Samrättning bidrar 

till likvärdig bedömning och bara genom att lärarna diskuterar betygskriterierna gemensamt 

gör att det blir mer likvärdig bedömning. Det har varit särskilt positivt för betygsättningen i åk 

6 att ha lärarna från åk 4-5 med i arbetet med betygsättningen. De skolområden som sett 

behovet har även arbetat för att överbrygga skillnaden mellan vårbetyget i åk 6 och  

höstbetyget i åk 7. Det finns en ibland en systematik i att eleverna sänkt sitt betyg mellan åk 6 

och åk 7 även om de haft samma lärare. Det sker även en utveckling i förståelsen för 

bedömning i årskurs 3. 

Motivation för lärande 

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever. I förskolan arbetar pedagogerna nära 

barnen och tar tillvara deras intressen och behov, ett medforskande arbetssätt där barnets 

nyfikenhet styr verksamhetens upplägg. En miljö i ständig förändring utifrån barngruppens 

intressen och behov motiverar också barnen till ett lekfullt lärande. 

Genomgående har årets Lunk-enkät goda resultat när eleverna värderar punkter som har 
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relevans för deras motivation för lärandet. Dock har vi sjunkande resultat i både årskurs 5 och 

8 när det gäller om lärarna låter eleverna vara med och utvärdera undervisningen. 

Minska elevernas upplevelse av negativ stress 

I kvalitetsdialogerna anger rektorerna att man har sett över planeringar av arbeten och prov 

för att skapa en jämnare arbetsfördelning för eleverna, arbetat med tillgängliga lärmiljöer, 

justerat scheman på fritidshemmet för att fördela personal på ett bra sätt, tagit fram anti-stress-

regler i samråd med elevråd och klassråd, fokuserat på studieteknik. Skolorna har också haft 

insatser för att ge elever verktyg för att hantera sin skolsituation, att känna kontroll över sina 

studier, haft egna enkäter på skolorna för att följa upp insatserna och genomfört åtgärder 

utifrån det, exempelvis har en skola sett att matematiken innebar stress för eleverna, och 

därigenom satsat på automatisering, vilket kunde identifieras som stress-sänkande. Man har 

satsat på att höja elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen och man har haft 

insatser med skolhälsovården kring vikten av bland annat sömn och begränsad skärmtid för 

både elever och vårdnadshavare. 

När det gäller de flesta frågor rörande stress i årets Lunk-enkät har årskurs 5 fortsatt lägre 

siffror än årskurs 8.  Andelen elever som anger att de minst en gång per vecka upplever sig 

stressade p.g.a. skoluppgifter har jämfört med 2016 sjunkit i årskurs 5 men ökat i årskurs 8, 

marginellt. P.g.a. den forskningsstudie som Barn- och skolförvaltningen har inlett med 

psykologiska institutionen har en del frågor om stress förändrats från 2016 till 2017 för att 

vara mer relevanta för studien. Det försvårar jämförelser mellan åren när det gäller stress. 

Skolornas arbete för att minska elevernas upplevelse av negativ stress uppfattas bara delvis av 

eleverna. I årskurs 5 anger en tredjedel av eleverna att man i skolan pratar om hur man kan 

minska stress, medan hälften av eleverna i årskurs 8 anger detsamma. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna 

Särskilda uppdrag Nämnd Status 

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök  
Avsluta

d 

Ärendet avslutades i samband med Barn- och skolnämndens sammanträde 2017-04-19, § 44. 

Utredningen är en teoretisk modell för att belysa samband mellan kostnader och volymer. 

Samtidigt konstateras att Serviceförvaltningen i februari 2017, fått i uppdrag av 

kommunstyrelsen att genomföra en utredning där helhetsbilden av kök ska belysas. 



 

11 
 

 

 

 

 

Ekonomi 

Resultat 

Resultaträkning 

Mnkr 
Utfall 

augusti 

Budget 

augusti 

Avvikelse 

augusti 
Helårsbudget Helårsprognos Helårsavvikelse 

Intäkter 218,3 170,0 48,2 255,2 252,8 -2,4 

Kostnader -1 336,1 -1 291,0 -45,1 -2 015,9 -2 013,5 2,4 

Avskrivningar -7,2 -7,5 0,3 -11,3 -11,3 -0,0 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 
-1 125,0 -1 128,4 3,5 -1 772,0 -1 772,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 

RESULTAT E 

FINANSIELLA 

POSTER 

-1 125,0 -1 128,4 3,5 -1 772,0 -1 772,0 0,0 

Nämndsbidrag/ 

Resursfördelning 
0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunbidrag 1 128,4 1 128,4 0,0 1 772,0 1 772,0 0,0 

RESULTAT 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 

Analys av resultatet och åtgärder vid avvikelse 

Helårsprognosen visar på ett nollresultat i förhållande till tilldelad ram på 1 772 mnkr. 

Volymavvikelser motsvarande ca 7 mnkr ska kompenseras efter faktiskt antal barn och elever 

enligt regelverket för direkt skolpeng. Avvikelsen hänför sig till förskolan (- 18 mnkr) samt 

grundskolan (+11 mnkr). I förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 125 fler 

barn, skolan ca 50 färre elever samt fritidshem ca 280 färre barn. 

Osäkerhet råder vad gäller oförutsedda kostnader som avser god inomhusmiljö i skol- och 

förskolelokaler samt antalet förskolebarn under hösten. 

BSN Lunds stads delårsrapport visar ett överskott 3,5 mnkr och helårsprognosen på 0 mnkr. 

Kostnaderna för förskoleverksamheten kommer i förhållande till delåret att minska med ca 8 

mnkr till följd av att förvaltningen har ca 180 färre barn i förskolan. Samtidigt blir det ökade 

kostnader inom skolverksamheten med ca 8 mnkr till följd av ca 185 fler elever och ca 90 fler 

barn inom fritidshem. 

I helårsprognosen beräknas avvecklingskostnaderna att bli lägre 1,4 mnkr jämfört med 

budget. Likaså kostnader för uppstart av nya förskoleavdelningar visar ett överskott på 0,5 

mnkr. Avgifterna förväntas öka under året med 1,7 mnkr jämfört med budget. Vidare 

beräknar förvaltningen att resultatenheterna får ett överskott på ca 3,5 mnkr, då verksamheten 

måste anpassa sin organisation redan inför hösten 2017 för att ha en budget i balans 2018. 

Detta till följd av effektiviseringar/besparingar år 2018. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Mnkr Utfall augusti Helårsbudget Helårsprognos Helårsavvikelse 

Inventarier, fordon -1,1 -4,0 -4,0 0,0 

TOTALT -1,1 -4,0 -4,0 0,0 

Analys av investeringar 

Personal 

Långsiktig kompetensförsörjning 

  

 2016 2017 

AID-etikett Avgångar 

Antal 

tillsvidare- 

anställda 

Personal- 

omsättning % 
Avgångar 

Antal 

tillsvidare- 

anställda 

Personal- 

omsättning % 

152016 

Skolassistent, 

fritidsassistent 

2 32 6 % 4 31 13 % 

104012 Leder och 

samordnar 

verksamhet enbart 

inom barnoms 

1 24 4 % 3 26 12 % 

402011 

Fritidspedagog 
6 184 3 % 20 175 11 % 

521015 

Vaktmästare, 

sjukhusvaktmästare, 

idrottsanläggn mm 

2 20 10 % 2 19 11 % 

401017 

Specialpedagog 
4 44 9 % 5 49 10 % 

401016 

Speciallärare 
6 86 7 % 7 71 10 % 

402010 

Förskollärare 
27 482 6 % 44 457 10 % 

601012 

Måltidspersonal, 

måltidsbiträde, 

ekonomibiträde mm 

4 29 14 % 2 26 8 % 

Total 107 2 118 5 % 142 2 155 7 % 

De senaste åren har förvaltningen haft en ökad personalomsättning och i år är 

personalomsättningen fram till och med juli 7 %, jämfört med 5 % motsvarande tid förra året. 

142 tillsvidareanställda har under januari - juli valt att avsluta sin anställning, jämfört med 

107 samma tid 2016. Av de 142 har 75 % slutat på egen begäran av annan orsak än pension, 

medan 20 % slutat med pension. 

För förskollärare och fritidspedagoger som är två av yrkesgrupperna som inte är lätta att 

rekrytera till är personalomsättningen 10 % respektive 11 % och flertalet har slutat på egen 

begäran av andra orsaker än pension. För fritidspedagogerna är detta en stor skillnad jämfört 

med samma period förra året då personalomsättningen var 3 %. Med undantag för 
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speciallärarna har vi för lärargrupperna i grundskolan en personalomsättning på 4 - 5 % till 

och med juli månad. 

För att bredda våra rekryteringar har Barn- och skolförvaltning Lunds stad tillsammans med 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster och utbildningsförvaltningen under våren tecknat avtal 

med Lärarguiden.se, vilket bland annat innebär att våra annonser där vi söker pedagoger eller 

skolledare publiceras på ett antal olika webbsidor och jobbsiter särskilt riktade till specifika 

yrkesgrupper. 

I juni deltog Barn- och skolförvaltning Lunds stad tillsammans med kommunens övriga två 

skolförvaltningar på en arbetsmarknadsdag vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö 

högskola. Både pedagoger, skolledare och HR-konsulter fanns på plats för att berätta om 

Lunds kommun och presentera våra verksamheter inom förskola och skola. Under 

arbetsmarknadsdagen fanns också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra arbetsgivare i 

regionen. 

Genom att många studerande från Malmö och Kristianstad högskolor genomför sin 

arbetsplatsförlagda del av utbildningen inom våra förskolor och skolor ges en värdefull 

möjlighet att visa upp våra verksamheter och knyta kontakter med framtida medarbetare. 

  

  

  

  

Hälsa och arbetsmiljö 

Förvaltningens totala sjukfrånvaro under januari - juli 2017 uppgår till 7,3 procent, vilket är 

en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. För lärare i 

grundskolan har sjukfrånvaron totalt minskat från 4,3 till 4,0 procent, dock har sjukfrånvaron 

för lärare senare år ökat med 0,8 procentenheter och uppgår till 4,7 procent. Sjukfrånvaron 

minskar nu även för förskollärare och barnskötare, vilka är de två yrkesgrupper inom 

förvaltningen som hade högst sjukfrånvaro 2016 och där förvaltningen också sett en ökning 

av sjukfrånvaron under senare år. Förskollärarnas sjukfrånvaro minskar från 10,6 till 9,4 

procent, medan barnskötarnas sjukfrånvaro minskar från 11,6 till 10,8 procent. 

Däremot har förvaltningen en större ökning av sjukfrånvaron för fritidspedagoger och 

elevassistenter för årets första sju månader. Fritidspedagogernas sjukfrånvaro ökar från 6,4 till 

8,6 procent och det är långtidssjukfrånvaron på mer än 90 sjukdagar som ökar medan 

korttidsfrånvaron på upp till 14 sjukdagar minskar. För elevassistenterna ökar sjukfrånvaron 

från 8,5 till 10,6 procent. Även för elevassistenterna minskar korttidsfrånvaron medan det är 

sjukfrånvaron på mellan 15 - 90 sjukdagar som ökar. Även lokalvårdarna uppvisar en mindre 

ökning av sjukfrånvaron. Vi kommer aktivt att följa sjukfrånvaroutvecklingen för både 

fritidspedagoger och elevassistenter under resterande del av året. 

Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ligger på 8,0 procent som har minskat mest, med 0,4 

procentenheter. Även den långa sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat för kvinnor. 

Däremot har männens sjukfrånvaro ökat med 0,6 procentenheter. Deras sjukfrånvaro utgör 

dock bara drygt hälften av kvinnornas och ligger på 4,7 procent. Det är den långa 

sjukfrånvaron på 60 dagar eller mer som har ökat för männen. Eftersom männen utgör en 

förhållandevis mindre grupp av våra anställda så får ett mindre antal nya sjukfall större 

genomslag. Vi kan se att bland männen är det nio fler sjukfall 2017 i intervallet sjukfrånvaro 

60 dagar eller mer jämfört med 2016. Det är sjukfrånvaron i den äldre åldersgruppen bland 

männen (50 år och äldre) som har ökat mest. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - kvinnor 

8 

 

8,4 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - män 

4,7 

 

4,1 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - total 

7,3 

 

7,5 

 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro - män 

34,5 

 

27,1 

 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro- kvinnor 

46,5 

 

47,2 

 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro - total 

44,9 

 

45 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna  

 

 

Miljö 

Aktuella händelser 

Miljöperspektivet är ett av de övergripande perspektiven i läroplanen för grundskolan. Det 

betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras ur detta perspektiv enligt Lgr11. Detta 

är huvuduppdraget när det gäller arbete för miljön i Barn- och skolförvaltningen. Arbetet är 

formulerat i Lgr11 i syfte att våra barn och unga ska utveckla ansvarstagande för den miljö de 

själva direkt kan påverka och få ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
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miljöfrågor. Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Efter avslutad grundskola är målet att 

samtliga elever har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, hälsan och samhället. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad har under året fortsatt arbetet med att minimera barns 

och elevers exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen inom förvaltningen i enlighet med 

LundaEko II samt ta fram tillhörande åtgärdsplan. Ytterligare förskolor och skolor har 

genomfört en kartläggning för att minimera barn och elevers exponering för miljö- och 

hälsofarliga ämnen under 2017. Förskolorna har gjort en översyn av plastleksaker och 

gummimaterial. Mycket material, framför allt plast, har bytts ut mot annat. Medvetenheten 

om valalternativ har ökat vid nyinköp och vid nyanskaffning av lekmaterial väljs bara 

produkter som är ofarliga för miljön. 

Inför 2017 har skoldirektören gett skolområdescheferna i uppdrag att säkerställa att varje 

skolområde ökar antalet miljöcertifierade skolor och förskolor med minst två enheter per år. 

Tidigare har kravet varit att öka med en miljöcertifierad enhet per år och skolområde. 

  

Utmaningar 

LundaEko II innehåller många mål i förhållande till kommunens övriga målstyrning. Det 

skulle underlätta om LundaEko II samordnas med kommunens ledningsprocess. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad anges som delansvarig för delmål där den egna 

verksamheten har svårt att göra större insatser och/eller det finns svårigheter att mäta de mål 

och indikatorer som ställts upp. Ett par exempel: 

Delmål 3.1 utsläpp, emissioner och urlakning från byggnader och anläggningar, inklusive 

mikroplaster från byggnader och anläggningar i Lunds kommun ska minska.  

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det är svårt för en förvaltning som vare sig har 

byggnader eller anläggningar att ansvara för och följa upp detta. 

Delmål 6.5 ”Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för skadlig strålning 

(se faktaruta) så att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas 

negativt.”(av faktarutan framgår att förutom UV gäller det strålning från, radioaktiva 

utsläpp, transporter av radioaktivt material, radon i byggnader och elektromagnetiska fält 

samt radiovågsexponering från mobiltelefoni). 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det är svårt att följa upp sitt delansvar inom 

detta område. Om kommunen anser att det ska finnas särskilda krav kring radio-

vågsexponering från mobiltelefoni för anställda utöver de krav som ställs från myndigheter 

bör detta uttryckas tydligt. 

Framtid och utveckling 

Verksamhet 

Barn- och skolnämndens verksamhet står inför stora utmaningar de närmaste åren. Bildandet 

av ny skolförvaltning 1/1 2018 kommer att ställa stora krav på organisationen. Arbetet under 

hösten med att skapa enhetliga strukturer och rutiner kommer att behöva fortsätta och följas 

upp under hela 2018. 

Meritvärdet i åk 9 är fortsatt mycket högt och också förbättrat för femte året i rad. För att den 

positiva resultatutvecklingen skall fortsätta krävs följsamhet mot de nya förutsättningar som 

nationella myndigheter har aviserat inom nämndens ansvarsområde. 
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1:e juli träder en reviderad läroplan in för grundskolan. Den kommer att ställa utökade krav på 

arbete med digitaliseringen riktat till ett flertal ämnen i kursplanerna. Fortbildningsinsatser 

kommer att behöva genomföras under de närmaste åren. 

Regeringen har fattat beslut om att skicka en remiss till lagrådet om 10 dagars obligatorisk 

prao i åk 8 eller 9. Förslaget är att beslut skall träda i kraft 1:e juli 2018. 

Regeringen har också fattat beslut om obligatorisk lovskola med start läsåret 2017-2018. 

Detta beslut kommer inte att innebära några större förändringar för verksamheten eftersom vi 

redan idag erbjuder denna verksamhet i egen regi. Dock behöver nämnden kostnadstäckning 

om statsbidragen för lovskola tas bort eller kommer att ingå i de generella statsbidragen. 

Ett arbete med att ta fram en reviderad läroplan för förskolan har påbörjats. Förslag till 

reviderad läroplan för förskolan beräknas vara klart under våren 2018. 

En ny dataskyddsförordning kommer att börja gälla under 2018 (maj). 

Personal 

De främsta personalstrategiska utmaningarna framöver är dels att säkra 

kompetensförsörjningen dels att minska sjukfrånvaron och öka hälsa och välbefinnande i 

arbetet. 

Närliggande kommuner har samma utmaning avseende kompetensförsörjning, vilket gör att 

arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är av yttersta vikt både för att ha möjlighet att 

nyrekrytera och behålla nuvarande medarbetare. Ett led i detta är ett fortsatt arbete för en god 

arbetsmiljö, goda anställningsvillkor med möjlighet till utveckling i arbetet och att ge goda 

förutsättningar för att vara ledare. 

Genom de intensiva hälsofrämjande insatser som genomförs inom förvaltningen är 

förhoppningen att kunna se en positiv utveckling av sjukfrånvaron de närmaste åren. Ett 

fortsatt arbete med förebyggande och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att motverka 

ohälsosam arbetsbelastning är centrala delar i detta arbete. 

  

  



 

 

Delår 31 augusti 2017 
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Anvisning 
 

Delårsrapporten regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning. 

Delårsrapporten skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid delåret. Nämnderna gör sina egna 

rapporter. Nedan redovisas tidplan för arbetet med delårsrapport 2017 per augusti.   

Arbetsdagar från månadsskifte Vad April 

5 
Stängning av leverantörs- och 

kundfakturor 17:00 
7 - sept 

7 All bokföring stänger, kl. 17:00 11 - sept 

8 Ekonomiprognoser klara 12 - sept 

9 
Förvaltningarna klarmarkerar i 

Stratsys 
13 -sept 

12 

18 Förvaltningarna mailar 

tjänsteskrivelse och handling till 

Lena Bårberg Svensson om de inte är 

expedierade i W3D3 

18 - sept 

12 Kommunrapport klar 18 -sept 

 

Förvaltningarna klarmarkerar sina rapporter 13 september. Nämndernas rapporter ska vara 

beslutade senast den 18 oktober. Presentation av resultat i Ksau 25 september. Beslut i KS 4 

oktober och beslut i KF 26 oktober 

Kontaktpersoner för ytterligare frågor rörande: 

Ekonomi: Henrik Nilsson tel 5521, Anna Andersson 5031 

Miljö: Jon Andersson tel 5840   Anna-Karin Poussart tel 4237  Max Thulin tel 6440 

Personal: Erik Holm tel 5308 

Övriga avsnitt och allmänt om mallen: Lena Bråberg Svensson tel 

7058                                                        
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Sammanfattning 

Anvisning 
 

En kort sammanfattning av nämndens hela rapport ska redovisas här. 

Avsnittet är teckenbegränsat till 2000 tecken. 

Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Anvisning 
 

I detta avsnitt ska nämnderna lyfta fram viktiga händelser inom nämndens hela område 

under perioden januari tom augusti 2017 och som inte på annat sätt beaktats i 

delårsrapporten. 

Vad som ska redovisas här och vad som ska redovisas under övriga rubriker får nämnden 

göra en avvägning av. Undvik att skriva om samma sak två gånger. Ett tips är att skriva 

övriga avsnitt först och sedan komplettera med händelser under denna rubrik. Skriv gärna i 

punktform. Kommunstyrelsen använder valda delar av nämndernas texter för att lyfta fram 

kommunens händelser av väsentlig betydelse. Detta är inget framåtsyftande avsnitt. 

Framåtsyftande text skrivs under rubriken framtid och utveckling. 

God ekonomisk hushållning 

Anvisning 
 

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet. Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras med att offentliga 

medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära 

kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. God ekonomisk hushållning 

omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.(Rubrik utan text) 

Målstyrning 

Anvisning 
 

En kort beskrivning av hur nämndens målstyrning är uppbyggd med nämndens 

utvecklingsmål mot basuppdrag och eller mot fokusområden, indikatorer, verksamhetsmål 

och aktiviteter. 

Nämndens utvecklingsmål 

Anvisning 
 

I tabellen nedan visas nämndens utvecklingsmål och vilka fokusområde dessa är taggade 

emot. Här visas också indikatorer med målvärde för året eller delåret, utfall och jämförelser 
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mot föregående helår. Det är indikatorer som är "taggade" som styrande som visas. 

Önskar nämnden redovisa sina verksamhetsmål och aktiviteter går det bra och lägga till 

detta. Kontakta Lena Bråberg Svensson om ni vill ha hjälp. 

 

Nämndens utvecklingsmål 
Bedömning 

av målet 
Indikatorer 

Mål 

2017 

Utfall 

aug 

2017 

Utfall 

helår 

2016 

  
    

    

  
    

    

      

      

 

Anvisning 
 

Här kommenteras och analyseras nämndens utvecklingsmål och indikatorer. Fokus ska vara 

på analys i förhållande till vad man vill uppnå under året. Befaras att målet inte kommer 

uppnås för 2017 ska detta alltid kommenteras. 

Kommentera särskilt hur nämndens arbete med målet bidrar till kommunens utveckling 

inom det eller de fokusområden som målet är "taggat" emot. 

Taggningen görs under röda tråden och de fokusområden som taggats mot visas i tabellen 

ovan. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna 

( Denna rubrik visas endat för de nämnder som har särskilda uppdrag att rapportera) 

Anvisning 
 

De av kommunfullmäktige särskilda uppdrag ska följas upp. 

Skriv en kort text om vad som är gjort. Hänvisa gärna till beslut eller annan handling. 

 

Särskilda uppdrag Nämnd Status 

   

Företagen i lund ska uppleva att det finns ett gott företagsklimat 

(Denna rubrik visas endast för de nämnder som omfattas av INSIKT-mätningen) 

Anvisning 
 

Redogör för vilka åtgärder nämnden vidtar för att förbättra sin myndighetsutövning 

gentemot företag. 
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Lunds kommun genomförde 2016 för andra året, Insikt, en mätning av kommunens 

myndighetsutövning gentemot företag. Lund fick ett klart godkänt resultat men också 

tillräckligt underlag för att ta beslut om åtgärder för att ytterligare förbättra servicen i 

myndighetsutövningen. 

Ekonomi 

Resultat 

Anvisning 
 

Delårsrapporten ska innehålla uppgift om resultatet till och med andra tertialet, inklusive 

upplupna intäkter och kostnader vid tertialets slut. 

Delårsrapporten ska också innehålla en prognos över resultatet för helåret. 

Tekniska anvisningar till delårsbokslutet finns under rubriken redovisning i 

ekonomihandboken på inloggad. 

Resultaträkning 

Mnkr 
Utfall 

augusti 

Budget 

augusti 

Avvikelse 

augusti 
Helårsbudget Helårsprognos Helårsavvikelse 

Intäkter       

Kostnader       

Avskrivningar       

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 
      

Finansiella kostnader       

RESULTAT E 

FINANSIELLA 

POSTER 

      

Kommunbidrag       

RESULTAT       

Analys av resultatet och åtgärder vid avvikelse 

Anvisning 
 

Lämna en redogörelse över orsaker till eventuella avvikelser i delårsresultatet och 

helårsprognosen mot periodens budget respektive helårsbudget, endast med större 

avvikelser. 

De nämnder som prognostiserar negativt helårsprognos ska redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit eller kommer att vidta för att uppnå en ekonomi i balans i enlighet med 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Framåtsyftande text redovisas under rubriken Framtid och utveckling. 

Investeringsredovisning 

Anvisning 
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Här presenteras nämndens/styrelsens investeringsredovisning. Årets utfall jämförs med 

budget och utfall föregående år. 

Investeringsredovisningen kommer automatiskt att genereras i Stratsys. 

Investeringsredovisning 

Mnkr Utfall augusti Helårsbudget Helårsprognos Helårsavvikelse 

Övriga anläggningar     

Infrastrukturinvesteringar     

Spårvägsinvesteringar     

Strategiska markförvärv     

Exploatering     

TOTALT     

Analys av investeringar 

Anvisning 
 

Lämna en redogörelse över orsaker till eventuella avvikelser i helårsprognosen mot 

helårsbudget, endast större avvikelser. 

Framåtsyftande text redovisas under rubrik Framtid och utveckling. 

Personal 

Anvisning 
 

Rubrik utan text 

Personalredovisningen är en del av nämndens och kommunens verksamhetsberättelser. 

  

Långsiktig kompetensförsörjning 

Anvisning 
 

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för kommuns kompetensförsörjningsarbete 

2017-2018. I denna delårsrapport fungerar personalomsättningen som nyckeltal för 

kompetensförsörjningssituationen. 

Målsättningen är att uppnå en balanserad personalomsättning för respektive förvaltning och 

yrkesgrupp. 

I tabellform återfinns aktuell personalomsättning för förvaltningen för årets första 7 

månader. Motsvarande period redovisas för 2016. Data hämtas per automatik från 

lönesystemet E-companion via QlikView-applikation. Korrekt data finns tillgänglig 

170825. 

Redovisa personalomsättningen i tabellen för bristyrken samt för andra yrkesgrupper ni 
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bedömer har en obalanserad omsättning. Analysera uppgifterna och redogör kort, gärna i 

punktform, för genomförda och planerade åtgärder. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Anvisning 
 

Kommentera sjukfrånvaroutvecklingen inom nämnden. 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Anvisning 
 

Data hämtas per automatik från lönesystemet E-companion via QlikView-applikation. 

Korrekt data finns tillgänglig 170825. 

 

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - kvinnor 

 

 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - män 

 

 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid - total 

 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 

Anvisning 
 

Data hämtas per automatik från lönesystemet E-companion via QlikView-applikation. 

Korrekt data finns tillgänglig 170825. 

 

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro - män 

 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro- kvinnor 

 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 

procent av total sjukfrånvaro - total 

 

 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna  

Anvisning 
 

Datan hämtas per automatik från lönesystemet E-companion via QlikView-applikation. 

Korrekt data finns tillgänglig 170825. 

(Exempeltabell, respektive nämnds sjukfrånvaro tom juli kommer visas) 
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Miljö 

Aktuella händelser 

Anvisning 
 

Redogör för nya åtgärder eller projekt i förvaltningens miljöarbete. 

Utmaningar 

Anvisning 
 

Redogör för hinder och svårigheter i nämndens miljöarbete i förhållande till målen i 

Lundaeko. 

Framtid och utveckling 

Anvisning 
 

Ett avsnitt som ska sammanfatta framtid och utveckling inom nämndens område både vad 

gäller verksamhet, ekonomi, miljö och personal. Omvärldsfaktorer som är av väsentlig 

betydelse för nämnden såsom nya lagar och förordningar, befolkningsförändringar eller 

annat som är av väsentlig betydelse. 

Kommunkontoret använder valda delar till kommunens delårsrapport. 

 



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (1)
Skolkontoret Diarienummer

2017-05-24 BSL 2017/0437

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

Ann-Britt Svensson

046-35 83 19

ann-britt.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Begäran om utökad driftsram Mårtenskolan 

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för Mårtenskolan. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med 
3 764 tkr från och med år 2017. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 24 maj 2017 
dnr BSL 2017/0437
Internhyreskontrakt för lokal 1084-BAA-L01-01 

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger 
förutsättningar för att nämnden ska ha möjlighet att kunna erbjuda 
utbildningsplatser utefter de krav och önskemål som finns.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för Mårtenskolan (paviljong).                                         
Internhyreskontrakt för lokal, 1084-BAA-L01-01, uppgår till 4997 tkr 
per år. Mellanskillnaden i hyreskontrakt för den nya och den gamla 
lokalen uppgår till 3764 tkr per år. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 3 764 tkr från 

och med år 2017. 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
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INTERNHYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Objektnr: 1 084-BAA-L01 -01 

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal· Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Hyresvärd 1 Personnr/orgnr 

SERVICENÄMNDEN/LUNDAFASTIGHETER 2120001132 
Hyresgäst 1 Personnr/orgnr 

BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2120001132 

Lokalens adress Konto debet l Konto kredit 

l :;;;~NSKOLAN mm 

Gata l Trappor/hus l Lägenhet nr 

Gåsatoften 1, 224 67 LUND L01 
Fastighetsbeteckning 

MARTENS FÄLAD 2:1- FH del av 
Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: 
och användning GRUNDSKOLA, PAVILJONG 

Lokalens storlek Butiksarea i Kontorsarea i Övriga utrymmen 
och omfattning plan l m2 plan l m2 l plan l m2 plan l m2 

1 ca 1920 
Angivna areor 

:J har 0 · har inte inför avtalets tecknande gemensamt mätts upp 

Om i avtalet angiven area awiker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning 
respektive hyresvärden rätt till högre hyra. 

lsilaga 

M Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar) 1 
parkerings- garageplats( er) annat 

tillfartför bil plats för plats( er) för för 

för i- och ~ platsför l skyltskåp/ 

l n ~ l urlastning skylt automat bil(ar) bil( ar) 

lnred~ing m m Lokalen uthyrs l Bilaga 

B utan särskild för verksamheten avsedd inredning D med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga 

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig egendom 
och återställa lokalerna i godtagbart skick. 
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. 
Om till följd av hyresgästens åtgärder- vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttning innehåller 

material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden 
dennes kostnader för kvittbildning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. 

Ledningar för 
Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören anger 

telefoni Xl till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

l 
Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs 
och bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden. 

Ledningar för 
Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt datakommunika- Xl ~i on operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

'~"' "'·' · ' 

n Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs 
och bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden. 

Hyrestid Från och med den l Till och med den 

2017-01-01 2018-12-31 

Uppsägningstid/ 6 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Förlängningstid Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst --

i annat fall är kontraktet förlängt med 6 månader för varje gång. 

Värme och 
varmvatten 

Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av fXl hyresvärden n hyresgästen 

Varmvatten tillhandahålles fXl hela året n inte alls n 

Upplysning 

Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att 
överenskommelsen i bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om 
fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. 
Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. 



INTERNHYRESKONTRAKT 
.FÖR LOKAL 

Sid 2 (4) 

Objektnr: 1 084-BAA-L01-01 

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal· Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Hyra Kronor 

4 336 000 per år utgörande fXl total hyra fXl hyra exkl nedan markerade tillägg 

Index- l Bilaga 
klausul Xl Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul 2 
Kostnad för l Bilaga 
värme och l Värme ingår ej i hyran fXl Värme ingår i hyran varmvatten 

VA-kostnad l Bilaga n Va-tillägg utgår i enlighet med bifogade klausul 

Kyla l Bilaga 
Ventilation n Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilationsanläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul 

El 

~ ingår i hyran n hyresgästen har eget abonnemang 

Trapp-
städning l ingår i hyran fXl ombesörjs och bekostas av hyresgästen 

Emballage- l den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant 
och 

avfall, åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den sophämtning 
ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. 

Emballage- och sophämtning 

tJ ingår i hyran 

D ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla sopkärl och erforderligt soputrymme) 

~ ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta 
uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avfallsfraktioner som inte markerats nedan. 

x - ')( hushållsavfall lysrör hårda plastförpackningar 

x x r-
grovsopor metallförpackningar farligt avfall enligt förordning (1996:971) om farligt avfall 

7 x t--

7 
komposterbart avfall 

x 
ofärgade glasförpackningar 

t-- ---------------------------- -- - - --
tidningspapper färgade glasförpackningar 

7 7 r- ----------------------------------
batterier pappförpackningar 

Snöröjning 

~ ingår i hyran n n enligt bilaga 

l Bilaga 
och sandning ombesörjs och bekostas av hyresgästen 

Fastighets- l Bilaga 
skatt l ingår i hyran n ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse 

Oförutsedda 
kostnader 

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av 

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller 
myndighet kan komma att besluta 

b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att 
utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet 

skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den 
totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel är __ procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till i 
fastigheten utgående lokalhyror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en 
uppskattning av marknadshyran för lokalen. 

Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild överenskommelse. 
Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna 
instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. 

Upplysning 

Observera att det i vissa fa ll förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att 
överenskommelsen i bilagan skall bli tillämplig . Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om 
fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättn ing av hyra vid sedvanligt underhåll. 

. '-

Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. 



INTERNHYRESKONTRAKT 
FÖRLOKAL 

Sid 3 (4) 

Objektnr: 1 084-BAA-L01-01 

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal · Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Mervärdesskatt 
~ Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid 

(moms) 
varje tillfälle gällande moms. o Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall 
hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för 
moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande- såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även upplåtelse till 
eget bolag), eller överlåtelse- blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyresgästen 

fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnadsökning som 
följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnaderna som uppstår genom hyresgästens agerande. 

Hyrans Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje l Postgiro nr l Bankgiro nr 
betalning ><l kalendermånads början n kalenderkvartals början genom insättning på 5669-0167 
Ränta, 
Betalnings- Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse 
påminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m . Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt 

förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. 

Underhåll m m l Dock att hyresgästen svarar för l Bilaga M Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll 
av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning Enl. GL Totalhyra 

Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll l Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver l Bilaga 

~ av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning 
tillhandahållen av hyresvärden. 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

l Bilaga n Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga 

Skötsel och drift Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna 
och gemensamma utrymmen. 

Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten , utföra inrednings-
och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga 
installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. 

Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar 
försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att funktion hos radiatorer och andra uppvärm-
ningsanordningar i allt väsentligt behålls. 

Revisions-
Om av vid myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig 

besiktningar 
installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om 
hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder 
som myndigheten föreskrivit. 

Tillgänglighet till 
Utrymmen som fastighetsskötare och person~! från Energiverket, VA-verket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vissa utrymmen 
vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor 
och dylikt. 

Byggvaru-
Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende deklarationer 
lokalen skall han för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer - i den mån de finns utarbetade 
- för de produkter och material som skall tillföras lokalen. 

PBL-avgifter 
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas 
utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. 

Nedsättning 
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalerna i avtalat skick eller av hyra 
annat arbete som särskilt anges i avtalet. 

~~ Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna 
l Bilaga 

eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga. 

Myndighetskrav Det åligger 
mm att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller 

byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet 

l hyresvärden fXl hyresgästen 
efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. 
Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas . 

Upplysning 

Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att 

överenskommelsen i bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om 

fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. 

Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. 



Sid 4 (4) 

INTERNHYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Objektnr: 1 084-BAA-L01-01 

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal· Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Skyltar,markiser Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning, att 
fönster, dörrar etc hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid 

avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning 
nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. 

Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan 
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar. 0 Hyresvärden 

Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan å D fönster D skyltfönster D entredörrar 

O skyltar iXl Enl. GL Totalhyra 

l Hyresgästen är skyldig att teckna och· vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga tilllokalerna hörande skyltfönster och 
entredörrar. 

Lås- Det åligger 
att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar anordningar ""'Xl Hyresvärden n Hyresgästen som krävs för hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring . 

Force majeure 
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åttaganden 
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fu llgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av ollentig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

Säkerhet Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av 

n bankgaranti n borgen n lämnas senast den 

Särski lda 
Bilaga 3 bestämmelser 

Lokaltyp Förhyrd l x l Kommunens lokal l l 
Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vi lka parterna tagit var 

sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. 

Ort/datum Ortidatum 

~/r:;- 2-o\1--LUND2017- 0 5-( 7- ~v\ c\ 

"'7):;/ ~ 
\ resgäst 

~ ·· -~ ···-·· 

Namnförtydligande 
, 

Namnförtydligande 

SERVICENÄMNDEN/LU NDAFA STIGHETER BARN OCH SKOLNÄMND LU NDS STAD 

överens- På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla 
kommelse om 
avflyttning fr om den ti ll vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. 

Ort/datum Ort/datum 

Hyresvärd Hyresgäst 

-

Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes 

fr o m den på 

Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst l Personnr/orgnr 

Ovanstående Ort/datum Hyresvärd 
överlåtelse 
godkännes 

Upplysning 

Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att 

överenskommelsen i bilagan skall bli t illämplig . Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om 

fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvan ligt underhåll. 

Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. 
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Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Klausul 

.. . .. 
Underskrift 

Tillhör kontrakt nr 

1 084-BAA-L01-01 
i fastigheten 

INDEXKLAUSUL 
för lokal 

MARTENS FÄLAD 2:1 - FH del av 

Lunds kommun, Servicenämnden/Lundafastigheter, Box 41, 221 00 Lund 

BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet- kronor 1 263 000 skall 80 

Bilaga nr: 2 

% eller 

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i 

konsumentpris index (totalindex med 1980 som basår) hyresbeloppet ändras med en viss procent 

å bashyran enligt nedanstående grunder. 

För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 111 - 3016 anses bashyran anpassad till 
indextalet för oktober månad året innan. Indextal: 

För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 117- 31112 anses bashyran istället anpassad 
till indextalet för oktober månad under samma tid. 

Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida 
inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. 
Annat överenskommet bastat, nämligen indextalet för oktober månad år 2016 

Skulle indextalet med två decimals noggrannhet ha förändrats i förhållande till bastalet, någon 
påföljande oktobermånad, skall hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella 
förändring detta föranleder . 

Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. l det fall 
ett års oktoberindex föranlett hyresändring sker sådan alltid fr o m 1 januari nästkommande år. 

Ort, datum 

2-/<;- W; t l-
Ort, datum 

1-l r:; - 1--ö, r ~j L~~ 
Hv/J'vär~--- .. t st 

f---

K-·--- ~ ls1 FR'VIGEl'fANINDENILUNbAFI\SilGHI:::+ t:oK--- . 
~ -· .. 

Anvisning ~~~ 2------
Om hela h ran eller en viss d l av densamma skall indexregleras är en förhandlin sfrå a och kan bero y g g å h resvillkoren p y 
i övrigt. 
Indextalet för den oktoberhyra till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande 
av år. 

Beräkning av hyresförändring 

1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet 
2. Den framräknade skillnaden divideras med bastalet 
3. Hyresförändringen beräknas genom att enl. ovan framräknad kvot multipliceras med bashyran . 

Hyresförändringen X, uttryckt i %=det antal enheter varmed indextalet förändrats A, x 100 l bastal et. 
Indextal och bastal anges med en decimal. X=A,O x 100 l B,O 

Ny hyra blir tidigare hyresbelopp x X, enl. ovan framräknad hyresförändring. 



Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Fritext 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Bilaga: 3 

Kontrakt nr 1084-BAA-L01-01 

l Fastigheten MARTENS FÄLAD 2:1 - FH del av 

SERVICENÄMNDEN/LUNDAFASTIGHETER Personnr/orgnr 2120001132 

BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Personnr/orgnr 2120001132 

Hyreskostnaden från fastighetsägaren, 3 734 000 kr, kommer att höjas årligen med 2 %. 
Första höjning sker 2018-01-01. 

Tilläggshyra för avetablering uppgår till661 000 kr/år och debiteras fr.o.m. 2017-01-01-
2020-12-31 . Om hyresförhållandet upphör innan avetableringskostnaden är avbetald ska 
hyresgästen betala resterande kostnad som ett engångsbelopp. 

Kostnader för drift och underhåll, 602 000 kr/år, samt kostnader för avetablering, 661 000 kr/år, 
indexregleras enligt bilaga 2. 

Förlängning av hyreskontraktet förutsätter att förlängning av tillfälligt bygglov beviljas. 

Ansvarsfördelning SBA enligt bilaga 4. 

Ort, datum . 
Lund 2017- {f('-( 7-

Ort, datum 

Lund 2017- o<)- OL 
Hyr~sgasi ---..,_ 

r -- ) 
"' -- / / 

BARN OCH SKQ.LtsJAM UNDS STAD SERVICENÄMNDEN/LUNDAFASTIGHET 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
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Gustav Svensson

046-35 62 78

gustav.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Beställning Vikingaskolan

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om/tillbyggnad av Vikingaskolan. 
Skolan får efter genomfört projekt en kapacitet för 720 elever i årskurs 4-
9. 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 2017-09-20
Beställning Vikingaskolan 2017-09-20
Lokalprogram Vikingaskolan 2017-09-20
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, 
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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 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. 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 
2017-09-20 med färdigställande till höstterminen 2020.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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Skolkontoret

Beställare: Gustav Svensson Barn- och skolnämnden Lunds stad

Beställning av ny- eller ombyggnad Vikingaskolan 

 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 ..........................................................................4
5. Avgränsningar ........................................................................................10
6. Förutsättningar ......................................................................................10

6.1. Tidsram ........................................................................................10
6.2. Ekonomi, budget ..........................................................................10
6.3. Finansiering..................................................................................10
6.4. Driftkostnad..................................................................................11
6.5. Följdinvestering............................................................................11
6.6. Energi och miljö ...........................................................................11
6.7. Övrigt ...........................................................................................11

7. Fastställande ...........................................................................................11
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Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
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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 20/9-
2017 och förslag till beslut är:

Att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för 720 
elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan 2017-09-20 
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 
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Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
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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 70-
talet 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 
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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 G1-
G4. 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. 
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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 
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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 8-
8,5m 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

Projektets genomförande kommer medföra kostnader för evakuering. I 
utredningen av projektet har en kostnad för evakuering redovisats för 7,7 mkr 
för paviljonger. Ytterligare kostnad för utemiljö samordnas med byggande av 
ny förskola på Råbylund. Kostnad för utemiljö är beräknad till 4,4 mkr.

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] 



Lokalprogram Vikingaskolan 720 elever i årskurs 4-9

Entré antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Vindfång 1 20 20
Foajé 1 50 50
Toaletter, städ 10 2 20
Programyta 90

Bibliotek antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Bibliotek 1 150 150
Programyta 150

Matsal - Café antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Matsal  1 250 350 350
Café 1 65
Scen 1 20 20
Kök 1 360
Programyta 795

Skolledning antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Arbetsrum 2 1 15 30
Administration 4 1 10 40
Möte L 1 15 30 30
Möte M 1 8 15 15
Post, kopiering 1 15 15
Förråd 1 15 15
Vaktmästare 1 15 15
Pausrum 1 40 70 70
Pentry 1 20 20
Kapprum 1 15 15
Toaletter, städ 3 2 6
Hcpwc/ personal 1 5 5
Programyta 276

Elevhälsa antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Skolsköterska 1 15 15
Vilrum 1 15 15
Hcpwc 1 5 5
Kurator/ psykolog 1 15 15
SYV 1 15 15
Programyta 65
Kompletterande toaletter 2 2

Hemvist F-6 antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Groventré 1 20 20
Kapprum 80
Hemklassrum L 1 60 128 128



Hemklassrum L 2 30 64 128
Grupprum M 2 15 32 64
Grupprum S 1 6 16 16
Arbetsrum 2 6 20 40
Fritidshub 100
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 6 2 12
Hcpwc/ personal 1 5 5
En hemvist 603

3 Hemvister Tot 1809



Studio 7-9 antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Elevskåp 3 20 60
Basrum L 1 60 128 128
Basrum  2 30 64 128
Grupprum M 2 15 32 64
Grupprum S 2 6 16 32
Öppen arbetsyta 1 64 64
Arbetsrum 3 6 16 48
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 10 2 20
Hcpwc/ personal 1 5 5
En studio 559

2 Studio Tot 1118

Speciallokaler enligt standardlokalprogram 
Musik 1
Verkstad 2
Kök 1
Lab 1

Musikrum antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Musik och rörelserum 1 30 70 70
Övningsrum 2 6 15 30
Förråd 1 10 10
Scen 1 20 0
Programyta 110

110
Verkstad antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Verkstad 1 30 150 150
Maskinrum 1 30 30
Förråd 2 10 20
Inspiration 1 10 10
Programyta 210

total 420
Kök antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Kök 1 15 80 80
Programyta 80

total 80
Lab antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Lab 1 30 70 70
Preprum 1 20 20
Programyta 90

total 90
Idrottshall:
Sporthall 2 pos 1600

1600

Tillägg övrig verksamhet



Förberedelseklass 2 grupper 100

100

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



2017‐05‐26

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

elever i årskurs 4-9



kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
kan ersättas med öppen gruppyta
samutnyttjas som mötesrum 

samutnyttjas som lärmiljö



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



Egna lokaler integrerade med övrig verksamhet



Beställning Vikingaskolan
Infomöte 2017-06-07



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



Scenario LTÖ
LUND 

Ålder 

"6 

'7 
"8 

"9 

"'o 
"1 1 

"1 2 

"1 3 

"1 4 

"'s 
Summa 

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

'2016 '2017 '2018 
,. 3,6 ,.. 3,9 " ,. 3,6 ,.. 3,6 ,.. 
,. 3,4 ,.. 3,6 ,.. 
,. 3,5 ,.. 3,4 " 
,. 

14,0 ,.. 14,6 ,. 
,. 2,5 ,.. 3,0 " 
,. 2,0 ,.. 2,5 " 
,. 3,1 ,.. 2,1 ,. 
,.. 

7,6 " 7,6 " 
,. 2,2 ,.. 3,2 " 
,.. 2,5 ,. 2,2 " 
,. 2,0 ,. 2,6 " 
,.. 6,6 ,. 8,0 " 
,.. 28,3 ,. 30,2 " 

WWW.LUND .. SE 

'2019 
4,0 ,.. 

3,9 ,.. 

3,7 ,.. 

3,7 ,.. 

15,4 ,.. 

2,9 ,.. 

3,1 ,.. 

2,6 ,.. 

8,6 ,.. 

2,1 ,.. 

3,3 ,. 

2,3 ,.. 

7,7 ,.. 

31,6 ,. 

Munspelet F-3 
2 parallell 

'2020 '2021 

4,2 " 3,7 " 

4,1 ,. 4,3 " 

4,0 " 4,1 ,.. 

3,7 " 4,0 " 

16,0 ,. 16,1 ,.. 

3,1 ,. 3,2 ,. 

3,0 " 3,2 " 

3,1 ,. 3,0 " 

9,2 " 9,4 ,.. 

2,6 " 3,2 " 

2,2 " 2,7 " 

3,3 " 2,2 " 

8,2 " 8,1 ,.. 

33,4 " 33,6 ,.. 

Skola Brunnshög f-3 
4 paralleiii 

Östra tornskolan 4-9 
4 parallell 

'2022 

4,2 " 4,8 

3,8 " 
MArtenskolan F-3 

4,4 
3 parallell 

4,4 " 4,0 

4,2 " 4,5 

16,6 ,. 17,6 

3,4 " 3,7 

3,3 " 3,5 

3,3 " 3,3 

9,9 " 10,5 
3,1 ,. 3,3 

3,3 " 3,2 

2,8 " 3,4 

9,2 " 9,9 
35,7 ,.. 38,1 

< 
Flygelskolan F-3 
2 parallell 

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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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 
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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 
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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 

Summa 79,7 84,3 87,9 90,8 92,5 92,3 94,1 

 

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. 
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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. 
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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 200 elever ht x Ny skola, F-3

Ny skola Råbylund 100 elever ht x Tillbyggnad ny skola Råbylund

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3

Vikingaskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Östratornskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
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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 

Summa 89,3 92,1 94,3 95,8 96,8 96,5 96,8 

 

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

kommunal skola. 
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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 

- 
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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 7-

9. 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 

 
 

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola. 

 

  

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
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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 

Summa 45,6 46,6 47,8 49,0 49,8 50,4 49,1 

 

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 

 

 

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

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Grundskola

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Tillbyggnad åk 4-6

Fäladsgården 540 elever ht x Renovering åk 7-9

St Hansgården ht x Ersättning fritidshem
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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 
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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 ht x

Lerbäckshallen ht x

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger

Stångby centralskola 300 elever ht x Ny skola 7-9

Ny skola östra Stångby 300 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov
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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 

 
 

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 

1 200
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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 

 

 
 

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. 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer 5 avdelningar vt x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x
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2.2.1 Centrum väster  - Järnåkra Klostergården 

 

 

 

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. 
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Tidsättning av projekt 

 

 
 

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.  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Centrum väster JK

Snickaren 4 avdelningar ht x

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x

Stenkrossen 8 avdelningar ht x

Grynmalaren 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Magle 4 avdelningar ht x
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2.2.2 Norra fäladen 

 

 

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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Norra Fäladen

Sagoeken 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 8 avdelningar ht x

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x
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2.2.3 Centrum Torn 

 

 

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 Kommentar

Förskola

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 6 avdelningar ht x

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 10 avdelningar ht x
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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  
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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. 

  



Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Norra Fäladen

Sagoeken 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 8 avdelningar ht x

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer 5 avdelningar vt x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x

Centrum väster JK

Snickaren 4 avdelningar ht x

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x

Stenkrossen 8 avdelningar ht x

Grynmalaren 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Magle 4 avdelningar ht x

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 6 avdelningar ht x

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 10 avdelningar ht x

Grundskola

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Tillbyggnad åk 4-6

Fäladsgården 540 elever ht x Renovering åk 7-9

St Hansgården ht x Ersättning fritidshem

LTÖ

Ny skola Råbylund 200 elever ht x Ny skola, F-3

Ny skola Råbylund 100 elever ht x Tillbyggnad ny skola Råbylund

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3

Vikingaskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Östratornskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Centrum väster JK

Svaneskolan 400 elever ht x Ersätter Svaneskolan

Centrum torn

Prästängshallen ht x

Lerbäckshallen ht x

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger

Stångby centralskola 300 elever ht x Ny skola 7-9

Ny skola östra Stångby 300 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov



Scenario 2021 LTÖ
160831



LTÖ - delområden

• Östra torn – Brunnshög

• Linero – Råbylund

• Tuna – Mårtens fälad



PowerPoint-bildspel - [Karta LTÖ uppdelad.pptx]

Tunaskolan

Östra tornskolan

Flygelskolan

Munspelets skola

Vikingaskolan

Paviljonger











Utanför prognosperiod
• Brunnshög

• Råbylund

• Norränga



Befintlig kapacitet

  Östra 
torn

Para Munspelet Para Flygelskolan Para Mårtensskolan Para Vikingaskolan Para Tunaskolan Para Totalt

F-3 45 0-2 191 2 103 1 205 1-3 193 2-3 221 2 958
åk 4-6 213 3     50 1 45 1 109 1-2 200 2-3 617
åk 7-9  218 3             69 1 269 3 556
  476   191   153   250   371   634   2 075



Status på byggnader och tillfälliga 
lösningar

• Paviljonger – Mårtensskolan

• Vikingaskolan – behov av renovering

• Östratornskolan – behov av renovering



Beslutade förändringar

• Brunnshög 400 elever

• Södra Råbylund

• (Mårtenskolan)

• (PE-hus Östra tornskolan)



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

Summa 79,7 84,3 87,9 90,8 92,5 92,3 94,1

Justerat för friskolor. 85 % av barn i åldern 6-15 år inom LTÖ
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9



Mårtenskolan F-3
3 parallell

Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell

Skola Råbylund F-3
2 parallell

Munspelet F-3
2 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Tomt ny skola 
Råbylund ??

Tomt ny skola Brunnshög 4-9 ??

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

LTÖ scenario 2021



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (3)
Skolkontoret Diarienummer

2017-09-04 BSL 2017/0760

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Sebastian Rånes

046-3594844

sebastian.ranes@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

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

Sammanfattning
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för handel, kontor och 
service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun genomfört en 
markanvisningstävling avseende handelskvarteret. ICA Fastigheter 
tillsammans med Fojab Arkitekter vann tävlingen. Planområdet innefattar 
två kvarter samt torget norr om handelskvarteret. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 handelskvarter 
med m m Centrala Brunnshög I Lund, Lunds kommun 2017-09-04 
BN Underrättelse-Granskning 2017-08-24 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27_2 (handel) – Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-08-08 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2 
(handelskvarteren)
BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2017-08-08 Dpl för 
del av Östra Torn 27_2 (handel)
BN Utlåtande 2017-08-08 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2 
(handelskvarteren)

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

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

BTA. Det får konsekvenser för jordbruksmarken när den brukade jorden 
ersätts med stadsbebyggelse. De biologiska värdena har dock möjlighet att 
öka något i och med gröna gårdar, tak och allmän platsmark anläggs med 
större artinnehåll. Fördröjningsmagasin ska anordnas för att reglera och rena 
vattenflödena mot Höje å. Möjligheterna för kommersiell och offentlig 
service ökar i och med denna plan. Planen innehåller det första kvarteret och 
hjärtat i ett nytt stadsdelscentrum. 

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolnämnd Lund beslutade 2017-02-08 att överlämna 
"Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög i Lund, Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113" med 
följande kompletteringar: 
• På sidan 8 i samrådshandlingen under rubriken "Service" förekommer 
flera felaktigheter vad gäller namn på skolor och vilka åldersgrupper som 
går på dessa. Stadsbyggnadskontoret bör inhämta aktuella uppgifter från 
Barn- och skolförvaltning Lund stad. 
• På sidan 8 under rubriken "Trafik" beskrivs dagens trafikmängder på 
aktuella gator. För att berörda parter ska kunna göra en 
lämplighetsprövning, tex vad gäller buller, luftföroreningar och 
trafikrisker är det viktigt att planen innehåller en realistisk trafikprognos 
för den tidpunkt när hela området är utbyggt. Det är därför lämpligt att 
planen kompletteras med en sådan. 
• På sidan 9 under rubriken "Luftföroreningar" tycks texten avspegla 
regler som gällde före 2010. Det är därför lämpligt att texten 
kompletteras för att avspegla aktuellt regelverk. 

Planbeskrivningen har justerats angående skolornas namn och i den 
utvecklade bullerutredningen som tagits fram till granskningsskedet 
beskrivs även prognoserna för trafikmängder samt luftföroreningar.
Planförslaget har fokus på kollektiv, gång och cykeltrafik i den del av 
Brunnshög det omfattar. De elever som går på skolan ska ha en säker 
skolväg vilket utformningen av området bedöms möjliggöra

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av 

Östra Torn 27 2 handelskvarter med m m Centrala Brunnshög I 
Lund, Lunds kommun 2017-09-04

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare
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Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden



Byggnadsnämnden Underrättelse-Granskning 1 (1) 
 2017-08-24  

 
   

     

 
Postadress 

 
Box 41, 221 00  LUND 

 
Telefon vx 

 
046-35 50 00 

 
E-post 

 
byggnadsnamnden@lund.se 

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

 

  

 

 Kommunkontoret 
 Kultur- och fritidsförvaltningen 
 Miljöförvaltningen 
 Socialförvaltningen 
 Barn- och skolförvaltning Lunds stad 
 Vård- och omsorgsförvaltningen 

  Serviceförvaltningen 
  
  
  
 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m Centrala 
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun   
PÄ 07/2016 
 
Rubricerad detaljplan upprättad 2017-08-08 hålls tillgänglig för berörda sakägares 
granskning under tiden 28 augusti – 11 september 2017. 

 
Detaljplanen remitteras härmed för granskning. 
 
Yttrande skall ha inkommit till byggnadsnamnden@lund.se senast den 11 september 2017. 
 
Om Ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom. 
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av Era synpunkter. 
 
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Madeleine Rosqvist 
planadministratör 
 
 
 
Bilaga 
Detaljplaneförslag – granskningshandling 2017-08-08 

Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang 

 



Byggnadsnämnden   
   

 
 

 
Postadress 

 
Box 41, 221 00  LUND 

 
Telefon vx 

 
046-35 50 00 

 
E-post 

 
byggnadsnamnden@lund.se 

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

 

 
  

  
  
  
  

  

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

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

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

om antagande.  

 
Standardförfarande i delegation 

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

 
 
Standardförfarande  

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

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

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

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

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

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

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

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

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

Medverkande 
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell 
Biträdande planhandläggare: Christian Wilke 
Planchef: Ole Kasimir 
Trafikplanerare: Anna Andersson 
Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard 
Lantmätare: Viola Lindgren 
VA-ingenjör: Cornelia Wallner 
 
Planförslagets norra kvarter bygger på det vinnande tävlingsförslaget som 
tagits fram av ICA Fastigheter och Fojab arkitekter AB. På fastighetsägarens 
uppdrag har Fojab Arkitekter AB, Pontus Tebäck, bearbetat. 
Brunnshögsprojektet, Christian Wilke och Johanna Wittenmark, har tagit fram 
förslag på bebyggelse inom de södra kvarteren. 

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

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  

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

 
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
 

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

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

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

Dagvattenstrategi 
FÖP Lund NE/Brunnshög innehåller en dagvattenstrategi som sedan utvecklats i 
Dispositionsplanen för Centrala Brunnshög. En dagvattenanalys har gjorts av 
Tyréns, Dimensionerings- & översvämningsanalys Brunnshög 2014-10-08. 
Översiktlig höjdsättning har tagits fram av Edge (InfraC), Brunnshög - Gällande 
nivå- och avvattningsplaner, 2017-03-15 som visar dagvattenflöden och 
fördröjningsbehov.  
 
Plandata och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2. Fastigheten ägs av 
kommunen.  
 

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

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

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

Service 
Östra Tornskolan (årskurs 3–9), Flygelskolan (årskurs F–5) och 
Delfinskolan (årskurs F–3) är de närmaste skolorna. De ligger på ca 1,5 km 
gångavstånd. Förskolan Djingis Khan och Toppens Förskola är de närmsta 
förskolorna på ca 0,8 km gångavstånd och det finns fler inom 1- 1,5 km. 
Fritidshem finns på Östra Tornsgården vid Östra Torns by, ca 1,5 km från 
planområdet. En ny skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, öster om 
planområdet för årskurs F-3, storlek ca 400 elever. Möjligt uteklassrum 
finns i Solbjersparken (där Kojskogen finns).  
Närmsta kyrka är Maria Magdalena kyrka, som tillhör Svenska kyrkan, 
ligger ca 1,2 km från planområdet. Närmsta träffpunkt, för äldre att träffa 
och lära känna nya vänner och till exempel ta en fika till självkostnadspris, 
ligger i Maria Magdalena kyrka. Den heter Träffpunkt Östra Torn och är en 
del av Träffpunkt Lineros verksamhet. Befintlig service redovisas i kartan 
nedan. 
 

 
Utdrag ur OpenStreetMap under www.lund.se 

http://www.lund.se/
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Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik och 
ännu längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik. 
Inom cirka 1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker dels på 
Magistratsvägen och dels på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde 
och på Sparta finns det ett bredare serviceutbud med bl.a. banker, 
restauranger, frisörer samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Trafik 
Planområdet är beläget norr om Solbjersvägen och väster om det planerade 
spårvägsområdet för spårväg Lund C-ESS. Solbjersvägen är idag en 
huvudgata med ca 7000 fordon/dygn.  
 
Planområdet ligger ca 550 meter från hållplats Lund Norra som trafikeras av 
Regionbuss 1 mellan Malmö och Kristianstad.  
Det är 400 meter från hållplats Brunnshög V som trafikeras av 
regionbusslinje 169 (Lund C – Lund Brunnshög – Malmö), 100 meter från 
hållplats Solbjer med trafik mellan Lund C och Södra Sandby och ca 650 
meter till en hållplats som trafikeras av stadsbusslinje 20 (Lund C – ESS). 
Dessa linjer erbjuder hög turtäthet under vardagarna. 

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

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

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

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

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
en rad ämnen och kemiska föreningar. 
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Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna 
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet.  
 
Teknisk försörjning 
 

Kartbild som visar befintliga ledningar kring planområdet. Elledningar är orange, signalkablar 
är rosa, vattenledningar blå, fjärrvärme/-kyla är röda, teleledningar ljusblå och optokabel grön. 
 
Befintliga vatten-, spillvatten och dagvattenledningar ligger i Solbjervägen. 
Fjärrvärme finns framdraget till bostadsområdet i kvarteret Solfångaren. 
 
PLANFÖRSLAG 

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

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

flerbostadshus och radhus 
• Stadsdelstorg – Brunnshögstorget och gata - Vetenskapsgatan 
 

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

           
Centrumetablering vid spårvagnshållplatsen och målpunkter/attraktionspunkter(butiker, vårdcentral, 
skolor, förskolor, hållplatser, park) i Centrala Brunnshög,ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög. 

 

Strukturbildande element ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 

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

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

 
Flygperspektiv. Illustration: Tävlingsförslaget ICA Fastigheter Fojab Arkitekter.  
 
Handelskvarterets karaktäristiska tak med solfångare och gröna tak utgör en 
viktig del av kvarterets design. 
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Volymstudie och bebyggelsestruktur. Illustration: Fojab arkitekter  
 
Bostadskvarteret i söder, med tre till sex våningar, ska innehålla olika boendeformer 
med olika upplåtelseformer. Det ska finnas möjlighet till lokaler även i det södra 
kvarterets hörnhus. Bottenvåningarna i dessa hus ska göras så höga att de senare kan 
inrymma lokaler även om de byggs som bostäder i början. 

 
Vy från korsningen Solbjersvägen Brunnshögsgatan. Illustration Brunnshögsprojektet 
 

 
Vy in i den gröna passagen från väster. Illustration Brunnshögsprojektet 
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Vy in i den gröna passagen mellan kvarteren från Brunnshögsgatan. Ill: Brunnshögsprojektet 
 
Sammanlagt kan de båda kvarteren innehålla ca 34 700 m2 BTA ovan mark och            
ca 12 000 m2 BTA under mark. 

 
Illustration ur plankartan 
 

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

Planområdets två kvarter delas av en grön passage. Den gröna passagen har 
planbestämmelsen TORG för att det ska vara möjligt att undantagsvis 
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angöra med fordon för tillgänglighet med särskilt tillstånd. Det ska vara en 
grön miljö, minst 25% planterad, samt sittplatser inom TORG-ytan som 
kompletterar de relativt små och skuggiga bostadsgårdarna.  
  
Det gröna stråket ska hänga ihop med angränsande kvarters grönstråk visuellt och 
tillsammans bilda ett nät som korsar storkvarteren. 
 

 
Grönstrukturen ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
 
I det norra kvarteret planeras för en upphöjd gård med huvudsakligen 
planteringsbart bjälklag med 400 till 1000 mm växtjord. Den upphöjda 
gården kan bli delad i två plan med en högre del på taket till vårdcentralen. 
Gården ska innehålla ett växthus gemensamt för de boende, uteplatser och 
odlingar samt småbarnslek. Denna upphöjda gård kommer att vara relativt 
solig eftersom bebyggelsen söder om bara är 3½ våningar högre än gården 
(max 12 m). Friytan på den upphöjda gården är ca 2 400 m2, i genomsnitt 17 
m2 per bostad.  
 
Bostadsgårdarna i det södra kvarteret ligger i marknivå och kan nås via den 
gröna passagen. Bostadsgårdarna ska kunna innehålla gemensamma 
uteplatser, cykelparkering och lekmiljöer framförallt för de yngre barnen. 
Friytan på bostädernas gårdar är i genomsnitt 18 m2 per bostad.  
 
Om den gröna passagen mellan kvarteren räknas in är friytan i genomsnitt 
23 m2 per bostad för hela detaljplanen. Den gröna passagen ska vara grön i 
första hand och innehålla sittplatser. Lek för äldre barn hänvisas till 
stadsdelsparken som kommer att ligga inom 120 meter från planområdet. 
Den lilla friytan kompenseras av närheten till stadsdelsparken och skolans friytor. 
Friytan på bostadsgårdar är viktig men att ge parken och skolan stora ytor har 
prioriterats för stadsdelen.  
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Längs Solbjersvägen ska det finnas plats för en mycket kompakt 
dagvattenfördröjningslösning i en stadsmässig kanal som kan utformas mer 
eller mindre grön. 

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

 
Illustration: Tävlingsförslaget ICA Fastigheter Fojab Arkitekter. 
 
Det södra kvarteret innehåller flerbostadshus med möjlighet till lägenheter 
av varierande storlek samt radhus. Flerbostadshus kring kanterna ut mot 
gatorna och radhus inne på gården med entréer från den gröna passagen. 
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Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
1,7. Exploateringstalet är den totala bruttoarean 34 700 m2 BTA, exklusive 
garage och källare, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande 
gata 20 400 m2. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 260. 
 
Målet med föreslagna planbestämmelser är att tävlingsförslaget ”bona terra” 
som ICA och Fojab arkitekter har tagit fram ska kunna realiseras. Några 
justeringar har gjorts utifrån detaljstudier och ändrade förutsättningar. 
Vårdcentralens lokalisering i handelskvarteret har kommit till efter 
tävlingen. 
 
Det norra kvarteret har 1,0 meters förgårdsmark runt om. Det södra 
kvarteret har mer varierad förgårdsmark, 1,0 - 2,0 meter förgårdsmark 
förekommer. Förgårdsmark saknas mot det inre stråket.  Det förutsätts att 
cykelparkering ordnas på en del av förgårdsmarken. Huvudbyggnader ska i 
huvudsak placeras i förgårdslinjen. 
 
Komplementbyggnader är tillåtna på bostadsgårdarna.  
Den upphöjda bostadsgården ovanpå ICA ska ha planteringsbart bjälklag. 
Bjälklaget ska medge trädplantering och odling. På gården är även växthus 
och glastak tillåtna. Gårdsterrassen ska ha gemensam uteplats och 
gemensamt växthus samt odlingsmöjligheter. Planbestämmelsen 
”Planteringsbart bjälklag ska huvudsakligen byggas och det ska 
huvudsakligen medge trädplantering och odling” innebär att inte hela ytan 
som omfattas av planbestämmelsen måste överbyggas med planteringsbart 
bjälklag men en större del. Den mindre delen kan t ex utgöras av glastak. 
Det planteringsbara bjälklaget ska till största delen innehålla trädplanetering 
och odling. 
 
Det norra kvarteret ska ha ett veckat tak med ömsom solceller och ömsom 
växtbeklädnad. Detta kvarter regleras med högsta totalhöjd i meter över 
nollplanet. Det innebär att det veckade taket och större installationshuvar 
ingår i byggnadens totalhöjd.  
 
Det södra kvarteret regleras med högsta byggnadshöjd som därmed medger 
brutet tak eller indragen övre våning och därmed extra ytor för bostäder. För 
en del av kvarteret gäller att våning över 4 våningar eller över 13 meter ska 
vara indragen minst 2,5 meter och frontespis får undantagsvis uppföras. 
Detta skapar förutsättningar för variation och förhoppningsvis fasader och 
tak med olika utformning. Genomgående bostadsentréer gäller alla 
flerbostadshus i det södra kvarteret för att underlätta för 
tillgänglighetslösningar. Bottenvåning ska i huvudsak ges sådan höjd att 
lokaler kan inredas i hörnhusen i det södra kvarteret.  
 
Balkonger får maximalt kraga ut 1,0 meter utanför fasad mot allmän plats. 
Halvt indragna balkonger är en trivsam balkongtyp och förordas. För att 
rullstol ska kunna manövreras ska balkongerna göras minst 1,3 meter djupa, 
men gärna djupare. Franska balkonger eller odlingsbalkonger (inte avsedda 
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att vistas på) kan tillåtas som utanpåliggande balkonger. De får inte göras 
djupare än 60 cm. För utsikten från balkongen är det önskvärd med helt eller 
delvis genomsiktliga balkongräcken.  
Mot torget i norr och mot Brunnshögsgatan är det inte lämpligt med annat 
än helt indragna balkonger. 
 
I det norra kvarteret kan burspråk inåt gården tillåtas utom över glastaket. I 
mindre omfattning och med maximalt djup 1,0 meter kan de eventuellt 
berika fasaderna. På maximalt 20 % av respektive fasad kan burspråk 
tillåtas. 
 
Radhus som bestämmelse gäller för byggrätten på gården i det södra 
kvarteret. Dessa byggrätter är ganska fria och därmed kan tillgängligheten 
till exempel lösas på flera sätt. 

 

Kommersiell service 
I det norra kvarteret ska det finnas lokaler i de nedre våningarna. I det södra 
ska det finnas möjlighet till lokaler i bottenvåningen i hörnhusen i kvarteret. 
 
Livsmedelshandel ska finnas i minst 50% av bottenvåningen i det norra 
kvarteret. ICA beskriver butiken i sitt tävlingsförslag som en 
”dagligvarubutik med saluhallskänsla”. Det planeras även för restaurang och 
café samt gym. Café och restaurang i handelskvarterens hörn mot 
spårvägshållplatsen respektive åt väster vid torget och korsningen mellan 
Vetenskapsgatan och Patentgatan. Gymmet kan inrymmas i två våningar 
samt en mindre mellanvåning åt öster i handelskvarteret. 
 
Föreslagen planbestämmelse innebär att kommersiell service ska finnas i 
form av livsmedelshandel i minst halva bottenvåningen och service  är 
tillåten i hela bottenvåningen samt en och två trappor upp i det norra 
kvarteret. I det södra kvarteret kan kommersiell service inrymmas i 
bottenvåningen i hörnhusen. 
 

Allmän service 
Det finns planerat för allmän service inom planområdet. En vårdcentral och 
barnavårdscentral med totalt ca 1 700 m2 BTA är planerad ovanpå ICA, separata 
entréer med hissar till andra våningen ska vända sig mot torget och en separat 
akuthiss för transporter till väntande ambulans. Dessutom lokaler för sjukgymnast 
och tandläkare på andra våningen. På bottenvåningen planeras för en eventuell 
bibliotekslokal samt apotek. 
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Planerad placering av skolor och förskolor kring planområdet, ur Dispositionsplan för Centrala 
Brunnshög. 
 
Kommunal service såsom, skolor och förskolor, som ska försörja planområdet 
ligger utanför planområdet. Mindre än 200 meter från planområdet finns 
detaljplan för en skola/förskola som också inrymmer idrottshall (tvåpositionshall). 
Denna F-3-skola för 400 elever i 2-3 våningar ska byggas snarast möjligt. 
Inflyttning förhoppningsvis under 2019.  
 
Spontanidrott ska kunna utövas i stadsdelsparken som ska ligga öster om 
planområdet. Det kan även bli aktuellt med spontanidrott på torget. 

 

Trafik 
Gatuutformning 
Principen för gatunätet enligt dispositionsplanen för centrala Brunnhög är 
att skapa en tydlig hierarki i stadsdelen där 5 gatutypologier råder. I typ 1 
har fotgängaren maximal prioritering och i typ 5 tillåts lägre prioritet till 
förmån för biltrafikens framkomlighet.  
 
Lokalgatan väster om planområdet, Vetenskapsgatan, är av typ 4 där 
biltrafiken ges relativt hög framkomlighet. Detta för att kunna tillgodose 
behovet av plats för varutransporter till de servicefunktioner som avses i 
planområdet samt tillgänglighet till de gemensamma 
parkeringsanläggningar som planeras i såväl planområdet som i de 
intilliggande kvarteren. Referenshastighet på lokalgatan förestås till 30-40 
km/h. God framkomlighet för gående och cyklister erbjuds genom separata 
gång- och cykelbanor på ömse sidor körbana, vilka görs genomgående där 
in-/utfarter ansluts.  
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Sektion - Lokalgatan (Vetenskapsgatan) i västra kanten av planområdet 
 
Norr om kvarteren föreslås ett gångfartsområde i form av ett större torg. Här 
sker trafikering på fotgängarens villkor enligt gatutypologi 2. Separata 
gångytor ordnas längs med husfasaden. Bilar ges tillgänglighet för att 
tillfälligt kunna angöra kvarterets norra delar. Trafikering sker dock i 
gångfart och biluppställning får endast ske på särskild anvisad plats.  
 

 
Sektion – Gångfartsområdet längs Brunnshögstorgets södra kant  
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Öster om planområdet går Brunnshögsgatan med spårväg Lund C – ESS 
som huvudsyfte. Det är ett starkt genomgående stråk för spårväg, cykel och 
gång men är också en viktig rumslig väg som går som en ryggrad genom 
Kunskapsstråket. Eftersom parkeringsanläggningarna i området knyts till 
andra gator finns ingen anledning för bilar att trafikera Brunnshögsgatan. Ur 
framkomlighets- och trygghetssynpunkt föreslås separata cykelfält längs 
gatan fram till hållplatsen, trots att biltrafikmängderna prognostiseras som 
relativt låga (<1000 f/d) och hastighet föreslås till högst 30-40 km/h. 
 

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

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



GRANSKNINGSHANDLING 1281K-P197 
PLANBESKRIVNING PÄ 07/2016 
2017-08-08 
 

 

22 (43) 
 
 
 

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

bpl/1000 
kvm 
BTA 

Cykel 
cpl/1000 
kvm BTA 

Flerbostadshus 8 30 
Kontor 12 20 
Handel 20 30 

Ur Parkeringsnorm Brunnshög, november 2015. 

 

Störningsskydd 
En bullerberäkning är genomförd för planområdet, Bullerutredning 
Centrala Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö. Efter att denna 
utredning gjordes har nya riktvärden för trafikbuller beslutats av regeringen. 
Dessa började gälla 2017-07-01 och detaljplanen tar hänsyn till de nya 
riktvärdena. 
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Resultaten av bullerutredningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå, 
60dB(A), överskrids vid fasader mot Solbjersvägen (huvudgata söder om 
planområdet) och Vetenskapsgatan (lokalgatan väster om kvarteren i 
planområdet) där de högsta värdena är 64 dB(A) vid fasad mot Solbjersvägen 
och 63 dB(A) vid fasad mot Vetenskapsgatan.  Generellt i området överskrids 
maximalnivån 70dB(A) mot trafiksida på grund av kollektivtrafiken. På 
innergårdarna underskrids 50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 
Enkelsidiga bostäder upp till 35 kvadratmeter kan förläggas mot alla gator 
eftersom bullernivåerna inte överskrider riktvärdet om 65 dB(A). 

Buller från spårvagnstrafik är koncentrerad till Brunnshögsgatan och den 
ekvivalenta ljudnivån beräknas till 55 dB(A) och maximalnivån till 80 dB(A). 
Den sammantagna effekten av både väg- och spårvagnstrafik längs 
Brunnshögsgatan beräknas till 58dB(A). Gällande riktvärde om 60 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå överskrids inte vid Brunnshögstorget och Brunnshögsgatan. 

Mot Solbjersvägen och Vetenskapsgatan ska minst hälften av bostadsrum i 
bostäder bör lokaliseras mot en ljuddämpad sida där ljudnivån inte överskrider 
55dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå nattetid. Möjligheterna är 
goda för att utforma bostäder med ljuddämpad sida. 
 
Uteplatser bör placeras på områdets innergårdar eftersom ljudnivåerna beräknas 
underskrida riktvärdena där. Minst en gemensam uteplats, eller enskild uteplats 
för enbostadshusen, ska finnas i skyddat läge. 
 
Byggnadernas placering är den viktigaste åtgärden för att skydda mot 
trafikbuller. Fasader och fönster måste dimensioneras för att skydda mot 
buller längs angränsande gator. 
 
Alternativt utformas fasad med åtgärder som täta balkongräcken, 
sammanbindningar med trapphus, inglasade balkonger, dubbla glasfasader, 
avskärmningar utanför fönster etc kan ge effekt så att Leq < 55 dBA 
generellt innehålls på ljuddämpad sida.  
 
Utformning med bullerdämpande effekter: 

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

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

• Inglasade balkonger, dubbla glasfasader, loftgångar med springor 
eller bullerskärmning utanför fönster, Leq / Lmax utanför fönster 
kan minska med minst 10 dBA beroende på utformning. Åtgärder på 
balkonger har endast effekt på ljudnivån till rum innanför balkong, 
medan dubbla glasfasader eller loftgångar påverkar ljudnivån 
generellt. 
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Sovrum ska om möjligt lokaliseras mot gårdssidan så att möjlighet finns att 
öppna ett fönster. Det är lämpligt att ta in friskluft från gårdssidan för att 
minska risk för att föroreningar från trafiken tas in i bostadsluften. För att 
gårdssidan ska bli tyst är det viktigt att till exempel ventilationsaggregat inte 
ger buller på gårdssidan.  
 
Om handelskvarteret ska innehålla funktioner för nöje och kultur bör det 
lokaliseras så att hög musik och sena öppettider inte stör närboende. 
 

Teknisk försörjning 
Befintliga ledningar finns i Solbjersvägen.  

Energiförsörjning 
Fjärrvärme i området kan eventuellt bli med lågtempererat vatten, initialt 
vanlig fjärrvärme. 

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

 
Nedsänkt växtbädd med betongkant 
 
VA-ledningar bör ligga tillsammans. De kommer delvis att följa andra 
huvudstråk än fjärrvärme, el och sopsug. 
 

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

El, tele och bredband 
Nätstation ska inrymmas i byggnaden i handelskvarteret. Det kan bli aktuellt 
att förlägga nätstation även i det södra kvarteret i den östra delen.  
Torget ska kunna användas för spontanidrott och evenemang och i det 
sammanhanget är eluttag viktiga på torget. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2vyr1bXTAhVICSwKHWXzAhAQjRwIBw&url=http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/hur-anvands-vara-produkter-/dagvattendammar-i-staden/&psig=AFQjCNFRWA4rh91nb3Zw-dl5AiYStSVU2g&ust=1492868110719400
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2vyr1bXTAhVICSwKHWXzAhAQjRwIBw&url=http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/hur-anvands-vara-produkter-/dagvattendammar-i-staden/&psig=AFQjCNFRWA4rh91nb3Zw-dl5AiYStSVU2g&ust=1492868110719400�
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Renhållning 
Avfallshantering för bostäder kan ske med sopsug. Placeringen av 
huvudledningar för sopsug och ledningar för fjärrvärme inom planen ska 
följa större gator. Sopinkast till sopsug ska placeras på kvartersmark. 
 

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

Höjdsättning/topografi 
En översiktlig höjdsättningsutredning är utförd för hela centrala Brunnshög av 
InfraC , revidering 2014-10-02. Höjdsättningen har detaljstuderats vidare av 
InfraC under september 2016 och resulterat i att föreslagna höjder justerats något 
inom planområdet.  

 
Principerna för lokal höjdsättning i kvarter. Gården ska höjdsättas högre än omgivande gator. Det ger 
tillgänglighet från gården och naturlig avrinning. 
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Topografin kommer att ändras på grund av spårvägens höjdsättning. Planområdets 
nordöstra del kommer att sänkas flera meter. Det kommer troligen inte att bli 
massbalans inom planområdet utan överskottsmassor. 
 

 
Jordmasseförflyttningar inom Brunnshög. Massbalans eftersträvas. Illustration: InfraC. 
 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till högriskområde. 
Markundersökningar ska göras för att visa behoven av eventuell hänsyn till radon. 

Räddning 
Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig 
uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska vara maximalt 75 meter 
och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. Brandposter kommer att 
byggas ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs, VAV P-105 
ska tillämpas.  
 
I de fall träd förhindrar tillgängligheten krävs att byggnaderna 
dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det 
innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2, alternativt att ytterligare 
en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Utrymningsfrågan behandlas 
även i samband med bygglov och bygganmälan.  

GENOMFÖRANDE 

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

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 
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Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

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

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

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

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

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

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

exploatör  
• utbyggnad av sopsug och underjordiskt avfallssystem UWS – 

Renhållningsverket ansvarar och exploatören bekostar en del enligt 
köpekontrakt  
 

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

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

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten Östra Torn 
27:2 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom planområdet är utlagd 
som kvartersmark för bostads-, handels- och centrumverksamhetsändamål 
samt allmän platsmark. All mark som utgörs av allmän plats är redan 
överförd till den kommunägda fastigheten Östra Torn 27:2.   
 
Avstyckning från Östra Torn 27:2 för att bilda fastigheter för bl.a. bostäder 
och handel är enligt kartskissen markerad som A-C. Möjlighet finns att 
bilda fastigheter inom respektive kvarter genom avstyckning. 
Fastighetsbildning sker i enlighet med fastighetsbildningslagen. Samordnas 
gemensamma anläggningar mellan fastigheter, sker prövning enligt 
anläggningslagen för bildande av gemensamhetsanläggning.     
 
När detaljplanen genomförts genom avstyckning kommer Östra Torn 27:2 
att ha genomgått följande förändring och nya fastigheter ha bildats enligt 
kartskiss och tabell, se nedan.   

  
Kartskiss A -  fastighetsbildningsåtgärder  
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Fastighet Erhåller mark Från fastighet Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål
Östra Torn 27:2 fig. A A Handel, bostad och centrum

fig. B B Bostad och centrum
fig. C C Bostad och centrum

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

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

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

 
Tabell fastighetsbildningsåtgärder  

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

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

Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i 
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.  
 

Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare och övriga 
berörda 
Östra Torn 27:2 (Lunds kommun) 
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför en 
förrättningskostnad. Alternativt kan köparna till styckningslotterna A-C 
ansöka om lantmäteriförrättning.  

KONSEKVENSER  

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

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
en rad ämnen och kemiska föreningar och partiklar (PM 10 och 2,5). Enligt 
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Lunds kommun. Även om luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet bör friskluft tas in från gårdssidan.  
 
Största delen av planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Den 
ekologiska statusen för Höje å är dålig. Målet är att uppnå god ekologisk 
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är 
bedömd som god. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus 2015. Då 
bostadskvarter inte bedöms medverka till ökade föroreningsbelastningar och 
trafiken planeras att bli låg inom området bedöms inte genomförandet av 
detaljplanens kvartersmark och lokalgator medföra någon risk för 
överskidande av miljökvalitetsnormer. De större gatorna kring området kan 
bidra till viss förorening. Då dagvattnet först leds till nytt magasin där 
utformningen kan göras så att viss rening uppnås och sedan till befintliga 
dammar vid Neversvägen anses vattnet genomgå den rening och fördröjning 
som krävs. 

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

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



GRANSKNINGSHANDLING 1281K-P197 
PLANBESKRIVNING PÄ 07/2016 
2017-08-08 
 

 

32 (43) 
 
 
 

Vägtrafikbuller och spårvagnsbuller 
En bullerutredning har gjorts för planområdet, Bullerutredning Centrala 
Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö. 
 
Beräkningar av buller har genomförts med den nordiska beräkningsmetoden 
för vägtrafikbuller (Naturvårdsverket rapport 4653, 1996). 
 
Bullernivåerna har beräknats utifrån prognostiserad trafik för hela Centrala 
Brunnshög år 2040. Trafikflöden har tillhandahållits av stadsbyggnadskontoret. 
Andelen tung trafik har antagits till 5 % på samtliga gator och hastigheten till 
30 km/h inom området och 40 km/h på Solbjersvägen. 
 
 

Trafikflödesfördelning, prognos år 2040 
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Tabell - Spårvagnstrafikering år 2040 

Riksdagen har i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
t.o.m. SFS 2017:359 antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, 
ändringar gällande från 1 juli 2017. Utdrag ur förordningen: 
Buller från spårtrafik och vägar 

3 §/Träder i kraft I:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte 
överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända  mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Nya riktvärden i förordningen är 60 dB(A) vid bostadsfasad samt 65 dB(A) vid 
fasaden till mindre lägenheter, upp till 35 m2. 

För ljudnivåer inomhus i permanenta bostäder och fritidsbostäder gäller de 
riktvärden som beslutades i Proposition 1996/97:53 Infrastruktur för framtida 
transporter: 

 
 Beräkningsresultat för vägtrafik redovisas nedan. 
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Bullerutredning Centrala Brunnshög –  Bullerutredning Centrala Brunnshög – 
vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark,  vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark,  
ekvivalentnivå och maximalnivå   maximalnivå 

Beräkningsresultat för spårvagnstrafik redovisas nedan. 

  
Bullerutredning Centrala Brunnshög –  Bullerutredning Centrala Brunnshög –  
spårvagnstrafik, ljudutbredning 2 m ovan  spårvagnstrafik, ljudutbredning 2 m ovan 
mark, ekvivalentnivå och maximalnivå.  mark, maximalnivå.  
 
Beräkningsresultat för väg- och sårvagnstrafik ekvivalentnivåer med 
sammanvägd effekt redovisas nedan.  

 
Bullerutredning Centrala Brunnshög – väg- och spårvagnstrafik, sammanvägd ljudutbredning 
2m ovan mark, ekvivalentnivå. 

Solbjersvägen 
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Resultaten av bullerutredningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå, 
60dB(A), överskrids vid fasader mot Solbjersvägen och Vetenskapsgatan där de 
högsta värdena är 64 dB(A) vid fasad mot Solbjersvägen och 63 dB(A) vid 
fasad mot Vetenskapsgatan. Generellt i området överskrids maximalnivån 
70dB(A) mot trafiksida på grund av kollektivtrafiken som även har turer 
nattetid. På innergårdarna underskrids 50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå. 

Buller från spårvagnstrafik är koncentrerad till Brunnshögsgatan och den 
ekvivalenta ljudnivån beräknas till 55 dB(A) och maximalnivån till 80 dB(A). 
Den sammantagna effekten av både väg- och spårvagnstrafik längs 
Brunnshögsgatan visar att 60dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 

Minst hälften av bostadsrum i bostäder bör lokaliseras mot en ljuddämpad sida 
där ljudnivån inte överskrider 60dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå nattetid (22.00 – 06.00). Möjligheterna är goda för att utforma 
bostäder med ljuddämpad sida. 

Enkelsidiga lägenheter mindre än 35 m2 kan tillåtas och bli aktuella i alla delar 
av planområdet. För denna lägenhetstyp bör den ekvivalenta ljudnivån enligt 
förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:359 inte överskrida 65 dB(A) vid fasad. 
Uteplatser bör placeras på områdets innergårdar eftersom ljudnivåerna beräknas 
underskrida riktvärdena där.  
 
Trafikflödena i modellen kommer från trafikalstringsberäkning gjord 2016-
06-20 vilken visar på relativt låga flöden, runt 500 fordon per dygn på 
lokalgatan/torget. En fördubbling av trafikmängden skulle ge en ökning på 
3dB(A) men riktvärdena överskrids ändå inte. 
 
Resultat av bullerberäkningar för väg- och spårvagnstrafik ger att riktvärde 
60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad överskrids mot Solbjersvägen och 
Vetenskapsgatan. Överskrids 60 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 
maximalnivå nattetid, 22.00 - 06.00, bör minst hälften av alla bostadsrum 
vändas mot en ljuddämpad sida. Ljuddämpad sida ska ha högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

 
Bullerutredningens slutsats är att sammantaget har planförslaget goda 
förutsättningar för en god boendemiljö avseende buller enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande t.o.m. SFS 2017:359.  
Utformningen av bostadskvarteren innebär att skyddade innergårdar erhålls. 
Bostäder i bullerutsatta lägen bör kunna utformas så att minst hälften av 
bostadsrummen ligger mot en ljuddämpad sida. Mindre enkelsidiga 
lägenheter (högst 35 m2) är ett alternativ inom hela detaljplanen. Hänsyn bör 
tas så att bullernivåerna hålls nere till exempel med val av beläggning, 
exempelvis ger smågatsten högre bullernivåer än slät beläggning. Det är 
låga trafikmängder över torget enligt prognosen. 
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Vibrationer från spårväg Lund C - ESS 
 
I rapporten Spårväg Lund C till ESS, buller och vibrationer redovisas 
beräkningar för vibrationer och stomljud i aktuellt planområde.  
Åtgärder med hänsyn till stomljud och vibrationer planeras inte.  
 
 

Stomljudsutbredning genom Brunnshögsområdet. 
 

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

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

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

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

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

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

        
Klockan 8 12 16  19 

Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet 
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Vår- och höstdagjämning, 20 mars och 20 september 

        
Klockan 8 12 16 

Vintersolståndet 20 december  

     
Klockan 10 12 14 

Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet 
 

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

               
 
Vindros för Lund Ett års simulering, alla vindriktningar - Krav för 

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

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

Trafik - Tredjedelsmålet  
Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där 
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet 
anses idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt 
goda förutsättningar för hållbart resande. 
  
Spårväg Lund C – ESS, med planerad trafikering 2019, är lokaliserad öster 
om planområdet och framtida hållplats ligger 35 meter från planområdets 
norra del. Handelskvarteret och bostäderna inom planområdet kommer 
därmed ha en förstklassig kollektivtrafik i direkt närhet. Inom gångavstånd 
(ca 400 meter) erbjuds god turtäthet med regionbuss till Malmö. 
 
Längs spårväg Lund C – ESS kommer cykelvägar att etableras där cyklisten 
ges god framkomlighet och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt 
till de största arbetsplatserna i kommunen. Det är även mycket troligt att 
hyrcykelsystemet kommer att ha en station vid spårvägshållsplatsen.  
 
Planområdet har mycket god koppling till E22 vilket innebär mycket god 
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska 
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda 
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren 
att på alla sätt uppmuntra till hållbart resande.  
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Trafik – påverkan på E22 
Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer 
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart 
transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ett ambitiöst 
mål för trafiken i området har satts, det s k tredjedelsmålet vilket innebär att  
max 1/3 av resandet ska ske med bil. Planerad stadsutveckling är så 
omfattande att även ett uppfyllande av tredjedelsmålet leder till en hel del 
biltrafik. För att kunna hantera denna biltrafik planeras ny av- och påfart 
från E22 vid Ideon. Åtgärden innebär att motortrafik på Ideon från/till E22 
söderut flyttas från cirkulationsplatsen i Tpl Lund Norra, vilket resulterar i 
en mycket stor avlastning från denna trafikplats som idag är hårt belastad 
under rusningstid. Arbete med vägplan pågår, en överenskommelse om 
finansiering finns mellan Trafikverket och Lunds kommun, och byggstarten 
är planerad till 2019. 
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för denna av- och 
påfart genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för 
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea 
på Brunnshög om 1 100 000 kvm (BTA), motsvarande ca 75 % av bedömd 
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar 
framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även 
påverkar E22.   
De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med 
pågående detaljplanearbeten (Science Village del 1, samt Handelskvarteret 
och Parkkvarteren vid Brunnshög C) motsvarar mindre än 20 % av 
Brunnshögs fulla utbyggnad. Den utbyggnad och trafikalstring som nu 
aktuella planer förväntas orsaka ligger därmed långt ifrån den utbyggnad 
och trafikalstring som varit indata till genomförd trafiksimulering 
För att trafiksimuleringens indikerade problem ska uppstå krävs alltså en 
utbyggnad som förutsätter att många fler detaljplaner tas fram och vinner 
laga kraft, och därtill att inga ytterligare trafikdämpande eller 
kapacitetshöjande åtgärder genomförs. Vid framtagandet av dessa 
kommande detaljplaner kommer Trafikverket och Länsstyrelsen att ha god 
kontroll över utvecklingen. 
För att följa utvecklingen kommer kommunen att ta fram en 
uppföljningsplan. Med kontinuerlig uppföljning finns möjlighet att vid 
behov sätta in kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder är i första 
hand ytterligare förstärkningar av arbetet för hållbart resande: utvecklad 
kollektivtrafik, gång och cykel, Mobility Management, justerad 
parkeringsnorm m m (steg 1-2 enligt fyrstegsprincipen). I andra hand kan 
det vara aktuellt med trimningsåtgärder i befintligt gatunät (steg 3 enl 
fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som identifierats som möjliga och 
med god effekt är t ex separata högersvängfält i cirkulationen 
Solbjersvägen-Odarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta i de mest 
belastade relationerna, d v s från Odarslövsvägen till Solbjersvägen/E22, 
samt från Solbjersvägen/E22 mot Sölvegatan. I sista hand kan det bli 
aktuellt med större infrastrukturåtgärder (steg 4). 
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Risk 
E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Ingen särskild 
riskutredning behövs angående farligt gods eftersom planområdet ligger 
utanför uppmärksamhetsavståndet enligt RIKTSAM.  

Risk ESS  
Planområdet ligger 1500 meter från ESS. Stadsbyggnadskontorets 
utgångspunkt utifrån de riskanalyser som är gjorda är att beredskapszonen 
kring ESS inte är styrande vad gäller markanvändningen i Centrala 
Brunnshög. På detta stora avstånd kan alla typer av markanvändning tillåtas 
även om området eventuellt kommer att ingå i beredskapszonen. 
De eventuella skyddsåtgärder som myndigheterna kräver ska kommunen 
bevaka i bygglovsskedet. Det kan bli aktuellt med centralt avstängningsbar 
ventilation t ex. 
 

Elektriska och magnetiska fält 
Elektriska fält alstras av spänningsskillnader och mäts i enheten volt/meter 
(V/m). Magnetiska fält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten 
tesla (T). Eftersom detta är en stor enhet används vanligen mikrotesla (µT), 
en miljondels tesla. Är strömmen likström bildas ett statiskt fält (DC-fält). 
Rör det sig om växelström bildas ett magnetiskt växelfält. DC-fält och 
växelfält mäts i samma enhet, men har olika egenskaper och ger därmed 
upphov till olika konsekvenser. 
 
Spårvägen ska drivas med 750 V likspänning, och alstrar därmed elektriska 
och magnetiska fält av statisk karaktär (DC-fält). De elektriska fälten 
skärmas av byggnadsmaterial och vegetation, medan magnetfält är betydligt 
svårare att skärma av. För människor, djur och de flesta verksamheter ger de 
elektromagnetiska DC-fälten ingen påverkan. Magnetfälten kan dock ge 
upphov till störningar i viss avancerad teknisk apparatur.  
Balanseringsprincipen 
Marken har tidigare använts för jordbruksändamål. Enligt 
Balanseringsprincipen beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-04 är 
balansering begränsad till att omfatta park-, natur- och rekreationsvärden på 
kommunal mark. Balanseringsprincipen kommer inte att omfatta 
kompensation för odlingsvärde på åkermark. 

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Planförslaget medverkar till god bebyggd miljö genom att ge förutsättningar 
för en tät, grön och levande stadsmiljö i mänsklig skala med verksamheter 
och service. Det skapas en urban struktur av platsbildningar, stråk och gator 
som sammanflätas med den gröna strukturen. Det ska finnas en stor 
blandning av bostadstyper, lägenheter av olika storlek och radhus samt 
möjlighet till olika upplåtelseformer. Förslagets struktur bygger vidare på 
strukturen som finns planlagd i Södra Brunnshög. 
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Tillgång till rekreativ miljö 
Detaljplanen tillför rekreativ mark i och med att ett stadsdelstorg och ett 
grönt stråk ingår i planen. I angränsande plan planerars för en stadsdelspark 
och en bit bort ska en idrottshall byggas. Avståndet till stadsdelsparken är 
100 meter. De gröna bostadsgårdarna är också viktiga i vardagen.  
Rekreativa miljöer inomhus för lugna aktiviteter, samtal och möten kan 
finnas i Maria Magdalena kyrka och även i möjligt bibliotek i närheten av 
planområdet. 

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

Barnperspektivet 
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer att bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är Centrala 
Brunnshög ett område med begränsat intresse för denna grupp. En del barn 
följer dock med sina föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den 
tillfälliga stadsodlingen i områdets sydöstra hörn. 
 
Barnets bästa har beaktats i framtagandet av planen. Området är planerat för 
tät bebyggelse med småstadskvarter. Runt stadsdelen finns stora möjligheter 
till rekreation i bland annat Kunskapsparken. Närheten till Kungsmarken ger 
tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll. Den gröna strukturen 
med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och lekfullare miljö där barn 
kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns mötesplatser och intima gaturum 
som kan användas av barnen.  
Det är viktigt att platserna inne i kvarteren anpassas till de små barnen och 
barn med funktionsnedsättningar.   
En varierad bebyggelse med olika ägande och bostadsformer ger möjlighet 
för familjer med olika möjligheter, behov och intresse att bosätta sig i 
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området. Närheten till förskolor, skolor, natur och service skapar goda 
förutsättningar för barn att gå och cykla i vardagen. 
 
Det finns en inneboende konflikt mellan tillgänglighet med bil och 
kollektivtrafik och mindre barns möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett 
område. Genom att merparten av trafiken stannar i p-hus i närheten av 
huvudgatorna kommer trafikbelastningen att vara låg i större delar av 
området. Det är dock viktigt att dessa inre gator utformas så motordrivna 
fordon naturligt rör sig långsamt så att de inte utgör en säkerhetsrisk för de 
barn som rör sig i stadsdelen. 
 
Barn har inte blivit hörda i arbetet med detaljplanen. I processen som 
föregått dispositionsplanen har det dock funnits en dialog med barn om 
deras visioner om sitt framtida boende i skolor och som aktivitet i Sommar 
Lund 2013. 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats.  
 
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL 
(tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- 
och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.  
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  
Det finns plats för att anpassa entréer. Det finns plats i parkeringsgarage och 
i anslutning till bostäder för att anordna parkeringsplatser för 
rörelsehindrade. Allmän platsmark är så väl tilltagen och markhöjderna som 
föreskrivs sådana att lutningarna inte blir för stora inom planområdet. 
Torget är helt tillgängligt för alla. 
 

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

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
Planchef   planarkitekt 
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gångväg och angöring.

Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras i förgårdslinjen.

På marken får endast komplementbyggnad placeras.

Endast radhus.

INFORMATION

Området ligger inom normalrisk för radon. Byggnad där människor stadigvarande vistas skall

grundläggas med radonskyddande konstruktion såvida inte mätning visar att det inte behövs.
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Marken får inte förses med byggnad.

Högsta byggnadshöjd i meter.

Utfartsförbud. Körbar förbindelse får inte anordnas.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Bottenvåning ska i huvudsak ges sådan höjd att lokaler kan

inredas.
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radhus

Administrativa bestämmelser

Marken får underbyggas med i huvudsak planteringsbart bjälklag.

Bjälklaget ska medge trädplantering och odling.

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

Balkonger får utkraga högst 1,0 meter utanför fasad mot allmän plats.

Utrymme ska finnas för allmännyttig energianläggning.h

Fasadmaterial ska i huvudsak vara tegel.f2
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Burspråk kan tillåtas på gårdsfasaden, maxdjup 1.0 m och på 20%

av fasaden.
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Detaljplan för del av Östra torn 27:2 (handelskvarter m m, 
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun 

SAMRÅDET 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2016-11-17 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2016-11-04, varit föremål för samråd under tiden 5 december 
2016 – 16 februari 2017. 

YTTRANDEN  
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i 
kursiv stil efter varje yttrande. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
• Telia Sonera Skanova Access AB (18) skrivelse 2016-12-01  
• E.ON Elnät Sverige AB (aktbilaga 19) skrivelse 2016-12-05 
• Föreningen Gamla Lund (aktbilaga 27) skrivelse 2017- 02-03 
• Kommunstyrelsen (aktbilaga 38-39) beslut 2017-02-01 

Nämnder och styrelser 
Tekniska nämnden (aktbilaga 34-35) 
Tekniska nämnden beslutar 2017-01-18 att tillstyrka bifall till rubricerat 
detaljplaneförslag under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
Tekniska förvaltningen framför att detaljplanen möjliggör en positiv 
utveckling av Brunnshögs centrum och planens innehåll är väl balanserat 
utifrån behoven och omgivande planer. Detaljplanen medger en något högre 
exploateringsgrad än vad tävlingsprogrammet för markanvisningstävlingen 
angav. 
Spårvägen och ett väl utbyggt cykelvägnät ger goda förutsättningar för 
hållbara transporter såväl lokalt som regionalt via Lund C. 
Tekniska förvaltningen förutsätter att Lunds kommuns parkeringsbolag är 
medvetna om att i södra delen av planområdet hänvisas bilparkering till 
parkeringsanläggningar i närområdet. 
Lösningen av dagvattenfördröjningen längs Solbjersvägen är tekniska 
förvaltningen tveksam till och den bör i varje fall studeras vidare. 
Plankartan visar inte tydligt att tillräckligt utrymme finns för den föreslagna 
smala kanalen med en fördröjningsvolym på 170 m3 mellan husliv, gång- 
och cykelbana och körbana. Det visas inte tydligt att bräddavlopp är säkrat 
för den kapacitet som krävs vid större skyfall. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med en detaljstudie av 
fördröjningsmagasinet. 
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Barn- och skolnämnd Lund stad (aktbilaga 43-44)  
Barn- och skolnämnd Lund beslutar 2017-02-08 att överlämna "Detaljplan 
för del av Östra Torn 27:2 handelskvarter m m Centrala Brunnshög i Lund, 
Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113" med följande kompletteringar: 

• På sidan 8 i samrådshandlingen under rubriken "Service" 
förekommer flera felaktigheter vad gäller namn på skolor och vilka 
åldersgrupper som går på dessa. Stadsbyggnadskontoret bör inhämta 
aktuella uppgifter från Barn- och skolförvaltning Lund stad. 

• På sidan 8 under rubriken "Trafik" beskrivs dagens trafikmängder på 
aktuella gator. För att berörda parter ska kunna göra en 
lämplighetsprövning, tex vad gäller buller, luftföroreningar och 
trafikrisker är det viktigt att planen innehåller en realistisk 
trafikprognos för den tidpunkt när hela området är utbyggt. Det är 
därför lämpligt att planen kompletteras med en sådan. 

• På sidan 9 under rubriken "Luftföroreningar" tycks texten avspegla 
regler som gällde före 2010. Det är därför lämpligt att texten 
kompletteras för att avspegla aktuellt regelverk. 

 
Barn- och skolförvaltningen framför att planen indirekt berör Barn- och 
skolförvaltningens verksamheter i området. I planförslaget ingår ca 260 
bostäder. Den förväntade ökningen av barn och elever som genereras av 
nybyggnationen finns kapacitet för i redan planerad förskola och skola i 
området utifrån nuvarande befolkningsprognos. Planförslaget har fokus på 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik i den del av Brunnshög den omfattar. De 
elever som går på skolan ska ha en säker skolväg vilket utformningen av 
området bedöms möjliggöra. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har justerats angående skolornas namn etc. och 
luftföroreningar. På sidan 8 beskrivs dagens trafik, på sidan 34 beskrivs 
områdets trafikprognos. I den utvecklade bullerutredningen som tagits fram 
till granskningsskedet beskrivs även prognoserna för trafikmängder för 
gatorna i området.  

Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 31-32) 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2017-01-19 att upprättat förslag till 
yttrande över detaljplan för del av Östra Torn 27:2 samt översända 
detsamma till byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen framför att de finner förslaget tilltalande. 
Planområdet har en central placering i Brunnshög och innehåller ett flertal 
viktiga samhällsfunktioner. Områdets omedelbara närhet till 
spårvagnshållplatsen gör området lättillgängligt. Biblioteket får en central 
placering i ett område med blandade funktioner vilket skapar goda 
möjligheter för en levande miljö med mycket människor i rörelse. Närheten 
till planerade skolor och förskolor anses som god. I anslutning till 
biblioteket bör det finnas möjlighet för cykelparkering.  
Kultur och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på en spontanidrottsplats 
på torget och deltar gärna i utformningen av en sådan plats. Det är även 
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önskvärt att i genomförandeskedet planera för eluttag på samma torgyta för 
att möjliggöra eventuella framtida arrangemang.  
Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med kravet på eluttag på 
Brunnshögstorget. 

Miljönämnden (aktbilaga 36-37) 
Miljönämnden beslutar 2017-02-02 att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget med följande tillägg: En fråga som måste få ett svar är hur man tänkt 
sig lösa strålsäkerhetsfrågorna när det gäller lokalisering av bostäder med 
mera inom området. Dessa aspekter tas inte upp tillräckligt i detaljplanen. 
En kompletterande analys som tar upp dessa frågor bör därför göras. 
 
Miljöförvaltningen framför att bostäder planeras i bullerutsatta lägen. För 
det södra kvarteret finns bilgator på två sidor och spårväg på den tredje. 
Varutransporter förekommer till handelskvarteret och det saknas 
redovisning över hur dessa ska ske. Öppningen mellan bostäderna mot 
Solbjersvägen leder till att trafikbuller tränger in på gården. 
Miljöförvaltningen anser att en mer detaljerad bullerutredning behöver 
göras och att man därför kan ta ställning till vilka lägen som lämpar sig för 
bostäder och vilka som är mer lämpliga för annan användning. Bostäder bör 
inte lokaliseras på platser där trafikbuller överskrider 65 dBA ekvivalent 
nivå. 
Det är oklart om avgaser kommer in i bostäderna. Friskluft bör tas in från 
gårdssidan. 
Hur utemiljön för bostäder ovanför handel och vårdcentral ser ut bör belysas 
tydligare. Detta gäller särskilt LSS-boende då denna grupp kan ha svårare 
att ta sig till uteplats som inte ligger i direkt anslutning till boendet. 
Det framkommer inte om handelskvarteret ska innehålla funktioner för nöje 
och kultur. Om så blir fallet bör det tillses att detta lokaliseras så att hög 
musik och sena öppettider inte stör närboende. 
Markradonundersökningar bör göras i planskedet som klargör 
radonklassning. Tidigare radonundersökning är inte tillräckligt detaljerad. 
Då utemiljöerna är små bör det finnas möjlighet för cykelparkering även på 
andra ställen än innergårdarna, som t ex källare och förråd. Det bör finnas 
minst en cykelplats per lägenhet oavsett lägenhetsstorlek. 
Kommentar 
En bullerberäkning är genomförd för planområdet, Bullerutredning 
Centrala Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö.Planbeskrivningen har 
kompletterats angående bullerutredning, utemiljön ovanpå vårdcentra samt 
störning av sena öppettider. Friskluftsintagens placering, varutransporter 
och cykelparkering finns redan nämnda i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen har förtydligats med att planområdet ligger 1500 meter 
från ESS. Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt utifrån de riskanalyser som 
är gjorda är att beredskapszonen kring ESS inte är styrande vad gäller 
markanvändningen i Centrala Brunnshög. På detta avstånd kan alla typer 
av markanvändning tillåtas även om området kommer att ingå i 
beredskapszonen. 
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Socialnämnden (aktbilaga 25) 
Socialnämnden beslutar 2017-01-18 att som sitt yttrande till 
stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 
2017. 
 
Socialförvaltningen framför att de olika möjligheterna till samvaro under 
olika former som bostadsgårdarna ger upphov till är bra. Detta kommer att 
stärka samvaron i området då fler invånare kan mötas på ett otvunget sätt 
vid odlingsytor och den gröna passagen. Närheten till den större 
stadsdelsparken är också gynnsamt och hälsofrämjande. Planen innebär att 
de boende får gångavstånd till service med bland annat vårdcentral. De 
många olika typerna av bostäder och upplåtelseformer kan främja och ge 
möjlighet för familjer med olika behov och intressen att bosätta sig i 
området. Detta borde främja flyttkedjor och ge en blandad befolkning med 
stor andel barnfamiljer i början.  
 
Socialförvaltningen vill lyfta fram vikten av att bygga bostadsområden som 
kan passa alla. Det finns ett stort behov i Lunds kommun av olika typer av 
bostäder för olika grupper i samhället med olika behov. Hyresrätter är en 
viktigt för att möjliggöra fler lägenheter för socialförvaltningens 
målgrupper. 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret gläder sig åt det positiva yttrandet. 
Markanvisningstävling pågår för en del av den södra delen av detaljplanen. 
Området kommer sannolikt att innehålla hyresrätter. 

Vård- och omsorgsnämnden (aktbilaga 21) 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 2017-01-09 att som sitt yttrande 
översända vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse upprättad den 
20 december 2016. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen önskar att granskningshandlingen 
redovisar hur kraven på god tillgänglighet har beaktats vid utarbetande av 
planförslaget. De förutsätter att stadsdelen Brunnshög blir utformad så att 
kraven på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre personer samt 
personer med funktionsnedsättningar, beaktas. Kontakt med kommunens 
tillgänglighetsrådgivare i tidigt skede är viktigt. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har justerats enligt synpunkterna. 
 

Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 29) 
RSYD, Räddningstjänsten Syd, framför i skrivelse 2017-02-03 att 
planområdet ligger 1400 – 1600 meter från ESS vilket utgör en hotkategori 
klass II-anläggning för radiologiska risker enligt strålskyddslagen. Enligt 
IAEA´s standard bör dessa ha en beredskapszon på minst 500 meter, men 
beroende på risken kan avståndet innefatta planområdet. Sedan 2015 pågår 
ett regeringsuppdrag om storleken på berdskapszon för ESS. Uppdraget har 
förlängts från 1 april till 1 november 2017. I december att förändringar av 
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ESS design av målstationen även förändrar riskbilden, potentiellt med större 
konsekvenser än tidigare befarat. Så sent som 2 februari 2017 inkom ESS 
med nya uppgifter om de källtermer som behövs för att beräkna eventuellt 
radiologiskt utsläpp. Av detta drar RSYD slutsatsen att riskerna med ESS, 
och indirekt förväntningarna på hur samhället, räddningstjänst och 
kommunal krisledning ska kunna hantera ett eventuellt radiologiskt utsläpp, 
ännu inte är tillräckligt utredda. Det är samma slutsats som Länsstyrelsen i 
Skåne drog. 
RSYD har inte expertkompetens att bedöma om kan omfattas av ESS:s 
beredskapszon. Ju mer känslig bebyggelse som lokaliseras inom 
beredskapszonen desto sämre förutsättningar för den kommunala 
beredskapsplaneringen. 
Kommunen bör begära att ESS redogör för hur det nya underlaget påverkar 
riskbilden, eftersom det ingår i ESS:s miljötillstånd. ESS har vid 
dialogmöten med RSYD meddelat att de kommer att presentera nya 
beräkningsresultat, baserat på den nya designen, under mars månad 2017. Vi 
förordar även att kommunen vänder sig till SSM för att om möjligt få en 
bedömning av markanvändningens lämplighet ur strålsäkerhetssynpunkt. 
 
Räddningstjänsten Syd välkomnar att planbeskrivningen tydliggör att 
brandvattenförsörjningen kommer att ske genom brandpostnät (sid 25). 
Planförslaget kan förtydligas med att normen VAV P-83 ska tillämpas. 
Avstånd från möjlig uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska 
vara maximalt 75 meter och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. 
Området ligger inom normal insatstid. 
För att skapa god tillgänglighet till de centralt belägna radhusen och 
innergårdarna, samt undvika att brandbilar blockerar trafik på 
Brunnshögsgatan vid eventuell insats, föreslås att den gröna passage 
utformas på ett sådant sätt att den tillika kan utgöra räddningsväg vid brand. 
Med tanke på att passagen även är tänkt till sopbilstrafik samt fordon med 
särskilt tillstånd, bedöms det finnas tillräckligt utrymme även för 
räddningstjänstens fordon.  
Kommentar 
Länsstyrelsen tar inte upp frågan om hänsyn till närheten till ESS i sitt 
yttrande gällande denna plan. Vilket betyder att de inte delar RSYD:s 
farhågor. 
Planbeskrivningen har kompletterats med text om hänsyn till närheten till 
ESS, beredskapszon och strålsäkerhetsfrågor. Stadsbyggnadskontorets 
utgångspunkt utifrån de riskanalyser som är gjorda är att beredskapszonen 
kring ESS inte är styrande vad gäller markanvändningen i Centrala 
Brunnshög. Inom beredskapszonen kan alla typer av markanvändning 
tillåtas. De eventuella skyddsåtgärder som myndigheterna kräver ska 
kommunen bevaka i bygglovsskedet. 

VA SYD (aktbilaga 24) 
VA SYD framför i skrivelse 2017-01-24 att bilden under Teknisk 
försörjning bör uppdateras eftersom det skett förändringar gällande VA-
ledningar i samband med utbyggnad av Solbjer. 
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Under Bostadsbebyggelse står att förgårdsmark saknas mot det inre stråket. 
Detta innebär att det blir svårt för fastighetsägare att få plats med privata 
ledningar som kan krävas för att nå anslutningspunkt till kommunalt 
ledningsnät. Plats för ledningar i det inre stråket västra del blir väldigt 
begränsad med underjordiskt garage under torgytor. 
 
Anslutningspunkt till ICA-kvarteret är planerad i kvarterets sydöstra hörn. 
Detta är grundläggande för VA-utbyggnad och har även varit en 
förutsättning i den höjdsättning som gjorts. Om annan eller fler 
anslutningspunkter önskas till detta kvarter måste ledningsdragning och 
höjdsättning studeras på nytt för att säkerställa att alla fastigheter kommer 
att få en VA-anslutning. 
 
Kommentar 
Kartbilden i planbeskrivningen har uppdaterats. Att det inte finns 
förgårdsmark vid några husgavlar är inte problematiskt eftersom 
fastigheterna kan ha en anslutningspunkt mot gatan och radhusen kan få 
sina anslutningspunkter åt norr. Underjordiskt garage under torgytor har 
utgått. Anslutningspunkter ska inte bli svåra att nå för de aktuella 
fastigheterna.  

Kommunala handikapprådets byggrupp(aktbilaga 28) 
Kommunala handikapprådets byggrupp framför i skrivelse 2017-02-03 att 
parkeringsplatser ska finnas från början inom 25 meters gångavstånd. Vid 
vårdcentralen finns behov av parkerings-/angöringsplatser i direkt 
anslutning till entrén, även för personer som saknar tillstånd för parkering 
för rörelsehindrade. Hur löses parkering inom 25 meter från entréer i det 
södra kvarteret? 
Balkonger måste vara minst 1,40-1,50 djupa för manöverutrymme med 
rullstol. Balkongräcken ska kunna göras genomsiktliga så att även sittande 
personer kan åtnjuta utsikten. 
Entréerna även till radhusen måste göras tillgängliga från början. Finns det 
inte plats för att i efterhand ordna en ramp på tomten så går det inte att 
uppfylla gällande bygglovskrav. 
Enligt BBR 3:54 bör inte avstånd mellan byggnadens entréer och anordning 
för avfall överskrida 50 meter för flerbostadshus. Vilka avstånd blir det 
enligt detaljplaneförslaget? 
LSS-boende är vanligtvis enkelsidiga lägenheter – hur hög beräknas 
ljudnivån bli i de lägenheter som är vända mot trafikerad gata? 
Kommentar 
I de södra kvarteren löses parkering för rörelsehindrade med möjlighet till 
två parkeringsplatser inne på gårdarna. 
Balkongerna ska göras halvt indragna så att de blir stora nog. 
Genomsiktliga balkongräcken får bevakas i bygglovet.  
Radhusen är placerade så att tillgängligheten kan lösas från början. 
Anordningar för avfall, inkast till sopsug, kommer att placeras inne på 
gårdarna inom 50 meter från entréerna. 
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Detaljplanen styr inte att det blir LSS-boende men om det blir det ska de 
utformas så att gällande bullervärden kan innehållas. 
 

Servicenämnden (Aktbilaga 41-42) 
Servicenämnden beslutar 2017-02-08 att såsom sitt svar i samrådet avseende 
detaljplan för Östra torn 27:2 (handelskvarter) översända 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-25 till byggnadsnämnden. 
 
Serviceförvaltningen framför att förslaget påverkar endast i begränsad 
omfattning servicenämnden/-förvaltningen ansvarsområden, men en av dem 
är lokal för bibliotek. En ny biblioteksplan håller på att tas fram, den kanske 
innebär anpassningar till nya beteendemönster avseende media. Kommunen 
har ännu inte tagit ställning i frågan om ett bibliotek ska finnas. Behovet av 
bibliotekslokaler är i hög grad politiskt. Serviceförvaltningen befarar att 
exploatören uppfattar det som ett löfte när det står i planbeskrivningen att 
det ska finnas ett bibliotek i handelskvarteret. Förvaltningen föreslår att 
skrivningen utgår. 
Skrivningen om idrottshallen som planeras i intilliggande kvarter ska vara 
anpassad för seriespel i handboll, ändras till att ange att detaljplanen 
möjliggör en tvåpositionshall. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har justerats så det tydligt framgår att angränsande 
detaljplan möjliggör en tvåpositionshall samt att handelskvarteret eventuellt 
kan inrymma bibliotek. Planbeskrivningen är inte tvingande och 
planbestämmelsen på plankartan är inte preciserad. Planen möjliggör 
markanvändningen centrumbebyggelse och det innebär lokaler för all 
möjlig kommersiell och allmännyttig service. Exploatören/den blivande 
fastighetsägaren är väl medveten om att bibliotek liksom vårdcentral och 
barnavårdscentral hänger på politiska beslut och lokaliseringen kan komma 
att ändras. 

Myndigheter, statliga verk m fl 
Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 40) 
Länsstyrelsen framför i skrivelse som inkom 2017-02-14 att mot bakgrund 
av att det saknas tillräcklig redovisning och reglering avseende 
bullersituationen samt att det finns brister i redovisningen avseende 
konsekvenserna för riksintresse för trafikslagens anläggningar kan 
Länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna inte redovisar problematiken 
kring den ökade trafiken mot trafikplats (TPL) Lund Norra vid en 
utbyggnad av Brunnshögsområdet. Redan idag finns det kapacitetsproblem 
som ger konsekvenser för framkomligheten på E22 vid köbildning. 
Handlingarna visar inte hur konsekvenserna av genomförande av planen, 
särskilt utifrån kumulativa effekter av den successiva utbyggnaden av 
Brunnshögsområde, ska hanteras så att påtaglig skada inte uppstår för 
riksintresse E22. Enligt uppgifter från Trafikverket framgår att nya 



UTLÅTANDE EFTER SAMRÅD 8 (12) 
2017-08-08  PÄ 07/2016 
 
 
 
trafiksimuleringar visar att den ökade exploateringsdrivna trafiken från 
Brunnshögsområdet kommer att leda till kapacitetsbrist i kommunens 
vägnät (cirkulationsplatsen Solbjersvägen/Odarslövsvägen sydväst om 
planområdet) på 15-20 års sikt. Framkomligheten där påverkar 
trafiksäkerheten och framkomligheten vid TPL Lund Norra. Detta kan då 
komma att negativt påverka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22. 
 
I detaljplanen för del av Östra Torn 27:13, Science Village (upphävd av 
Länsstyrelsen 2017-01-02 men överklagad till regeringen) framgår att en ny 
anslutning från E22 till Ideon behövs för att klara trafikökningen av ovan 
nämnda plan samt för kommande detaljplaner. Vidare redogörs för 
kapacitetsbristen och risken för köbildning och påverkan på E22 och att en 
ny anslutning planeras i samverkan med Trafikverket. 
Länsstyrelsen förstår vikten av planområdets tillkomst, då den är en del av 
utvecklingen av Brunnshögsområdet med betydelse för den regionala 
tillväxten. Inför det kommande planarbetet måste konsekvenserna av en 
ökad trafikalstring sättas in i ett sammanhang av kumulativa effekter för 
trafiksituationen vid TPL Lund Norra samt E22 för den fortsatta 
utbyggnaden av Brunnshög. Detta bör göras utifrån en trafikutredning som 
tar ett helhetsgrepp vad gäller konsekvenser av utbyggnaden. Kommande 
planhandlingar behöver ange vilka åtgärder som kommunen avser att arbeta 
med för att förhindra negativa konsekvenser för riksintresset. Utan en sådan 
redovisning kan Länsstyrelsen inte bedöma planens påverkan och om 
påtaglig skada uppstår på riksintresset. 
 
Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att det krävs ytterligare 
underlag inför granskningen som visar på bullersituationen för området. 
Eftersom den planerade bostadsbebyggelsen är bullerutsatt ska kommande 
planbeskrivning innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller (PBL 2010:900 4 kap. 33a §). Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå av 
planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen så 
att bullerförordningen (SFS 2015:216) klaras. Nödvändiga skyddsåtgärder 
måste säkerställas genom planbestämmelser. Länsstyrelsen bedömer att det 
inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan 
en sådan redovisning och nödvändiga bestämmelser. 
 
Planhandlingarna föreslår avsteg från bullerförordningen för 15% av de 
lägenheter som har fasad där 55 dBA Leq överskrids, som annars har krav 
på sig att minst hälften av bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida 
(gäller framförallt hörnlägen). Dessa akustiskt enkelsidiga lägenheter ska 
enligt planhandlingarna ha en mycket god ljudmiljö i bostaden, vilken kan 
uppnås med en högre ljudklass än Boverkets byggregler föreskriver. 
Länsstyrelsen menar att de bullernivåer som en bullerutredning visar utgör 
förutsättning för planen. Avsteg från förordningen innebär att förordningen 
inte följs. Enligt PBL Kunskapsbanken anger Boverket att eftersom 
riktvärdena ska klaras kan planförslaget behöva arbetas om flera gånger för 
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att lösningen ska bli acceptabel. Det är endast de beräknade värdena för det 
slutgiltiga planförslaget som redovisas i planbeskrivningen. Vidare vill 
Länsstyrelsen upplysa om att det i detaljplanen inte går att ställa krav på 
högre ljudklass inomhus än vad Boverkets byggregler föreskriver. 
Kommentar 
Detaljerad bullerutredning har utförts och den biläggs planen. Planen har 
justerats efter bullerutredningens analyser. En utvecklig av Trafik PM har 
gjorts. Konsekvenser och åtgärder, för att ta hänsyn till riksintresset för 
trafikslagens anläggningar väg E22, beskrivs utförligare. Trafikverket, 
Länsstyrelsen i Skåne län och Lunds kommun har haft en dialog om hur 
analyserna ska förtydligas i PM Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala 
Brunnshög som biläggs detaljplanen.  

Region Skåne - Regionala utvecklingsnämnden (aktbilaga 33) 
Region Skåne framför i skrivelse 2017-02-07 att de ser positivt på 
planförslaget som möjliggör utbyggnad av de mest centrala kvarteren i 
Brunnshög. Stadsdelens utveckling är en viktig del i att skapa en attraktiv 
stadsmiljö kring de internationellt viktiga anläggningarna MAX IV och 
ESS. Bostadsutvecklingen är viktig och 260 lägenheter i ett attraktivt läge 
med god kollektivtrafik är positivt. 
Med detaljplanerna fullföljs intentionerna från den fördjupade 
översiktsplanen för Brunnshög och detaljplanen för spårvägen. Planförslaget 
är ett tydligt exempel på hur kommunen genom planering kan arbeta för att 
över tid förändra färdmedelsvalen till förmån för hållbara transportsätt. 
Region Skåne vill också lyfta fram kommunens höga ambitioner att ska en 
attraktiv stadsmiljö med variationsrik bebyggelse, attraktiva platser och en 
genomgående struktur av parkrum och gröna passager som kopplar samman 
omgivande grönområden. Det är bra att planen tydligt redogör för varför 
andelen friyta/grönområden prioriteras till gemensamma grönytor och 
skolgårdar istället för bostadsgårdarna. 
Region Skåne ser positivt på att kommunen med planförslaget möjliggör för 
vårdcentral och baranavårdscentral i närhet av spårvagnshållplatsen. För 
information till Lunds kommun så är en ny vårdcentral i Brunnshög nu uppe 
till politisk behandling inom Region Skåne. 
Enheten för samhällsplanering, Skånetrafiken, Skånes universitetssjukhus 
division 5 samt avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning har deltagit i 
handläggningen. 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret och Brunnshögsprojektet tar tacksamt emot dessa 
lovord. 

Lantmäterimyndigheten i Lund (aktbilaga 20) 
Lantmäterimyndigheten framför i skrivelse 2016-12-06 att en mening tas 
bort under rubriken ”Fastighetsbildningsåtgärder”. ”Det är önskvärt att 
område C styckas ytterligare för att göra tre fastigheter för olika typer av 
bostäder, enligt kartskiss B nedan.” Detta har inte prövats utifrån 
fastighetsbildningslagen. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har justerats enligt synpunkten. 
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Trafikverket (aktbilaga 23) 
Trafikverket framför i skrivelse 2017-01-18 att den statliga vägen E22 
berörs av planförslaget. Nya trafikanalyser visar att den ökade 
exploateringsdrivna trafiken från Brunnshögsområdet kommer att leda till 
kapacitetsbrist i kommunens vägnät (cirkulationsplatsen 
Solbjersvägen/Odarslövsvägen) på 15-20 års sikt. Utredningen visar att 
under förmiddagens högtrafik sträcker sig köbildning ut på väg E22. Detta 
trots att kommunens tredjedelsmål uppfylls och ombyggnad av E22 vid 
Ideon. Dessa farhågor bekräftas av kommunens PM 
Trafikalstringsberäkning Biltrafik Centrala Brunnshög 2016 (okt 2016) med 
beräknad trafik mellan 35 000 – 40 000 fordon per dygn, en avsevärd 
trafikökning från kommunens tidigare prognos från 2011 (25 000 - 30 000). 
 
Trafikverket anser att det finns stark anledning att inför granskning av 
detaljplanen fördjupa sitt Trafikalstrings-PM i form av en trafikutredning. 
Detta till nytta för Trafikverkets bedömning men också kommunens 
fortsatta planering av Brunnshögsområdet. Detta budskap har lämnats 
tidigare till kommunen i samband med tidigare yttrande (del av Östra Torn 
27:13 m fl). 
 
Trafikverket inväntar kommunens bullerutredning för att ge synpunkter. 
Buller utredning ska ta höjd för 20 år efter byggnation. Studeras statlig väg 
ska Trafikverkets basprognos (1,4% 2015-2040) och tillväxttal anges. 
Trafikmätningar från 2015 finns på vägtrafikflödeskartan på trafikverkets 
hemsida. 
 
Kommentar 
Kommunens trafikplanerare har haft en dialog med Länsstyrelsen och 
Trafikverket om hur en fördjupning av kommunens Trafikalstrings-PM bäst 
ska göras. Planbeskrivningen har kompletterats med en sammanfattning av 
denna utvecklade PM. 

Sakägare m fl 
ICA Sverige AB och Veidekke Bostad AB 
ICA Sverige AB och Veidekke Bostad AB framförde på möten 2017-03-02, 
2017-03-21 samt 2017-04-28 att de önskar en justering av några 
planbestämmelser.  
BH1C1D1 - meningen ”Enbart bostäder i våning 4 och uppåt.” ska ersättas 
med ”Centrumverksamhet, även vårdcentral är endast tillåten i våningarna 
1-3.” 
Texten ”I de lägen där bullernivåer överskrider 55 dBA Leq behöver 
lägenheter som är större än 35 m² göras genomgående. Minst hälften av 
bostadsrummen bör ha tillgång till en sida med bullernivåer på högst 55 
dBA Leq utanför fasad.” bör ersättas med ”I de lägen där bullernivåer 
överskrider gällande gränsvärde för ekvivalent ljudnivå utanför fasad, bör 
minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida med bullernivåer 
som är lägre än gällande gränsvärde för ekvivalent ljudnivå.” 
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Hur kan vi agera för att möjliggöra för projektet att förhålla sig till gällande 
regelverk vid tid för sökt bygglov? Om det skrivs in nu gällande 
siffervärden kommer DP att vara låst vid dessa. Kan det inte istället 
hänvisas till för tiden gällande regelverk. Enligt bostadsministern Peter 
Erikssons utsago kommer det att finnas reviderade gränser för bullernivåer 
före hösten 2017 och vi kommer söka bygglov senare. 
Stadsbyggnadskontoret bör undersöka förutsättningarna att få med någon 
skrivelse i detaljplanen som möjliggör att förhålla sig till det regelverk som 
gäller vid ansökan om bygglov. 
 
Byggnadshöjderna i handelskvarteret bör justeras uppåt 1 meter generellt för 
att skapa flexibilitet i val av konstruktioner. 
Garage under allmän plats kan utgå. 
Det kommer inte utföras några LSS-bostäder i kvarteret med nuvarande 
upplägg.  
Loftgångar kommer inte att tillåtas, det blir 8 stycken bostadstrapphus samt 
ytterligare trapphus till vårdcentral m m.  
Finns krav på TR2-trapphus? 
 
Kommentar 
Användningsbestämmelsen har justerats enligt önskemål vad gäller 
användningen i olika våningar och garaget. 
Bestämmelsen om anpassning till buller har justerats liksom 
byggnadshöjderna. 
Planbestämmelser har justerats så att korta loftgångar är möjliga längs 
delar av de fasader där det är nödvändigt på grund av buller eller 
byggnadskonstruktion. 
Krav på TR2-trapphus finns för att gatuträd ska kunna sättas längs 
fasaderna. Gatuträden har hög prioritet även om det fördyrar för 
exploatören. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 
planförslaget: 
• PM Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala Brunnshög utvecklas. 

Konsekvenserna för riksintresse för trafikslagens anläggningar väg E22 
beskrivs utförligare. 

• Detaljerad bullerutredning och planbestämmelser angående buller  
• Beskrivning av hänsyn till närheten till ESS, beredskapszon och 

strålsäkerhetsfrågor  
• Underjordiskt garage under torgytor har utgått 
• Användningsbestämmelsen om centrumverksamhet i våningarna 1-3 
• Egenskapsbestämmelser om byggnadshöjder har justerats uppåt något 
• Detaljstudie av fördröjningsmagasinet  
• Eluttag på torget  
• Planbeskrivningen har justerats angående förutsättningar: teknisk 

försörjning, tvåpositionshall, bibliotek, skolnamn och regler för 
luftföroreningar samt angående planförslaget: varutransporter, 
friskluftintag, utemiljön ovanpå vårdcentral, störning av sena öppettider, 
markradonundersökning, cykelparkering, TR2-trapphus, 
fastighetsbildningsåtgärder samt beskrivning av hur god tillgänglighet 
har beaktats. 

 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds 
kommun - Granskningshandling

Sammanfattning
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder 
men även centrumverksamhet, kontor m m och den centralt belägna 
stadsdelsparken samt utöka skolgård. Det aktuella området är ca 8,8 ha 
och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är 
belägen norr om Solbjersvägen, mellan det kommande handelskvarteret 
och den redan planlagda skoltomten samt intill spårvägen och hållplats 
Centrala Brunnshög. En volymstudie har tagits fram för planområdet. 
Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2 
centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård och 
3,8 ha park.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – 
Granskningshandling 2017-09-04
BN Underrättelse-Granskning 2017-08-24 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27_2 - Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
(Parkkvarteren)
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2017-08-08 Dpl för del av 
Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren)
kommer det äldsta underlaget enligt följande:
BN Illustration Dpl för del av Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren) 5. BN 
Utlåtande 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
(Parkkvarteren).pdf 

Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är området av 
begränsat intresse för denna grupp. En del barn följer dock med sina 
föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den tillfälliga 
stadsodlingen sydöst om planområdet. Barnets bästa har beaktats i 
framtagandet av planen. Området är planerat för tät bebyggelse med 
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blandade stadskvarter. Nobelparken, Kunskapsparken och Solbjersparken 
med ”Kojskogen” erbjuder barn rekreationsmiljöer. Närheten till 
Kungsmarken ger tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll. 
Den gröna strukturen med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och 
lekfullare miljö där barn kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns 
mötesplatser och intima gaturum som kan användas av barnen. De inre 
allmänna platserna ska anpassas till de små barnen och parken till de 
större barnen. Lekmiljöer ska anpassas till barn med 
funktionsnedsättningar. Barnets bästa har även beaktats genom att 
skolgården förstoras i och med denna detaljplan. Den nya utvidgade 
skolgården ligger mycket nära intill den planskilda korsningen med 
cykeltunnel under Solbjersvägen som förbinder Södra Brunnshög med 
Centrala Brunnshög. Skolvägen blir bekvämt kort för de barn som bor i 
området och kan gå på denna skola. 

Ärendet
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder 
men även centrumverksamhet samt den centralt belägna stadsdelsparken 
och att utöka skolgården för angränsande skola. Det aktuella området är 
totalt ca 8,8 ha och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra 
Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen intill spårvägen och 
hållplats Centrala Brunnshög. Området ligger direkt öster om det 
kommande handelskvarteret och kring den redan planlagda skoltomten. 
Då spårvägen snart står klar, är det viktigt att hållplatsnära lägen 
exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i området bedöms 
som stor.

Planförslaget innefattar:
 Sju stadskvarter med bostäder, centrumverksamhet samt parkeringshus
 Stadsdelspark – Nobelparken – oval park som upptar ca 3,8 ha av
planområdet och erbjuder rekreation för hela stadsdelen Brunnshög.
 Lokalgator, gång- och cykelvägar, gröna passager och
dagvattenfördröjning
 Utökning av skoltomten 

Brunnshögsprojektet har tittat på hur den fortsatta planläggningen av
Centrala Brunnshög bör fortskrida. En volymstudie har tagits fram för
planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2

kontor eller centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA) och 3,8 ha 
park. Tätheten inom planområdets har beräknats bli hög, med ett 
exploateringstal på 1,8, stadsdelsparken oräknad. Exploateringstalet är i 
Dispositionsplanen beräknad till ca 1,3 nära spårvagnshållplatsen och i 
medeltal cirka 1,0 för hela Centrala Brunnshög. Tätheten har ökats 
betydligt i denna plan.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen har i samrådet lämnat följande synpunkter:
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”Att utökningen av skolgården innefattas i planen är positivt. Det ger 
möjlighet för tillskapande av en god utemiljö för skolans elever.

-De barn och elever som genereras genom bostadsbyggande motsvarande 
ca 650 bostäder kan beredas plats i skola och förskola i redan planerade 
förskole- och skolenheter på området. 

-De ytterligare grönområden som nu planläggs ses som ett stort värde för 
skolans verksamhet. 

-Trygghet och säkerhet är en viktig fråga för skolan och de lösningar som 
beskrivs i samrådshandlingen både kring GC-vägar och bullerskydd 
bedöms som rimliga. Som också beskrivs får skolan via cykeltunneln 
söder om skolan en direkt koppling till Solbjersparken.”

Barn- och skolförvaltningen anser utöver tidigare lämnade sypunkter att 
den utökade bullerutredningen visar på behov av åtgärder som också 
föreslås i form av bullerplank. Det är viktigt att säkerställa en god 
ljudmiljö i elevernas utemiljö.

Förvaltningens förslag till beslut

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

(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun - 
Granskningshandling

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder 
men även centrumverksamhet, kontor m m och den centralt belägna 
stadsdelsparken samt utöka skolgård. Det aktuella området är ca 8,8 ha 
och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är 
belägen norr om Solbjersvägen, mellan det kommande handelskvarteret 
och den redan planlagda skoltomten samt intill spårvägen och hållplats 
Centrala Brunnshög. En volymstudie har tagits fram för planområdet. 
Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2 
centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård och 
3,8 ha park.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – 
Granskningshandling 2017-09-04
BN Underrättelse-Granskning 2017-08-24 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27_2 - Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
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BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2017-08-08 Dpl för del av 
Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren)
kommer det äldsta underlaget enligt följande:
BN Illustration Dpl för del av Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren) 5. BN 
Utlåtande 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
(Parkkvarteren).pdf 

Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är området av 
begränsat intresse för denna grupp. En del barn följer dock med sina 
föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den tillfälliga 
stadsodlingen sydöst om planområdet. Barnets bästa har beaktats i 
framtagandet av planen. Området är planerat för tät bebyggelse med 
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blandade stadskvarter. Nobelparken, Kunskapsparken och Solbjersparken 
med ”Kojskogen” erbjuder barn rekreationsmiljöer. Närheten till 
Kungsmarken ger tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll. 
Den gröna strukturen med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och 
lekfullare miljö där barn kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns 
mötesplatser och intima gaturum som kan användas av barnen. De inre 
allmänna platserna ska anpassas till de små barnen och parken till de 
större barnen. Lekmiljöer ska anpassas till barn med 
funktionsnedsättningar. Barnets bästa har även beaktats genom att 
skolgården förstoras i och med denna detaljplan. Den nya utvidgade 
skolgården ligger mycket nära intill den planskilda korsningen med 
cykeltunnel under Solbjersvägen som förbinder Södra Brunnshög med 
Centrala Brunnshög. Skolvägen blir bekvämt kort för de barn som bor i 
området och kan gå på denna skola. 

Ärendet
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder 
men även centrumverksamhet samt den centralt belägna stadsdelsparken 
och att utöka skolgården för angränsande skola. Det aktuella området är 
totalt ca 8,8 ha och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra 
Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen intill spårvägen och 
hållplats Centrala Brunnshög. Området ligger direkt öster om det 
kommande handelskvarteret och kring den redan planlagda skoltomten. 
Då spårvägen snart står klar, är det viktigt att hållplatsnära lägen 
exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i området bedöms 
som stor.

Planförslaget innefattar:
 Sju stadskvarter med bostäder, centrumverksamhet samt parkeringshus
 Stadsdelspark – Nobelparken – oval park som upptar ca 3,8 ha av
planområdet och erbjuder rekreation för hela stadsdelen Brunnshög.
 Lokalgator, gång- och cykelvägar, gröna passager och
dagvattenfördröjning
 Utökning av skoltomten 

Brunnshögsprojektet har tittat på hur den fortsatta planläggningen av
Centrala Brunnshög bör fortskrida. En volymstudie har tagits fram för
planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2

kontor eller centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA) och 3,8 ha 
park. Tätheten inom planområdets har beräknats bli hög, med ett 
exploateringstal på 1,8, stadsdelsparken oräknad. Exploateringstalet är i 
Dispositionsplanen beräknad till ca 1,3 nära spårvagnshållplatsen och i 
medeltal cirka 1,0 för hela Centrala Brunnshög. Tätheten har ökats 
betydligt i denna plan.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen har i samrådet lämnat följande synpunkter:
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”Att utökningen av skolgården innefattas i planen är positivt. Det ger 
möjlighet för tillskapande av en god utemiljö för skolans elever.

-De barn och elever som genereras genom bostadsbyggande motsvarande 
ca 650 bostäder kan beredas plats i skola och förskola i redan planerade 
förskole- och skolenheter på området. 

-De ytterligare grönområden som nu planläggs ses som ett stort värde för 
skolans verksamhet. 

-Trygghet och säkerhet är en viktig fråga för skolan och de lösningar som 
beskrivs i samrådshandlingen både kring GC-vägar och bullerskydd 
bedöms som rimliga. Som också beskrivs får skolan via cykeltunneln 
söder om skolan en direkt koppling till Solbjersparken.”

Barn- och skolförvaltningen anser utöver tidigare lämnade sypunkter att 
den utökade bullerutredningen visar på behov av åtgärder som också 
föreslås i form av bullerplank. Det är viktigt att säkerställa en god 
ljudmiljö i elevernas utemiljö.

Förvaltningens förslag till beslut

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

(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun - 
Granskningshandling

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Rubricerad detaljplan upprättad 2017-08-08 hålls tillgänglig för berörda sakägares 
granskning under tiden 28 augusti – 11 september 2017. 

 
Detaljplanen remitteras härmed för granskning. 
 
Yttrande skall ha inkommit till byggnadsnamnden@lund.se senast den 11 september 2017. 
 
Om Ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom. 
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av Era synpunkter. 
 
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Madeleine Rosqvist 
planadministratör 
 
 
 
Bilaga 
Detaljplaneförslag – granskningshandling 2017-08-08 

Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang 
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Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss 
 
Förenklat förfarande 

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

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

om antagande.  

 
Standardförfarande i delegation 

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

 
 
Standardförfarande  

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

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

• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd. 
• Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss). 
• Samrådstiden är åtta-tolv veckor.  
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss). 
• Granskningstiden är tre veckor. 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kommer 
att hanteras med standardförfarande. Under samråd och granskning ges 
möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med 
synpunkter.  
 
 
Bild på framsidan: 
Planområdets byggnadsvolymer. Vy från nordost med centrala Lund i bakgrunden.  
Illustration: Brunnshögskontoret, 1:1 Landskab och Stadsbyggnadskontoret i Lund 
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INLEDNING 

Sammanfattning 
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder men även 
centrumverksamhet, kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt 
utöka skolgård. Det aktuella området är ca 8,8 ha och är en del av den stora 
kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen, 
mellan det kommande handelskvarteret och den redan planlagda skoltomten samt 
intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.  
 
En volymstudie har tagits fram för planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650 
bostäder, ca 2 500 m2 centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård 
och 3,8 ha park. 
 

Volymstudie och bebyggelsestruktur. Vy från nordost.  Illustration: Brunnshögsprojektet och 
Stadsbyggnadskontoret i Lund  

 
Planområdet är uppdelat i fem områden. Ett av dem är den ovala parken och 
ett är en utökning av skolkvarteret. Resterande delas upp av gator och gröna 
gång- och cykelpassager så att sju mindre kvarter bildas.  
 
Det centrala kvarteret med arbetsnamnet ”Pärlan” intar en särställning med 
sitt särskilt exponerade läge mellan spårvagnshållplatsen och parken. Detta 
kvarter ska anvisas med en markanvisningstävling. 
 
I storkvarterens inre grupperas radhus i max 3 våningar. Kring ytterkanterna 
placeras flerfamiljshus med 4 till 7 våningar. De höga kanterna avskärmar 
gårdarna från buller och de lägre byggnaderna i kvarterens inre ökar tätheten 
och gör att gårdarna förblir öppna och ljusa. Öppningar och förskjutningar 
mellan byggnader och varierande hushöjder ska anpassas så att 
mikroklimatet blir gott.  
 
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten 
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för 
rekreation förstärks och utökas. Barns bästa har beaktats och planen 
erbjuder olika lekmiljöer, utökad skolgård och rekreation. Jordbruksmark 
tas i anspråk. De biologiska värdena ökas i och med att grönstråk och 
stadsdelsparken anläggs och att fördröjningsmagasin anordnas.  
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PLANDATA  
Planområdets area: ca 8,8 ha 
Kvartersmark: 3,0 ha 
Allmän plats - Park: 3,8 ha 
Allmän plats - Gata, cykelväg och gröna passager: 1,7 ha 
Byggrätt totalt (byggrätt ovan mark): ca 68 000 m2 BTA 
Exploateringstal: 1,8 (exklusive stadsdelsparken) 
Antal bostäder: ca 650 
Bostäder: ca 57 000 m2 BTA 
Centrumverksamhet: ca 2 500 m2 BTA 
Parkeringsgarage (P-hus): ca 8 500 m2 BTA 340 bilplatser 
Behov av antal bil-/cykelparkering inklusive angränsande skolas bilparkering enligt 
dagens p-norm: totalt 550 bilplatser / 2 000 cykelplatser  
Skolgård utökas: 5 000 m2 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser  
 Illustration 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 

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

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

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

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

Medverkande 
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell 
Biträdande planhandläggare: Christian Wilke 
Planchef: Ole Kasimir 
Trafikplanerare: Anna Andersson 
Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard 
Gatuingenjör: Anna Kanschat 
Bygglovsarkitekt: Pia Laike 
Lantmätare: Viola Lindgren 
VA-ingenjör: Cornelia Wallner 
Renhållning: Ingela Holmgren Holm 
 
Brunnshögsprojektet, Johanna Wittenmark och Christian Wilke, har gjort 
volymstudier och tagit fram förslag på bebyggelse. 
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Plansökande 
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag begärt 
planläggning av del av Östra Torn 27:2 enligt beslut i TN 2016-02-17.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  

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

 
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
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Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
Ett program inom Brunnshögsprojektet, Dispositionsplan för centrala 
Brunnshög, godkänd 2015-04-20 av den politiska styrgruppen, ger 
detaljerade anvisningar för hur planområdet ska disponeras. Detaljplanen 
följer dispositionsplanen. 
 

Detaljplaner 
Området är inte tidigare planlagt förutom en smal remsa i väster som ingår i 
detaljplanen för spårvägen samt parkremsan sydöst om skolan. 
Detaljplanerna för spårvägen vann laga kraft 2015-10-22. 
 
Detaljplan för skola/förskola, ansluter och ligger mellan planområdets två 
delar. Den vann laga kraft 2014-09-16. 
 

  
Plankarta, ur gällande plan för skolan P92, PÄ 35/2011i 
 
Väster om planområdet ansluter detaljplan för handelskvarter med ICA-
butik, vårdcentral, apotek, bibliotek, café m m samt bostäder, PÄ 07/2016. 
Föreliggande plan tas fram parallellt med denna plan.  

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

Dagvattenstrategi 
Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög innehåller en 
dagvattenstrategi som sedan utvecklats i Dispositionsplanen för Centrala 
Brunnshög. En dagvattenanalys har gjorts av Tyréns, Dimensionerings- & 
översvämningsanalys Brunnshög 2014-10-08 och en översiktlig höjdsättning har 
tagits fram av Edge (InfraC), Brunnshög - Gällande nivå- och avvattningsplaner, 
2017-03-15 som visar dagvattenflöden och fördröjningsbehov.  
 
Höjdsättningen för Brunnshög inom planområdet har utgått från de befintliga 
höjderna på Odarslövsvägen, Utmarksvägen, Solbjersvägen samt den 
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existerande förplanteringen. Spårvägen med dess lutningskrav är också en 
styrande faktor för höjdsättningen. Övriga styrande parametrar är hållbara 
lutningar för gator och dagvattenstråk så att spårväg och byggnader inte 
översvämmas vid kraftiga regn. 

Plandata och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2. Fastigheten ägs av 
kommunen.  

Befintlig landskapsbild och markanvändning  
Marken har tidigare använts för jordbruksändamål men är nu delvis om-
schaktad av de arkeologiska utgrävningarna. 
 

 
Planområdets markanvändning.  Flygbild med skiss på struktur samt gräns för 
planområdet markerat 
 
Planområdet har de senaste åren skötts som blomsteråker. En del av 
förplanteringen från 2001 ingår samt del av gång- och cykelväg. 
Planområdet saknar bebyggelse.  
 

 
Blomsteråkern sommaren 2016 med förplanteringen i bakgrunden. Utsiktstornet stod 
ungefär vid läget för spårvagnshållplatsen. 

Historik 
Marken har varit åkermark under mycket lång tid. Den har i huvudsak 
tillhört Tornäs gård, som låg strax öster om planområdet men som numera 
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är riven. En mindre del har tillhört en av gårdarna i Östra Torns by. Det 
finns bara en svag fördjupning i åkern som spår av den gamla ägogränsen 
mellan gårdarnas åkrar.  

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är 
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. Inom området 
hittades spår av 6 000 år gamla boplatser samt fynd av pollen och sädeskorn 
från tidig bondestenålder. Inom området, inom det som ska bli 
stadsdelspark, fanns även spår efter en gård med lång kontinuitet och gravar 
från järnåldern. 
 
Service  
Östra Tornskolan (årskurs 3–9), Flygelskolan (årskurs F–5) och 
Delfinskolan (årskurs F–3) är de närmaste skolorna. De ligger på ca 1,5 km 
gångavstånd. Förskolan Djingis Khan och Toppens Förskola är de närmsta 
förskolorna på ca 1,2 km gångavstånd och det finns fler inom 1- 1,5 km. 
Fritidshem finns på Östra Tornsgården vid Östra Torns by, ca 1,5 km från 
planområdet. En ny skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, öster om 
planområdet för årskurs F-3, storlek ca 400 elever. Möjligt uteklassrum 
finns i Solbjersparken (där Kojskogen finns).  
Närmsta kyrka är Maria Magdalena kyrka som tillhör Svenska kyrkan, ca 
1,2 km från planområdet. Närmsta träffpunkt, för äldre att träffa och lära 
känna nya vänner och till exempel ta en fika till självkostnadspris, ligger i 
Maria Magdalena kyrka. Den heter Träffpunkt Östra Torn och är en del av 
Träffpunkt Lineros verksamhet. Befintlig service redovisas i kartan nedan. 
 

 
Utdrag ur OpenStreetMap under www.lund.se 
 
Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik och 
ännu längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik. 
Inom cirka 1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker dels på 
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Magistratsvägen och dels på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde 
och på Sparta finns det ett bredare serviceutbud med bl.a. banker, 
restauranger, frisörer samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Trafik 
Planområdet är beläget norr om Solbjersvägen och öster om det planerade 
spårvägsområdet för spårväg Lund C-ESS. Solbjersvägen är idag en 
huvudgata med ca 7000 fordon/dygn.  
 
Regionbuss 1 som går mellan Malmö och Kristianstad stannar vid Lund N 
trafikplats. Planområdet ligger cirka 500-700 meter från hållplats Brunnshög 
V som trafikeras av regionbusslinje 169 (Lund C – Lund Brunnshög – 
Malmö), regionbusslinje 108 (Lund C-Odarslöv-Gårdstånga) och 
stadsbusslinje 20 (Lund C-ESS) och 0-300 meter från hållplats Solbjer som 
trafikeras av regionbuss 166 (Staffanstorp-Lund C-Södra Sandby). 
Busslinjerna erbjuder hög turtäthet under vardagarna. 

Natur 
Topografi 
Planområdet ligger högt i terrängen på vattendelaren mellan Kävligeåns och 
Höje ås avrinningsområden. Det har sin högsta punkt mitt på den västra 
gränsen, där spårvagnshållplatsen kommer att ligga, och lutar åt nordost 
men har även en svag lutning söderut från höjden. Den östra separata delen 
av planområdet är plan förutom området närmast Solbjersvägen som 
innehåller en cykelväg med kraftiga slänter ner mot en cykeltunnel.  
 

 
Kartbild över planområdets topografi 
 

Natur, park och vegetation  
En förplantering som är ca 15 år gammal sträcker sig i nord/sydlig riktning 
genom hela området, övrig mark är jordbruksmark. En ridväg följer 
förplanteringen och går mellan de båda skogsridåerna.  
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Geotekniska förhållanden 
Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 1993 av K-konsult. Under det 
mullhaltiga ytlagret, ca 0,2-0,5 m utgörs de dominerande jordarterna av 
lermorän med varierande inslag av sand-silt-lera. Jordlagren i området är 
genomgående mycket täta och grundvattenytan tar tid att mäta. 
Undersökningen visar små geotekniska problem och planarbetet kan ur 
geoteknisk synpunkt utföras med stor frihet. 

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

Biotopskyddad mark 
Området berörs inte av biotopskydd men omedelbart norr om planområdet 
finns en märgelgrav som berörs av skyddet.  

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
en rad ämnen och kemiska föreningar. 
 
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna 
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet.  

Teknisk försörjning 
Befintliga ledningar i anslutning till planområdet redovisas i kartbild nedan. 
Befintliga vatten-(blå), spillvatten-(röda) och dagvattenledningar(gröna) 
ligger i Solbjervägen. Fjärrvärme finns framdraget till bostadsområdet i 
kvarteret Solfångaren (kraftiga röda). Ett elledningsstråk (mörkblå) följer 
norr om Solbjersvägen. Elledningsstråket ligger delvis på mark som 
kommer att bli kvartersmark. 
 

 
Kartbild som visar befintliga ledningar kring planområdet. Elledningar är orange, signalkablar 
är rosa, vattenledningar blå, fjärrvärme/-kyla är röda, teleledningar ljusblå och optokabel grön. 

planområdet 
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder men 
även centrumverksamhet samt den centralt belägna stadsdelsparken och att 
utöka skolgården för angränsande skola. Det aktuella området är totalt ca 
8,8 ha och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 
och är belägen norr om Solbjersvägen intill spårvägen och hållplats Centrala 
Brunnshög.  
 
Området ligger direkt öster om det kommande handelskvarteret och kring 
den redan planlagda skoltomten. Då spårvägen snart står klar, är det viktigt 
att hållplatsnära lägen exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i 
området bedöms som stor. 
 

Planförslaget innefattar: 
 Sju stadskvarter med bostäder, centrumverksamhet samt parkeringshus 
 Stadsdelspark – Nobelparken – oval park som upptar ca 3,8 ha av 

planområdet och erbjuder rekreation för hela stadsdelen Brunnshög. 
 Lokalgator, gång- och cykelvägar, gröna passager och 

dagvattenfördröjning 
 Utökning av skoltomten 
 

Bebyggelsevolymer i de första etapperna av Centrala Brunnshög.  
Illustration: Brunnshögsprojektet /SBK 
 
Brunnshögsprojektet har tittat på hur den fortsatta planläggningen av 
Centrala Brunnshög bör fortskrida. En volymstudie har tagits fram för 
planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2 
kontor eller centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA) och 3,8 ha park. 
 
Tätheten inom planområdets har beräknats bli hög, med ett exploateringstal 
på 1,8, stadsdelsparken oräknad. Exploateringstalet är i Dispositionsplanen 
beräknad till ca 1,3 nära spårvagnshållplatsen och i medeltal cirka 1,0 för 
hela Centrala Brunnshög. Tätheten har ökats betydligt i denna plan. 
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Övergripande karaktär och disposition 
Brunnshögs centrum – viktig nod och målpunkt i stadsdelen 
Attraktionspunkter skapas på flera platser med koncentration kring 
spårvagnshållplatserna, torget och parken. 
 

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

 Strukturbildande element ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 
 

Planområdet berörs av flertalet strukturbildande element. Nobelparken, 
stadsdelstorget, spårvägsgatan, alléerna, inre gröna miljöer och 
Solbjersvägen ingår i eller tangerar planområdet. Karaktäristiskt för detta 
planområde blir den ovala parken, Nobelparken, och de trädplanterade 
lokalgatorna, alléerna, och gröna gång- och cykelstråken som strålar ut från 
parken.  
 
Planområdet ligger i vid spårvagnshållplatsen Brunnshögs centrum. Det är 
stadsbebyggelse som ska byggas inom planområdet. Blandstadskvarter med 
stadsmässiga byggnader för bostäder och service.  
 
Det centrala kvarteret, kvarteret mellan parken och spårvagnshållplatsen 
med arbetsnamnet ”Pärlan”, föreslås kunna innehålla olika alternativa 
funktioner. Detta kvarter har ett strategiskt och exponerat läge och ska 
anvisas med en markanvisningstävling.  
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Lägesförutsättningar och vilka verksamheter och karaktärer de kan ge, ur Dispositionsplan för 
Centrala Brunnshög. 
 
Parken ska kantas av byggnader som följer dess form med böjda fasader. I 
de övriga kvarteren ska bostäder kunna byggas med olika höjd och storlek 
för att ge en tät och variationsrik bebyggelse. Ett parkeringshus placeras i 
södra kanten av planområdet. Det ska delvis kläs med bostadsbebyggelse.  
 
Brunnshögstorget angränsar till planområdet, det ska bli ett stadsdelstorg 
kantat av byggnader med bostäder, kontor, allmänna funktioner och handel. 
I kvartershörnen mot Brunnshögsgatan, spårvagnshållplatsen och 
Brunnshögstorget placeras lokaler för service i de nedre våningarna. 

Markanvändning och gestaltning 
Planområdet är uppdelat i fem områden. Ett av dem är den ovala parken och 
ett är en utökning av skolkvarteret. Resterande delas upp av gröna gång- och 
cykelpassager så att sju mindre kvarter bildas. Det centrala kvarteret intar en 
särställning med sitt särskilt exponerade läge intill spårvagnshållplatsen.  
 

 
Volymstudie och bebyggelsestruktur. Vy från sydost. Illustration: Brunnshögsprojektet  
 
Storkvarteren grupperas i Norra kvarteren och Södra kvarteren. Kring 
storkvarerens ytterkanter placeras flerfamiljshus med 4 till 7 våningar. I 
storkvarterens inre grupperas radhus i max 3 våningar. De höga kanterna 
avskärmar gårdarna från buller och de lägre byggnaderna i kvarterens inre 
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gör att gårdarna blir ljusa. Öppningar och förskjutningar mellan byggnader 
och varierande hushöjder ska anpassas så att mikroklimatet blir gott. 
 

 
Illustrationsplan  
 
Fem av bostadskvarteren kommer att innehålla en blandning av 
flerfamiljshus och radhus. Ett kvarter kommer att huvudsakligen innehålla 
parkeringshus med en kant av bostäder mot gatan.  
 
Det centrala kvarteret ”Pärlan” i planen har en mycket flexibel användning 
med planbestämmelser som gör det möjligt att utnyttja kvarteret på många 
olika sätt och bygga olika centrumverksamheter, småbutiker, kontor, hotell 
eller gymnasieskola samt bostäder. Livsmedelshandel är inte lämpligt på 
grund av transporter och lastbilsleveranser. Infart till kvarteret är endast 
tillåten åt söder och öster. 
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Flygperspektiv. Illustration: Brunnshögsprojektet  
 
Bebyggelsen kring Nobelparken, med sina böjda fasader, kommer att vara 
mycket betydelsefulla för områdets karaktär. Det är viktigt att dessa 
byggnader både delas in horisontellt och vertikalt för att byggnaderna ska 
upplevas varierade, vänliga och med en god skala. 
 
Bostadskvarteren i söder och norr, med tre- till sexvåningsbyggnader kring samlande 
gröna passager, ska innehålla olika boendeformer med olika upplåtelseformer. Det ska 
finnas möjlighet till lokaler även i det södra kvarterets hörnhus mot korsningen 
Solbjersvägen och spårvägsgatan. Bottenvåningarna i de södra byggnaderna ska göras 
så höga att de senare kan inrymma lokaler även om de byggs som bostäder i början.  
 

 
Vy längs Nobelparken. Illustration Brunnshögsprojektet  
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Vy från parken mot gatan som leder till ICA vid torget. Illustration: Brunnshögsprojektet  
 

 
Vy in i den gröna passagen från öster. Illustration Brunnshögsprojektet  
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden 
Planområdets bostadskvarter delas av lokalgator, gång- och cykelväg samt 
gröna passager. De gröna passagerna har planbestämmelsen TORG för att 
det ska vara möjligt att undantagsvis angöra med fordon för tillgänglighet 
med särskilt tillstånd. Det ska vara en grön miljö, minst 25% planterad, samt 
sittplatser inom TORG-ytan som kompletterar de relativt små och skuggiga 
bostadsgårdarna. De gröna stråken ska hänga ihop med angränsande 
kvarters grönstråk visuellt och tillsammans bilda ett nät genom 
storkvarteren. 

  
Grönstrukturen ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög. Grönska ur förplanteringen 
integreras i största möjliga mån. 
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I det centrala kvarteret liksom i övriga bostadskvarter finns möjlighet till 
takträdgårdar eller terrasser som kan göras i flera höjder.  
 
Bostadsgårdarna i de flesta kvarteren ska ligga i marknivå och kan nås via 
de gröna passagerna. Bostadsgårdarna ska innehålla gemensamma 
uteplatser, cykelparkering och lekmiljöer framförallt för de yngre barnen. 
Friytan på bostädernas gårdar är i genomsnitt 22 m2 per bostad. Den lilla 
friytan kompenseras av närheten till stadsdelsparken och skolans friytor. 
Friytan på bostadsgårdar är viktig men att ge parken och skolan stora ytor 
har prioriterats för stadsdelen. 
 
Lek för äldre barn hänvisas till stadsdelsparken som kommer att ligga 
mindre än 100 meter från alla bostäder inom planen.  
 
Längs Solbjersvägen ska det finnas plats för en mycket kompakt 
dagvattenfördröjningslösning i en stadsmässig kanal som kan utformas mer 
eller mindre grön och planterad. 

Ridvägar 
Idag rider flera ryttarföreningarnas medlemmar i förplanteringen. Det är 
viktigt att det går att rida genom Brunnshög även i fortsättningen. Nya 
sammanhängande ridvägar kommer att ordnas, längs Utmarksvägen t ex.  

 
Ridvägar enligt den förvaltningsöverskridande ridvägsgruppens planer och önskemål. 
Nobelparken 
Den existerande förplanteringen från 2001 utgör en stomme som byggs på 
med ny vegetation, för att skapa rumslighet i den ca 3,8 ha stora parken.  
Landskapsarkitektkontoret 1:1 Landskab har ritat på parkens utformning. 
Parken ska kunna rymma vatten vid skyfall.  Det är tänkt att dagvattnet ska 
kunna samlas i ett dagvattenmagasin i norra delen av parken. Vattnet når 
parken via gatorna, och i förlängningen av gatorna. 
 
Parken som är en stadsdelspark bör kunna tillgodose olika upplevelser för 
de nya stadsdelsborna som kommer att vistas här. Följande fyra grupper av 
värdeord inrymmer känslor och upplevelser som en parkbesökare kan 
förväntas att få i en så pass stor park. 
 
Rofylldhet - Parken ska ge återhämtning, ostördhet, stillhet, vila, inre lugn, 
reflektion och vara vacker. Detta kan uppnås genom att parken är städad, 
har varierad rumslighet, utsikt, blomsterprakt, sittplatser, vatten och skydd 
mot väder och vind. 
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Rörelse - Parkens innehåll ska också främja att vara på väg, känna glädje, 
träning, motion, energi, lekfullhet och spontanitet. Detta kan uppnås genom 
att motionsytor anläggs, att det finns vatten, klätterträd, lekmiljöer, slingor, 
öppna ytor och träningsredskap. Spontanidrott ska kunna utövas i 
stadsdelsparken.  
 

 
Stadsdelsparken – Nobelparken. Illustration: 1:1 Ladskab. 
 
Gemenskap - Parken ska ge besökaren upplevelser av kulturhistoria, 
möjlighet att betrakta, synas, mötas, känna spontanitet, tillhörighet och 
engagemang. Detta kan uppnås genom att parken innehåller odlingsytor, 
historiska spår, sittplatser, evenemangsplatser, samlingspunkter och 
uppehållsytor med lokal förankring. 
 
Naturkänsla- Parken ska vara varierad och visa årstidsväxlingar, innehålla 
grönska, vildhet och ge möjlighet till återhämtning och reflektion. Detta kan 
uppnås genom att parken innehåller ett yvigt trädskikt, rumsskapande 
vegetation, artrikedom, djurliv, vatten, blommor och naturmaterial. 
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Bostadsbebyggelse 
Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 650 och beräknad 
byggnation ca 57 000 m2 BTA. Bostäderna i planförslaget är uppdelade på 
flera kvarter. Det finns möjlighet till bostäder men också andra 
verksamheter i blandstadskvarteret centralt i planen. Detta kvarter ligger 
strategiskt och exponerat mellan spårvagnshållplatsen och parken. Norr och 
söder om detta kvarter planeras för sammansatta storkvarter med bostäder.  
 
Kvarteren ska innehålla flerbostadshus med möjlighet till lägenheter av 
varierande storlek samt radhus. Flerbostadshus kring kanterna ut mot 
gatorna och radhus inne på gården med entréer från de gröna passagerna. 
Alla bostäder ska ha tillgång till en bullerskyddad bostadsgård.  
 
Målet med föreslagna planbestämmelser för det centrala kvarteret är att det 
ska vara möjligt att utlysa en markanvisningstävling för det. Läget skapar 
förutsättningar för en profilbyggnad som är med och bildar torg- och 
parkmiljöer, och som visuellt även kan bli ett riktmärke i olika skalor. Läget 
vid centrala Brunnshögs hållplats ger en grund för mycket god koppling till 
resten av staden.  
 
Byggnaden närmar sig flera rum (torg-, park- och gaturum) som måste 
hanteras varsamt. Byggnaden förväntas bli stor men ska även gestalta den 
mänskliga skalan och intimiteten som eftersträvas i stadsdelens publika rum. 
Hög exploatering får inte kompromissa dessa möten. 
 
Sättet att hantera sin omgivning och arkitektoniska kvalitéer är de 
huvudsakliga bedömningsgrunderna för tävlingen och det vinnande 
förslaget kommer att ge en riktning åt kommande exploatering på 
Brunnshög. Fria ramar ges vad gäller byggnadsvolymer. Tomten storlek, 
omgivning och förutsättningar ger en tänkbar bebyggelse i storleken            
8 000 m2 BTA med en möjlig utveckling till högre täthet om det vinnande 
tävlingsförslaget visar en attraktiv lösning på det. 
 
Det centrala kvarteret har 1,0 meter förgårdsmark åt norr, väster och söder 
och 2,0 meter åt öster. Fasader mot öster och väster ska i bottenvåningen 
följa förgårdsmarken medan fasaderna mot norr och söder bara 
huvudsakligen behöver följa förgårdslinjen. Antal våningar och utformning 
ska hantera vind och ge en hanterbar, upplevd skala.  
 
Mot Nobelparken är förgårdsmarken 2,0 meter i det centrala kvarteret och i 
de södra kvarteren. I de norra kvartren är förgårdsmarken mot Nobelparken 
3,0 meter för att möjliggöra uteplatser som gör dessa fasader levande. 
Övriga kvarter har varierad förgårdsmark, 1,0 meter till 3,0 meter 
förgårdsmark förekommer. Förgårdsmark saknas på vissa ställen mot de 
inre stråken.  Det förutsätts att, där så är möjligt, cykelparkering ordnas på 
en del av förgårdsmarken. Huvudbyggnader ska i huvudsak placeras i 
förgårdslinjen. Komplementbyggnader är tillåtna på bostadsgårdarna med 
några få undantag där luftigheten har prioriterats.   
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Bostäder mot parken. Illustration: Brunnshögsprojektet, SBK i Lund.  
 
De bostadsbyggnader som har fasader mot parken regleras med både högsta 
totalhöjd i meter över nollplanet och högsta byggnadshöjd. Det innebär att 
de översta våningarna ska vara indragna.  
 
Övriga byggnader regleras med högsta byggnadshöjd som därmed medger 
brutet tak eller indragen övre våning och därmed extra ytor för bostäder. För 
en del av kvarteret gäller att våning över 4 våningar eller över 13 meter ska 
vara indragen minst 2,5 meter och frontespis får undantagsvis uppföras. 
Detta skapar förutsättningar för variation och förhoppningsvis fasader och 
tak med olika utformning. Genomgående bostadsentréer gäller många 
flerbostadshus för att underlätta för tillgänglighetslösningar. Bottenvåning 
ska i huvudsak ges sådan höjd att lokaler kan inredas i hörnhusen mot 
spårvagnsgatan.  
 
Balkonger får maximalt kraga ut 1,0 meter utanför fasad mot allmän plats. 
Det betyder att de måste bli delvis eller helt indragna för att uppfylla 
tillgänglighetskraven. 
 
Radhus som bestämmelse gäller för byggrätter inne i kvarteren i flera 
kvarter. Dessa byggrätter är ganska fria och förgårdsmarken är inte bestämd. 
Entréerna till radhusen behöver byggas tillgängliga från början och kan 
lösas på flera olika sätt.  
 
Bostadbebyggelsen som ska klä parkeringshuset och göra gathörnets 
bebyggelse levande och innehållsrik. Lägenheterna blir i denna påbyggnad 
på parkeringshuset enkelsidiga och bör innehålla små lägenheter på 
maximalt 35 m2, t ex studentbostäder. Bottenvåningen kan med fördel 
innehålla mer publika delar av bostadshuset med tvättstuga, rum för 
cykelreparationer, gemensamhetslokal m m. Igenom byggrätten för bostäder 
är en port för in- och utfart till parkeringshuset tillåten. 
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Balkonger som tillhör bostadshuset kan hängas på parkeringshusets 
södersida för att utnyttja det soliga väderstrecket och göra parkeringshuset 
mer levande. Dessa balkonger behöver kompletteras med bullerskyddade 
uteplatser/balkonger som också tillhör bostadshuset i västhörnet mot gården. 
 

 
Långa balkonger kan klä parkeringshusets södersida. Illustration Brunnshögsprojektet. 

Parkeringshuset regleras med högsta byggnadshöjd. Bostadbebyggelsen 
omkring ska dominera över parkeringshuset.  

Kommersiell service 
Centrumverksamhet ska finnas i minst 50 % av bottenvåningen i det 
centrala kvarteret. Föreslagen planbestämmelse innebär att kommersiell 
service i form av småbutiker ska finnas i minst halva bottenvåningen och att 
centrumverksamhet är tillåten i hela kvarteret, liksom kontor, hotell, 
gymnasieskola och vård, dock ej handel som innebär många leveranser.  
I de södra kvarteren kan kommersiell service inrymmas i bottenvåningen i 
hörnhusen mot spårvägsgatan.  
 
I handelskvarteret i angränsande detaljplan planeras för livsmedelsbutik, 
apotek, gym, café, restaurang m m.  

Allmän service 
Intill planområdet finns detaljplan för en skola/förskola för 300 elever.  Beslut är 
taget i skolnämnden och kommunstyrelsen att skolan ska rymma 400 elever. 
En F-3-skola i 2-3 våningar och idrottshall (2-positions idrottshall) ska byggas 
snarast möjligt. Inflyttning förhoppningsvis under 2019.  
 
För att skolan i angränsande kvarter ska kunna ta emot 400 elever behövs en 
större skolgård. För att göra en utökning möjlig ingår knappt 0,8 ha söder om 
skolkvarteret som en extra del i planområdet. Denna del av planen möjliggöra en 
ny dragning av cykelvägen och en förstoring av skoltomten. Skoltomten utökas 
med ca 5 000 m2. Föreslagen planbestämmelse innebär att skolgården kan 
inkludera en större del av förplanteringen mot Solbjersvägen. Förplanteringen ska 
bevaras inom skolans område. Inom område betecknat med n gäller utökad 
lovplikt för trädfällning. Cykelvägens område förskjuts åt sydost.  
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Ytterligare kommunal service såsom, fler skolor och förskolor, som i framtiden 
kan försörja planområdet, planeras att ligga kring planområdet nordväst om torget 
och norr om Nobelparken t ex. 
 
Allmän service i form av vårdcentral, barnavårdscentral, vårdboende och 
eventuellt bibliotek planeras i handelskvarteret intill Brunnshögstorget väster om 
planområdet. 

Trafik 
Gatuutformning 
Principen för gatunätet enligt dispositionsplanen för centrala Brunnhög är 
att skapa en tydlig hierarki i stadsdelen där 5 gatutypologier råder. I typ 1 
har fotgängaren maximal prioritering och i typ 5 har biltrafiken prioriterad 
framkomlighet.  
Väster om planområdet går Brunnshögsgatan med spårväg Lund C – ESS. 
Det är ett starkt genomgående stråk för spårväg, cykel och gång men är 
också ett viktigt rumsligt stråk som går som en ryggrad genom det inre 
Kunskapsstråket och Brunnshög. Eftersom parkeringsanläggningarna i 
området knyts till andra gator finns ingen anledning för bilar att trafikera 
Brunnshögsgatan. Ur framkomlighets- och trygghetssynpunkt föreslås 
separata cykelfält längs gatan söder om hållplatsen, även fast 
biltrafikmängderna prognostiseras som relativt låga (<1000 f/d). Hastighet 
föreslås till 30-40 km/h. 

 
Brunnshögsgatan söder om hållplatsen 
 
Vid spårvägshållsplatsen och vidare norrut föreslås behörighetstrafik. Då 
biltrafiken bedöms bli mycket begränsad kan cykling ske med god 
framkomlighet och trygghet i blandtrafik på båda sidor spårvägen. Vid 
hållplatsen är sektionen bred med zon för grönska och cykelparkering. 
Denna zon försvinner norr om hållplatsen. Hastighet föreslås till 20-30 
km/h. 
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Brunnshögsgatan vid hållplatsen 
 
Öster om planområdet, längs Nobelparken, föreslås en gata enligt 
gatutypologi 3 där cyklister och bilister delar utrymme men fotgängare ges 
egen gångbana. Samma typ föreslås även för de öst-västliga gatorna norr 
och i mitten av planområdet. Gatan innehåller en zon för grönska som på 
lämpliga ställen även kan nyttjas för UWS-kärl. Gatorna dimensioneras för 
hastigheterna 20-30 km/h för att medge attraktiva cykelstråk. Biltrafiken 
bedöms bli begränsad (<500 f/d) och föreslås ges begränsad framkomlighet 
i form av sidoförskjutningar och avsmalningar av körbanan på lämpliga 
platser.  
 

 
Gata längs Nobelparken  
 
Principen cykelfartsgata kan vara lämplig här. Dock föreslås egen cykelbana 
från skolan öster om planområdet vidare norrut fram till det öst-västliga 
cykelstråket som föreslås i planområdets norra del. Detta för att skapa en 
säker skolväg.  
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Parkering 
För att cykling ska bli riktigt attraktivt krävs att mycket god cykelparkering 
anordnas inom planområdet. Cykelparkering i olika former med bra 
kopplingar ska erbjudas såväl boende som besökare och anställda. Inom 
planområdet ska det därför exempelvis kunna erbjudas både kort- och 
långtidsparkering för såväl traditionella cyklar, elcyklar som lastcyklar.  
 
Parkeringsstrategin i dispositionsplanen för centrala Brunnshög innebär 
bilparkering i gemensamma anläggningar vilka kopplas till huvudgatorna i 
områdets ytterkanter. Planområdet innehåller en större parkeringsanläggning 
i södra delen med kapacitet på ca 340 bilplatser. Parkeringsanläggningen 
inom aktuellt planområde ska även tillhandahålla parkering för skolan öster 
om planområdet. 
 
Parkeringsanläggningen har in-/utfart mot lokalgatan öster om planområdet. 
Parkeringsplatser för bilister med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas 
inom 25 meter från tillgänglig entré.  
 
Uppskattningsvis kommer fullt utbyggt planområde att få ett beräknat 
parkeringsbehov på cirka 400-500 bilplatser (förutsatt att bostäderna ansluts 
till bilpool) och cirka 2000 cykelplatser. Parkeringsbehovet kan tillgodoses 
genom den föreslagna parkeringsanläggningen samt genom parkeringsköp i 
kommunala parkeringsanläggningar. För Brunnshög finns en särskild 
parkeringsnorm framtagen där parkeringstalen för bil och cykel framgår i 
tabellen nedan. 
 
 Bil 

bpl/1000 
kvm BTA 

Cykel 
cpl/1000 
kvm BTA 

Flerbostadshus 8 30 
Kontor 12 20 
Handel 20 30 
Skola 5 30 

Ur Parkeringsnorm Brunnshög, februari 2015. 

Störningsskydd 
En bullerberäkning är genomförd för planområdet, Bullerutredning 
Centrala Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö. Efter att denna 
utredning gjordes har nya riktvärden för trafikbuller beslutats av regeringen. 
Dessa började gälla 2017-07-01 och detaljplanen tar hänsyn till de nya 
riktvärdena. 
 
Resultaten av bullerutredningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå, 
60dB(A), överskrids vid fasader mot Solbjersvägen och Marie Curies allé 
där de högsta värdena är 63 dB(A) vid fasad mot Solbjersvägen och 61 
dB(A) vid fasad mot Marie Curies allé.  Gällande riktvärde överskrids inte 
vid Brunnshögsgatan, Medaljgatan, Upptäcktsgatan och Nobelparken. 
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Generellt i området överskrids maximalnivån 70dB(A) mot trafiksida på grund 
av kollektivtrafiken. På innergårdarna underskrids 50 dB(A) ekvivalentnivå och 
70 dB(A) maximalnivå. Enkelsidiga bostäder upp till 35 kvadratmeter kan 
förläggas mot alla gator eftersom bullernivåerna inte överskrider riktvärdet om 
65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Buller från spårvagnstrafik är koncentrerad till Brunnshögsgatan och den 
ekvivalenta ljudnivån beräknas till 55 dB(A) och maximalnivån till 80 dB(A).  
Den sammantagna effekten av både väg- och spårvagnstrafik längs 
Brunnshögsgatan beräknas till 58dB(A).  

 
Störningsskydd för bostäderna 
I de lägen där bullernivåer överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 m2 ha tillgång till en sida med 
bullernivåer som är maximalt 55 dBA ekvivalent nivå, samt 70 dBA maximal 
ljudnivå mellan 22.00 och 06.00, vid fasad. Möjligheterna är goda för att 
utforma bostäder med ljuddämpad sida. 
 
Minst en uteplats i anslutning till byggnaden ska ha högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Uteplatser bör placeras på områdets 
innergårdar eftersom ljudnivåerna beräknas underskrida riktvärdena där. 
Byggnadernas placering är den viktigaste åtgärden för att skydda mot 
trafikbuller. Fasader och fönster måste dimensioneras för att skydda mot 
buller längs Solbjervägen och Marie Curies allé.  Fasader ska utformas så att 
Leq < 60 dBA generellt innehålls på ljuddämpad sida.  
 
Utformning av fasader med bullerdämpande effekter: 

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

 Täta balkongräcken med höjden minst 1,1 m i kombination med 
ljudabsorbenter på undersida balkongtak, Leq och Lmax minskar 
upp till ca 3 dBA beroende på utformning. Störst dämpning vid de 
övre våningsplanen.  

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

 
Sovrum ska om möjligt lokaliseras mot gårdssidan så att möjlighet finns att 
öppna ett fönster. Det är lämpligt att ta in friskluft från gårdssidan för att 
minska risk för att föroreningar från trafiken tas in i bostadsluften. För att 
gårdssidan ska bli tyst är det viktigt att till exempel ventilationsaggregat inte 
ger buller på gårdssidan.  
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Störningsskydd för skolans miljö 
Från Lunds kommun finns en målsättning om att bullernivåer inte ska 
överskrida 50 dB(A) ekvivalentnivå vid skolor och förskolor. Det är i linje 
med Boverkets anvisningar ”På skolgårdar eller förskolegårdar är det 
önskvärt med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En 
målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dB(A).” 
 

  
Bullerutredning vid skolan i Brunnshög – vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, 
ekvivalentnivå och maximalnivå. 
 
För att dämpa bullret på skolgården har en bullerskärm studerats utmed 
Solbjersvägen. Studien har gjorts för vägtrafikbuller eftersom 
spårvagnsbuller beräknas ge marginell påverkan. En bullerskärm med 3 
meters höjd ger bästa dämpning men en skärm med 2 meters höjd ger största 
delen av skolgården ljudnivåer under 50 dB(A) ekvivalentnivå och i princip 
fri från ljudnivåer över 55 dB(A). 
 
När det gäller bullerskärm vid skolan behöver en avvägning göras mellan 
olika hälso- och säkerhetsrisker. Ett bullerplank hindrar även insyn och det 
kan ge problem vid en skola som inte är befolkad på kvällar och helger. Det 
är en fördel för säkerheten på skolan om bullerplank inte sträcker sig längs 
Marie Curies allé. Det är en relativt liten del av skolgården, en yta allra 
närmast lokalgatan, som beräknas få bullervärden över 55 dB(A) 
ekvivalentnivå. Eftersom skolgården har relativt stora ytor med värden 
under 50 dB(A) kan det tolereras att denna mindre del blir bullerstörd.  
 
Detaljplanens planbestämmelse föreslås bli att bullerskärm krävs mot 
Solbjersvägen till en minsta höjd av 2 meter över vägmitt. 
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Plankartan redovisar var bullerskydd ska anordnas. Detta bullerplank/skyddsräcke 
ska följa Solbjersvägen över tunneln för effektivt bullerskydd. Bullerskyddets 
exakta placering ska anpassas efter Solbjersvägens bredd och broars läge. När 
Sobjersvägen och dess cykelbanor i framtiden breddas får en del av bullerplanket 
flyttas.  Bullerskyddet ska dels placeras längs skoltomtens gräns från gathörnet 
Marie Curies allé- Solbjersvägen till trappan ner mot cykeltunneln och dels från 
trappan och österut mellan cykelväg och Solbjersvägen. Glaspartier eller fönster i 
bullerplanket behövs för att ge skolgården trygghet och kontakt med omgivningen 
samt öka säkerheten. 

Marklov 
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL, 
utökad lovplikt för trädfällning. 

Teknisk försörjning 
Befintliga ledningar finns i och längs Solbjersvägen.  

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

Vatten-, spill- och dagvattenhantering 
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.  

Planområdet är beläget så att dag- och spillvatten kommer att ledas både åt 
norr och söder. Vattendelaren ligger i övre delen av det södra storkvarteret. 
Anslutningsmöjlighet till befintliga vatten, spill- och dagvattenledningar 
finns i Solbjersvägen för den södra delen och vid Utmarksvägen i höjd med 
befintlig dagvattendamm för den norra delen. Det befintliga nätet vid 
Utmarksvägen är idag inte i drift utan sista etappen kommer att byggas 
under 2017-2018.  
 
Nya ledningar kommer att byggas ut inom planområdet. För att den norra 
delen av planområdet ska kunna anslutas till det befintliga nätet måste även 
ledningar byggas ut mellan planområdet och befintlig ledningar vid damm 
vid Utmarksvägen nära Kunskapsparken. 
 
Områdets norra del avvattnas till dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna 
av år 1945. Innan anslutning till dikningsföretaget ska dagvattnet fördröjas 
till det flöde som dikningsföretaget är dimensionerat för, 1,3 l/s ha.  
 
En dimensionerings- & översvämningsanalys för Brunnshög är gjord 
(Tyréns 2014-09-08) för att optimera placering och dimensionering av 
fördröjningsdammar i Brunnshög. En stor våtmark kommer att anläggas i 
Kunskapsparken, nordost om aktuellt planområde, precis innan anslutningen 
till dikningsföretaget. Utöver denna våtmark krävs ett antal mindre 
fördröjningsmagasin varav en ska vara placerad i stadsdelsparken som 
tillhör denna detaljplan. Magasinet ska rymma 1500 m3 dagvatten och 
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utflödet från denna ska vara max 40 l/s ha. Resterande fördröjning som 
krävs från planområdet kommer att ske i Kunskapsparkens våtmark.  
 

 
Snitt- detaljstudie av underjordiskt fördröjningsmagasin vid Solbjervägen. 
Illustration: Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 
 

 
Nedsänkt växtbädd med betongkant 
 
Områdets södra del avvattnas till befintligt ledningssystem i Solbjersvägen 
som går vidare till dammar vid Neversvägen. Det finns begränsad kapacitet 
i detta system vilket innebär att dagvattnet från planområdets södra del 
måste fördröjas till 20 l/s ha. Ett fördröjningsmagasin kommer att anläggas i 
planområdets sydöstra hörn dit dagvattnet ska ledas innan det släpps vidare. 
Magasinet ska rymma 250 m3 dagvatten.  
 
VASYD kommer att bli huvudman för de underjordiska 
dagvattenmagasinen och om detsamma skall gälla för anordningar ovan 
mark bestäms i samråd med VASYD. 
 
För att minimera avrinningen av dagvatten bör planområdet göras så grönt 
som möjligt och de hårdgjorda ytorna minimeras. 
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Skyfall  
Det är viktigt att området planeras för hantering av det vatten som vid ett 
skyfall inte kan tas omhand i ledningsnätet. Planeringen bör ske så att vatten 
vid skyfall kan avledas på markytan utan att skador på bebyggelse och 
viktig infrastruktur uppstår. Höjdsättningen ska göras så att vattnet styrs ut 
från kvarteren och så att inte innestängda områden med lågpunkter skapas. 
Fördröjande åtgärder måste ske på kvartersmark såväl som på allmän plats. 

El, tele och bredband 
Nätstation ska inrymmas i parkeringshuset. Det kan bli aktuellt att förlägga 
nätstation även i det centrala kvarteret samt i det nordligaste kvarteret. 

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

 
Principskiss och bild på ett exempel på sopsugsanläggning. Den här typen av 
sopsugsanläggning har en räckvidd av 1,5 km och förväntas hålla i 50 år. 
 
Den centrala anläggningen som tar emot soporna som kommer med sopsug 
placeras väster om det aktuella planområdet. Eventuellt anläggs en 
provisorisk anläggning i väntan på den permanenta anläggningen i ett annat 
läge.  
 
För de sopfraktioner som inte omfattas av sopsugssystemet bör 
sopsorteringsstationer anläggas. Det kan ske med ett underjordiskt system. 
UWS-kärl kan placeras på allmän plats för alla fastigheter och bör ägas av 
Renhållningsverket. Ledningarna ska inte ligga under planteringszoner.  
Lämpliga platser är i den centrala lokalgatan Upptäcktsgatan och i 
lokalgatan Medaljgatan längst i norr. Här kan renhållningsfordonen komma 
fram. 

Höjdsättning/topografi 
En översiktlig höjdsättningsutredning är utförd för hela centrala Brunnshög av InfraC , 
revidering 2014-10-02. Höjdsättningen har detaljstuderats vidare av Edge (InfraC) under 
september 2016 och resulterat i att föreslagna höjder justerats något inom planområdet. 
Höjdsättningen av alla kvarteren ska utgå från utredningen Brunnshög - Gällande nivå- 
och avvattningsplaner, Edge (InfraC) 2017-03-15. 
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Principerna för lokal höjdsättning i kvarter. Gården ska höjdsättas högre än omgivande gator.  
Det ger tillgänglighet från gården och naturlig avrinning. 
 
Den ursprungliga topografin ändras på grund av spårvägens höjdsättning. Planområdets 
nordöstra del kommer att sänkas flera meter. Det kommer troligen inte att bli massbalans 
inom planområdet utan överskottsmassor.  
 

 
Förflyttning av jordmassor inom Brunnshög. Massbalans eftersträvas. Illustration: InfraC. 
 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till högriskområde. 
Markundersökningar ska göras för att visa behoven av eventuell hänsyn till radon. 

Räddning 
Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig 
uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska vara maximalt 75 meter 
och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. Brandposter kommer att 
byggas ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs, VAV P-105 
ska tillämpas.  
 
I de fall träd förhindrar tillgängligheten för räddningstjänsten krävs att 
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens 
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medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2, 
alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas. 
Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och 
bygganmälan. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.  

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

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

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Avtal 
Markanvisning sker enligt kommunens markpolicy genom 
jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
Brunnshögsgatan längs spårvägen, lokalgator kring kvarteren och 
stadsdelsparken, stadsdelsparken, gröna stråk med gårdsgator mellan 
kvarteren samt dagvattenfördröjning i stadsdelsparken och längs 
Solbjersvägen. 
 
 utbyggnad av gator med trädplanteringar – kommunen ansvarar och bekostar 
 utbyggnad av cykelväg vid cykeltunnel samt flytt av elledningar – kommunen 

ansvara och bekostar 
 utbyggnad av stadsdelspark med öppna gräsytor och dagvattenfördröjning – 

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

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

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

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

utbyggnad av sopsug och underjordiskt avfallssystem UWS – Renhållnings-
verket ansvarar och exploatören bekostar en del enligt köpekontrakt. 
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Utbyggnad av gemensamma anläggningar 
Det är möjligt att kvarteren delas upp i flera mindre fastigheter. Planförslaget kan 
eventuellt innebära att gemensamma gångvägar och angöringsvägar mellan fastigheterna 
behövs (för fordon för personer med rörelsehinder). 

Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med 
bygglovsprövningen. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten Östra Torn 
27:2 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom planområdet är utlagd 
som kvartersmark för bostads-, kontors-, skol- och parkeringsändamål, 
centrumverksamhet samt allmän platsmark. All mark som utgörs av allmän 
plats är redan överförd till den kommunägda fastigheten Östra Torn 27:2.   

 
Tabell över fastighetsrättsliga åtgärder 
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder 
 
Fastighetsbildning 
Avstyckning från Östra Torn 27:2 för att bilda fastigheter är enligt 
kartskissen nedan markerad som fig. 1-9.  
 
När detaljplanen genomförts genom avstyckning kommer Östra Torn 27:2 
att ha genomgått följande förändring och nya fastigheter ha bildats enligt 
tabell och kartskiss, se ovan.   

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

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

Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i 
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.  
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Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare 
och andra berörda 
Östra Torn 27:2 (Lunds kommun) 
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför 
förrättningskostnader. Alternativt kan köparna till styckningslotterna 1-9 
ansöka om lantmäteriförrättning.  

KONSEKVENSER  

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

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

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär 
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 
 
Planområdets norra del ingår i avrinningsområdet för Kävlingeån. 
Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god 
ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) 
är bedömd som god, men tillräckliga analyser saknas. Avrinningsområdet 
präglas av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är tätort. 
Problemen i Kävlingeån kan till stor del härledas till intensivt jordbruk. Då 
bostadsytor och parker inte bedöms medverka till ökade förorenings-
belastningar och trafiken planeras att bli låg inom området bedöms inte 
genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator påverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Fördröjningsmagasin eller 
dammar inom stadsdelsparken samt Kunskapsparken med utbyggnad av 
våtmarker kommer att bidra till att vattenkvalitén förbättras. 
 
Planområdets södra del ingår i avrinningsområdet för Höje å. Den 
ekologiska statusen för Höje å är dålig. Målet är att uppnå god ekologisk 
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är 
bedömd som god. Då bostadsytor och parker inte bedöms medverka till 
ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras att bli låg inom området 
bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator 
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medföra någon risk för överskidande av miljökvalitetsnormer. De större 
gatorna kring området kan bidra till viss förorening. Då dagvattnet först leds 
till nytt magasin där utformningen kan göras så att viss rening uppnås och 
sedan befintliga dammar vid Neversvägen anses vattnet genomgå den rening 
och fördröjning som krävs. 

Vägtrafikbuller och spårvagnsbuller 
En bullerutredning har gjorts för planområdet, Bullerutredning Centrala 
Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö. 
 

 Trafikflödesfördelning, prognos år 2040 
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Beräkningar av buller har genomförts med den nordiska beräkningsmetoden 
för vägtrafikbuller (Naturvårdsverket rapport 4653, 1996). Bullernivåerna 
har beräknats utifrån prognostiserad trafik för år 2040. Trafikflöden har 
tillhandahållits av stadsbyggnadskontoret. Andelen tung trafik har antagits 
till 5 % på samtliga gator och hastigheten till 30 km/h inom området och 40 
km/h på Solbjersvägen. 

Tabell – Prognos spårvagnstrafikering år 2040 

 

Riksdagen har i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
t.o.m. SFS 2017:359 antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, 
ändringar gällande från 1 juli 2017. Utdrag ur förordningen: 

Buller från spårtrafik och vägar 
3 §/Träder i kraft I:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte 
överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända  mot en sida 
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I förordningen anges att 60dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad inte bör 
överskridas och att mindre lägenheter, upp till 35 m2, ska undantas och istället 
bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa lägenheter ej överskrida 65dB(A) vid 
fasad. 
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För ljudnivåer inomhus i permanenta bostäder och fritidsbostäder gäller de 
riktvärden som beslutades i Proposition 1996/97:53 Infrastruktur för framtida 
transporter: 

 
 
Resultaten av bullerutredningen visar att 60 dB(A) ekvivalentnivå överskrids vid 
fasader mot Solbjersvägen och Marie Curies allé där de högsta värdena är 
63dB(A) vid fasad mot Solbjersvägen och 61 dB(A) vid fasad mot Marie Curies 
allé.  Generellt i området överskrids maximalnivån 70dB(A) mot trafiksida på 
grund av kollektivtrafiken som även har turer nattetid.  På innergårdarna 
underskrids 50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå.  

Buller från spårvagnstrafik är koncentrerad till Brunnshögsgatan med väldigt 
liten spridning till övriga gator. Buller från en eventuell spårvagnsträckning 
längs Solbjersvägen ger ekvivalenta ljudnivåer under 45 dB(A) vid 
byggnadsfasader mot söder. 

Den sammantagna effekten av både väg- och spårvagnstrafik längs 
Brunnshögsgatan visar att 60dB(A) underskrids längs hela Brunnshögsgatan.  

Möjligheterna är goda för att utforma bostäder med ljuddämpad sida.  

Längs Solbjersvägen och Marie Curies allé ska minst hälften av bostadsrum i 
bostäder över 35 m2 lokaliseras mot en ljuddämpad sida där ljudnivån inte 
överskrider 55dB(A) ekvivalentnivå, och 70 dB(A) maximalnivå mellan 22.00 
och 06.00, vid fasad.  

För bostadsbyggnaden intill parkeringshuset i södra delen av planområdet 
bedöms parkeringshuset begränsa tillgången till en ljuddämpad sida. 
Enkelsidiga lägenheter högst 35 m2 kan tillåtas. För denna lägenhetstyp bör den 
ekvivalenta ljudnivån enligt förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:359 inte 
överskrida 65dB(A) vid fasad. Som komplement till balkonger i bullerutsatt 
läge, mot söder, kan gemensam uteplats/balkong anordnas på norra sidan av 
parkeringshuset i bullerskyddat läge.  

Uteplatser bör placeras på områdets innergårdar eftersom ljudnivåerna beräknas 
underskrida riktvärdena där. Minst en gemensam eller enskild uteplats i 
anslutning till bostadsbyggnad ska ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. 
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Beräkningsresultat för vägtrafik redovisas nedan. 

Bullerutredning Centrala Brunnshög – vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå 
och maximalnivå 

 
Bullerutredning Centrala Brunnshög – vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, maximalnivå 
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Beräkningsresultat för spårvagnstrafik redovisas nedan. 

Bullerutredning Centrala Brunnshög – spårvagnstrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, 
ekvivalentnivå och maximalnivå.  

 

Bullerutredning Centrala Brunnshög – spårvagnstrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, 
maximalnivå. 
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Beräkningsresultat för väg- och sårvagnstrafik ekvivalentnivåer med 
sammanvägd effekt redovisas nedan. 

 
Bullerutredning Centrala Brunnshög – väg- och spårvagnstrafik, sammanvägd ljudutbredning 
2m ovan mark, ekvivalentnivå. 
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Intill planområdet planeras en skola där en utökning av skoltomten ingår i 
detaljplanen. Skolgården vetter mot Solbjersvägen och Marie Curies allé. 
Från Lunds kommun finns en målsättning om att bullernivåer inte ska 
överskrida 50 dB(A) ekvivalentnivå. Det är i linje med Boverkets 
anvisningar ”På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 
50 dB(A) ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att 
resten av ytorna ska ha högst 55 dB(A).” 
 

  
Bullerutredning vid skolan i Brunnshög – vägtrafik, ljudutbredning 2 m ovan mark, 
ekvivalentnivå och maximalnivå. Den övre bilden visar bullerutbredning med 2 m hög 
bullerskärm längs Solbjersvägen och den undre bilden visar med 2 m hög bullerskärm längs 
Solbjersvägen och lokalgatan Marie Curies allé. 
 
För att dämpa bullret på skolgården har en bullerskärm studerats utmed 
Solbjersvägen. Studien har gjorts för vägtrafikbuller eftersom 
spårvagnsbuller beräknas ge marginell påverkan. Bullerutredningen förordar 
en skärm som sträcker sig både längs Solbjersvägen och längs lokalgatan 
Marie Curies allé. Dämpningseffekten korrelerar med höjden så att den 
högsta skärmen ger bäst dämpning. Skolgården kan betraktas som fri från 
ljudnivåer över 50 dB(A) för en skärm 3 m ovan vägmitt. Men redan vid 2 
meters höjd är största delen av skolgården under 50 dB(A) ekvivalentnivå 
och i princip fri från ljudnivåer över 55 dB(A). 
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Bullerutredningens slutsats är att sammantaget har planförslaget goda 
förutsättningar för en god boendemiljö avseende buller enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande t.o.m. SFS 2017:359.  
Utformningen av bostadskvarteren innebär att skyddade innergårdar erhålls. 
Bostäder i bullerutsatta lägen bör kunna utformas så att minst hälften av 
bostadsrummen ligger mot en ljuddämpad sida. Mindre enkelsidiga 
lägenheter (högst 35 m2) är ett alternativ inom hela detaljplanen. Hänsyn bör 
tas så att bullernivåerna hålls nere till exempel med val av beläggning, 
exempelvis ger smågatsten högre bullernivåer än slät beläggning. 

Vibrationer från spårväg Lund C - ESS 
I rapporten Spårväg Lund C till ESS, buller och vibrationer redovisas 
beräkningar för vibrationer och stomljud i aktuellt planområde.  
Åtgärder med hänsyn till stomljud och vibrationer är inte nödvändiga.  
 

 
Stomljudsutbredning genom Brunnshögsområdet. 
 
Risk 
E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Ingen särskild 
riskutredning behövs angående farligt gods eftersom planområdet ligger 
utanför uppmärksamhetsavståndet enligt RIKTSAM.  

Risk ESS  
Planområdet ligger 1100 meter från ESS. Stadsbyggnadskontorets 
utgångspunkt utifrån de riskanalyser som är gjorda är att beredskapszonen 
kring ESS inte är styrande vad gäller markanvändningen i Centrala 
Brunnshög. På detta stora avstånd kan alla typer av markanvändning tillåtas 
även om området eventuellt kommer att ingå i beredskapszonen. 
De eventuella skyddsåtgärder som myndigheterna kräver ska kommunen 
bevaka i bygglovsskedet.  

Elektriska och magnetiska fält 
Elektriska fält alstras av spänningsskillnader och mäts i enheten volt/meter 
(V/m). Magnetiska fält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten 
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tesla (T). Eftersom detta är en stor enhet används vanligen mikrotesla (µT), 
en miljondels tesla. Är strömmen likström bildas ett statiskt fält (DC-fält). 
Rör det sig om växelström bildas ett magnetiskt växelfält. DC-fält och 
växelfält mäts i samma enhet, men har olika egenskaper och ger därmed 
upphov till olika konsekvenser. 
 
Spårvägen ska drivas med 750 V likspänning, och alstrar därmed elektriska 
och magnetiska fält av statisk karaktär (DC-fält). De elektriska fälten 
skärmas av byggnadsmaterial och vegetation, medan magnetfält är betydligt 
svårare att skärma av. För människor, djur och de flesta verksamheter ger de 
elektromagnetiska DC-fälten ingen påverkan. Magnetfälten kan dock ge 
upphov till störningar i viss avancerad teknisk apparatur.  
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Förplanteringen tas tillvara i Stadsdelsparken. De biologiska värdena ökas i 
och med att grönstråk och stadsdelsparken anläggs och att 
fördröjningsmagasin anordnas. 

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

Markradon 
Planområdet ligger sannolikt inom normalriskområde. Vid normalriskmark 
ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader 
utföras radonsäkrade. 

Hushållning med naturresurser – Brukningsvärd jordbruksmark 
Marken inom planområdet består av före detta åker och öppen schaktad 
mark efter den arkeologiska utgrävningen. Genomförande av planförslaget 
berör värdefull åkermark (klass 9 och 10). Värdefull jordbruksmark 
försvinner. Den ökade biologiska mångfalden i stadsdelsparken och 
grönstråken kompenserar i viss mån för denna skada. Det kan gå att bevara 
befintlig åker inom del av stadsdelsparken. 
 

              
Jord- och skogsklassificering Skåne (Lst M,) utdrag ur Länsstyrelsens WebbGIS.  

Landskapsbild 
Det öppna landskapet ersätts av ett stadslandskap med bebyggelse, gator och 
parker. 
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Arkeologi 
Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är 
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. 
Påträffas ytterligare fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.  
 
Solförhållanden  
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Sommarsolståndet 20 
juni kl. 10, 12 och 16, vår- och höstdagjämning 20 mars/20 september 
kl.10,12 och 16 samt vintersolståndet 20 december klockan 10, 12 och 14.  
 
Solstudierna visar att stadsdelsparken har mest sol och att många 
byggnaders lägre våningar, gator och gårdar blir ganska skuggade med 
denna exploateringsgrad. Begränsningen till max trevåningshus i kvarterens 
inre gör att solen når in i kvarteren och gårdarna blir soliga och varma nog 
att vistas på under sommarhalvåret. Trots relativt höga hus mot parken når 
solen marken i parken under en stor del av dagen och året.  
 

  
Solstudie – Skuggornas utbredning vid höst- och vårdagjämning klockan 16
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Sommarsolståndet 20 juni 

        
Klockan 8  12  16  19 

Vår‐ och höstdagjämning, 20 mars och 20 september 

      
Klockan 8  12  16 

Vintersolståndet 20 december  

     
Klockan 10  12  14 

Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet 
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Vindförhållanden 
En översiktlig vindstudie har gjorts för Centrala Brunnshög. Den visar att 
den förhärskande vindriktningen är västlig. 
 
V 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vindros 
 
 
 
 
 
Ett års simulering, 
 alla vindriktningar         Krav för torg/hållplatser           Krav för sittplatser/lekplatser 
 
Det finns några gathörn i planområdets norra hörn (markerad med en ring på 
vindkartorna ovan) som är för blåsiga för att stå stilla och vänta på hållplats 
t ex. När det gäller sittplatser och lekplatser är det för blåsigt i de flesta 
gaturum och i parken men lugnt på gårdarna. Vindstudien är gjord utan 
hänsyn till vegetation. Vegetationen gör att stora delar av parken är lugn 
tack vare förplanteringen. Med ytterligare träd och högre vegetation 
kommer parken och en del gaturum att bli behaglig att vistas i. En mer 
detaljerad utredning kan eventuellt göras som även tar hänsyn till vegetation 
och detaljutformning av byggnaderna. 

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

Trafik - Tredjedelsmålet  
Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där 
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet 
anses idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt 
goda förutsättningar för hållbart resande. 
  
I kvarteret väster om området planeras för handel- och servicefunktioner 
som kommer att innebära att de boende inom planområdet får gångavstånd 
till god service inklusive en vårdcentral. 
 
Spårväg Lund C – ESS, med planerad trafikering 2019, är lokaliserad väster 
om planområdet och framtida hållplats ligger 0-200 meter från planområdets 
norra del. Planområdet kommer därmed ha en förstklassig kollektivtrafik i 
direkt närhet. Inom gångavstånd (ca 500-700 meter) erbjuds god turtäthet 
med regionbuss till Malmö. 
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Längs spårväg Lund C – ESS kommer cykelvägar att etableras där cyklisten 
ges god framkomlighet och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt 
till de största arbetsplatserna i kommunen. Det är även mycket troligt att 
hyrcykelsystemet kommer att ha en station vid spårvägshållsplatsen.  
 
Planområdet har mycket god koppling till E22 vilket innebär mycket god 
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska 
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda 
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren 
att på alla sätt uppmuntra till hållbart resande.  

Hälsa och säkerhet  
Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, 
ligger till grund för planeringen. Utifrån prognostiserad trafikutveckling har 
bullerförhållandena beräknats.  
 
Det har tagits fram en prognos för trafikutvecklingen. Planområdet bedöms 
ge upphov till en trafikalstring på 3500 fordon/dygn och cirka 3500 rörelser 
med gång och cykel. Biltrafiken bedöms till största del trafikera Marie 
Curies allé invid skolan i sydvästra delen av planområdet.  
 
Buller i stadsdelsparken kan begränsas genom parkens topografi med låga 
vallar längs gatan och konkava gräsytor för lek och rekreation i parkens 
inre. 
 

Trafik – påverkan på E22 
Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer 
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart 
transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ett ambitiöst 
mål för trafiken i området har satts, det s k tredjedelsmålet vilket innebär att  
max 1/3 av resandet ska ske med bil. Planerad stadsutveckling är så 
omfattande att även ett uppfyllande av tredjedelsmålet leder till en hel del 
biltrafik. För att kunna hantera denna biltrafik planeras ny av- och påfart 
från E22 vid Ideon. Åtgärden innebär att motortrafik på Ideon från/till E22 
söderut flyttas från cirkulationsplatsen i Tpl Lund Norra, vilket resulterar i 
en mycket stor avlastning från denna trafikplats som idag är hårt belastad 
under rusningstid. Arbete med vägplan pågår, en överenskommelse om 
finansiering finns mellan Trafikverket och Lunds kommun, och byggstarten 
är planerad till 2019. 
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för denna av- och 
påfart genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för 
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea 
på Brunnshög om 1 100 000 kvm (BTA), motsvarande ca 75 % av bedömd 
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar 
framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även 
påverkar E22.   
De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med 
pågående detaljplanearbeten (Science Village del 1, samt Handelskvarteret 
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och Parkkvarteren vid Brunnshög C) motsvarar mindre än 20 % av 
Brunnshögs fulla utbyggnad. Den utbyggnad och trafikalstring som nu 
aktuella planer förväntas orsaka ligger därmed långt ifrån den utbyggnad 
och trafikalstring som varit indata till genomförd trafiksimulering. 
För att trafiksimuleringens indikerade problem ska uppstå krävs alltså en 
utbyggnad som förutsätter att många fler detaljplaner tas fram och vinner 
laga kraft, och därtill att inga ytterligare trafikdämpande eller 
kapacitetshöjande åtgärder genomförs. Vid framtagandet av dessa 
kommande detaljplaner kommer Trafikverket och Länsstyrelsen att ha god 
kontroll över utvecklingen. 
För att följa utvecklingen kommer kommunen att ta fram en 
uppföljningsplan. Med kontinuerlig uppföljning finns möjlighet att vid 
behov sätta in kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder är i första 
hand ytterligare förstärkningar av arbetet för hållbart resande: utvecklad 
kollektivtrafik, gång och cykel, Mobility Management, justerad 
parkeringsnorm m m (steg 1-2 enligt fyrstegsprincipen). I andra hand kan 
det vara aktuellt med trimningsåtgärder i befintligt gatunät (steg 3 enl 
fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som identifierats som möjliga och 
med god effekt är t ex separata högersvängfält i cirkulationen 
Solbjersvägen-Odarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta i de mest 
belastade relationerna, d v s från Odarslövsvägen till Solbjersvägen/E22, 
samt från Solbjersvägen/E22 mot Sölvegatan. I sista hand kan det bli 
aktuellt med större infrastrukturåtgärder (steg 4). 

Balanseringsprincipen 
Förplanteringen med rekreationsvärde kan behållas enligt planförslaget. 
Enligt Balanseringsprincipen, beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-04 är 
balansering begränsad till att omfatta park-, natur- och rekreationsvärden på 
kommunal mark, och inte kompensation för åkermarkens odlingsvärde. 

Sociala konsekvenser 
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten 
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för 
rekreation förstärks och utökas.  

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

Tillgång till rekreativ miljö 
Detaljplanen tillför rekreativ mark i och med att stadsdelsparken och 
cykelstråk ingår i planen. Avståndet från bostäderna till stadsdelsparken 
varierar mellan 0 – 100 meter. Stråken genom och mellan bostadskvarteren 
samt bostadsgårdarna behöver vara gröna för att alla ska ha tillgång till 
grönska i vardagen. 
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Befolkning och service 
Beroende på hur snabbt området exploateras, lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer kommer befolkningen att bli blandad men det kan bli en 
stor andel barnfamiljer i början.  
 
Behov av förskolor och skolor har beräknats för hela Centrala Brunnshög. 
Det finns en detaljplan för skola/förskola och idrottshall som angränsar till 
planområdet. Här planeras för en skola för 400 elever. Ytterligare förskolor 
ska säkerställas i framtida detaljplaner och ska så långt det är möjligt 
utnyttja fördelarna med att ligga i anslutning till den uppvuxna vegetationen 
i förplanteringen.  
 
Befolkningens behov av kommersiell service och annan offentlig service 
kommer att kunna tillfredsställas i angränsande kvarter väster om 
planområdet samt inom planområdet. I den angränsande planen pågår 
planarbete för en dagligvaruhandel, vårdcentral, bibliotek samt 
stadsdelstorg. I det centrala kvarteret mitt i planområdet vid 
spårvagnshållplatsen planeras för centrumverksamhet i bottenvåningen med 
lokaler för kommersiell service. 

Barnperspektivet 
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn 
kommer bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är området av 
begränsat intresse för denna grupp. En del barn följer dock med sina 
föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den tillfälliga 
stadsodlingen sydöst om planområdet. 
 
Barnets bästa har beaktats i framtagandet av planen. Området är planerat för 
tät bebyggelse med blandade stadskvarter. Nobelparken, Kunskapsparken 
och Solbjersparken med ”Kojskogen” erbjuder barn rekreationsmiljöer. 
Närheten till Kungsmarken ger tillgång till naturupplevelser och naturlek på 
nära håll. Den gröna strukturen med stadsdelsparken skapar en inre lugnare 
och lekfullare miljö där barn kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns 
mötesplatser och intima gaturum som kan användas av barnen.  
De inre allmänna platserna ska anpassas till de små barnen och parken till de 
större barnen. Lekmiljöer ska anpassas till barn med funktionsnedsättningar.  
 
En ny skola för årskurserna F – 3 är på gång att byggas söder om 
stadsdelsparken. Närheten till förskolor, skolor, natur och service skapar 
goda förutsättningar för barn att gå och cykla i vardagen. Barnets bästa har 
även beaktats genom att skolgården förstoras i och med denna detaljplan. 
Den nya utvidgade skolgården ligger mycket nära intill den planskilda 
korsningen med cykeltunnel under Solbjersvägen som förbinder Södra 
Brunnshög med Centrala Brunnshög. Skolvägen blir bekvämt kort för de 
barn som bor i området och kan gå på denna skola. Skolgårdens koppling 
till cykeltunneln gör också att skolans verksamhet har god tillgänglighet till 
Solbjersparken (Kojskogen) söder om Solbjersvägen.  
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Det finns en inneboende konflikt mellan tillgänglighet med bil och 
kollektivtrafik och mindre barns möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett 
område. Genom att merparten av trafiken stannar i p-hus i närheten av 
huvudgatorna kommer trafikbelastningen att vara låg i större delar av 
området. Det är dock viktigt att dessa inre gator utformas så motordrivna 
fordon naturligt rör sig långsamt så att de inte utgör en säkerhetsrisk för de 
barn som rör sig i stadsdelen. 
 
Barn har inte blivit hörda i arbetet med detaljplanen. I processen som 
föregått dispositionsplanen har det dock funnits en dialog med barn om 
deras visioner om sitt framtida boende i skolor och som aktivitet i Sommar 
Lund 2013. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovprövning.  
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas 
genom att balkonger görs tillräckligt djupa, sophantering och bilplatser 
ligger inom lämpligt avstånd och utrymning fungerar och räddningstjänsten 
kan hjälpa alla. 

Säkerhet och trygghet 
Bostäder placeras med fördel vid grönska och torgbildningar. Det ska finnas 
bostäder i alla byggnader som vetter mot spårvagnshållplatsen för att ge 
trygghet till hållplatserna på kvällar och nätter, även om det är lokaler i 
bottenvåningarna. Det ska finnas bostäder längs de viktigaste cykelstråken 
med inte alltför långa uppehåll. Att ha bostadsentréer inom synhåll, ca 25 
meter, ökar känslan av trygghet. Mot Solbjersvägen bör det finnas inslag av 
bostäder för att göra denna huvudgata trygg på kvällar och nätter.  
 
Det behövs bullerskydd mellan Solbjersvägen och skolans tomt vilket gör 
att den visuella kontakten mellan gata och skolgård bryts. Cykeltunneln 
söder om skolan kommer att upplevas tryggare om det finns en god kontakt 
mellan cykelväg och skolgård. Det är gynnsamt att skolgården sänkts mot 
cykelvägen och cykeltunneln. 

 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög 
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun  

SAMRÅDET 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2016-12-15 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2016-12-02, varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 
23 mars. 

YTTRANDEN  
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i 
kursiv stil efter varje yttrande. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
• TeliaSonera Skanova Access AB (aktbilaga 19) skrivelse 2017-01-17  
• E.ON Elnät Sverige AB (aktbilaga 20)  skrivelse 2017-01-25 
• Barn- och skolnämnd Lund stad (aktbilaga 40-41) skrivelse 2017-03-30 

Nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen (aktbilaga 23-24) 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-02-01 att tillstyrka förslag till detaljplan 
för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, 
Lunds kommun, samt att uppmana byggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att öka byggnadshöjden mot Nobelparken (i förslaget 3 till 5 våningar mot 5 
till 7 våningar i kvarterens övriga yttre delar). 
 
Kommunkontoret har inget att erinra mot planförslaget. 
Kommentar 
Planförslaget har i granskningsskedet bearbetats av stadsbyggnadskontoret 
och kommunstyrelsens synpunkter har prövats. Stadsbyggnadskontoret har 
prövat möjligheten att öka byggnadshöjden mot Nobelparken men inte 
funnit att en ökad byggnadshöjd gynnar planförslaget. För att få levande 
bottenvåningar med många entréer mot parken har en särskild bebyggelse 
planerats med möjlighet till radhuslägenheter med vanliga lägenheter 
ovanpå. Proportionerna mellan bottendelen och den indragna övre delen av 
byggnaden är noga avvägd. Husen är därför svår att höja med fler 
våningar. I planbeskrivningen har denna bebyggelse beskrivits och 
illustrerats.  
 
Antal kvadratmeter BTA har ökats ordentligt i planförslaget redan i 
samrådsförslaget. I förhållande till Dispositionsplanen för centrala 
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Brunnshög har tätheten ökats från ca 1,3 i genomsnitt till 1,8 i genomsnitt i 
denna plan. Byggnadernas skuggning, påverkan på stadsrummens 
proportioner och plats för bilparkering är parametrar som vid en höjning 
av byggnader påverkar så mycket att planförslaget kräver en större 
bearbetning. Strukturplanen är gjord utifrån en stadsbyggnadsidé som 
innebär relativt små och täta kvarter. Ökas byggnadshöjderna kan hela 
strukturen behöva ändras.  
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott har informerats om och diskuterat 
planens innehåll. 
 

Tekniska nämnden (aktbilaga 44-45) 
Tekniska nämnden beslutar 2017-04-05 att tillstyrka bifall till rubricerade 
detaljplaneförslag under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
Tekniska förvaltningen framför att Brunnshög är i Utbyggnads- och 
boendestrategin utpekat som det viktigaste och mest prioriterade 
utbyggnadsområdet i Lunds kommun. För att detaljplanerna ska kunna 
följas av ett genomförande är det viktigt att dessa inte görs mer detaljerade 
än nödvändigt för att kunna vara anpassningsbara för bostadsmarknadens 
behov. Förvaltningen vill också trycka på vikten av planens byggbarhet och 
genomförbarhet. Här vill särskilt uppmärksammas husens djup som får 
konsekvenser för vilka lägenhetsstorlekar och bostadstyper som kan skapas. 
Det vore bättre att planen var mer tillåtande vad det gäller t.ex. husens djup 
och att avgörandet läggs i ett senare skede. 
 
Planen anger att stora regnmängder måste kunna hanteras på allmän 
platsmark. Det är dock omöjligt att enbart allmän platsmark kan lösa 
utmaningen med skyfall. Det bör förtydligas att åtgärder måste göras även 
på kvartersmark och på fastigheter för att undvika skador vid häftiga skyfall. 
 
Avsnittet "Parken kommer att utvecklas etappvis. Initialt är den anlagd som 
en naturpark och extensivt skött för att sedan utvecklas mot en finpark med 
allt intensivare skötsel och större innehåll" bör plockas bort då det troligtvis 
inte kommer att ske på detta vis. 
 
Framkomligheten för tunga fordon, typ renhållningsfordon och 
räddningstjänst, bör studeras noggrant. Planförslaget har trånga sektioner 
och korsningar. Förprojektering bör tas fram för att säkra tillgängligheten 
och att rimlig trafiksäkerhetsstandard uppnås. 
 
Beskrivningen av kollektivtrafiken på sid 9, avsnitt "Trafik", behöver 
revideras efter linjeförändringar i december 2016.  
 
Bilparkering kan tillgodoses i en föreslagen parkeringsanläggning samt 
genom parkeringsköp i kommunala parkeringslösningar. Detta innebär i 
princip att inga bygglov kan beviljas innan det finns en färdigställd 
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parkeringsanläggning att anvisa till. Eftersom denna fråga blir helt 
avgörande för exploateringens genomförande bör det före 
granskningsskedet vara säkrat att det finns en aktör som är beredd att 
genomföra byggnationen av parkeringshus. 
 
För de delar av området som inte kommer att omfattas av sopsugssystemet 
bör sopsortieringsstationer anläggas. Dessa ska placeras på kvartersmark, 
oavsett om de är underjordiska eller ovan mark. 
Kommentar 
Husdjupen har setts över i planen liksom framkomligheten för 
räddningstjänstens fordon. Parkeringsplatser säkras i bygglovet. LKPAB 
har avtal med kommunen att ordna parkeringshus eller tillfälliga 
markparkeringsplatser. Planbeskrivningen har justerats vad gäller åtgärder 
på kvartersmark för att fördröja dagvatten, Nobelparkens anläggande samt 
busslinje. Kriterier för införande av UWS på allmän gatumark i nybyggda 
miljöer har tagits fram av tekniska förvaltningen och justeringar har gjorts 
för att tillmötesgå dem. 

Barn- och skolnämnd Lund stad (aktbilaga 40-41) 
Barn- och skolnämnd Lund beslutar 2017-03-15 att avge yttrande i enlighet 
med Samrådshandling tjänsteskrivelse 2017-01-13 från Barn- och 
skolförvaltningen Lunds stad. 
 
Barn- och skolförvaltningen framför att utökningen av skolgården innefattas 
i planen är positivt. Det ger möjlighet till en god utemiljö för skolans elever. 
De barn och elever som genereras genom bostadsbyggande 
motsvarande ca 650 bostäder kan beredas plats i skola och förskola i redan 
planerade förskole- och skolenheter på området. De ytterligare grönområden 
som nu planläggs ses som ett stort värde för skolans verksamhet. Trygghet 
och säkerhet är en viktig fråga för skolan och de lösningar som beskrivs i 
samrådshandlingen både kring GC-vägar och bullerskydd bedöms som 
rimliga. Som också beskrivs får skolan via cykeltunneln söder om skolan en 
direkt koppling till Solbjersparken. Skolförvaltningen har inget att erinra 
mot planen. 

Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 31-32) 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2017-02-16 att anta upprättat förslag till 
yttrande samt översända det till byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen framför att förslaget bör inkludera ridvägar. 
Idag rider föreningar genom förplanteringen. Den kommunala 
ridvägsgruppen har påtalat att det bör kunna fortgå och att ridvägarna ska 
kopplas samman med Kunskapsparken. Att det finns möjlighet att rida 
genom Brunnshög blir viktigare när den nya ridanläggningen på 
Ladugårdsmarken byggs. Ridvägar behöver förtydligas i planen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill också framhålla vikten av att det i 
markanvisning och planeringsprocesser tydligt villkoras att de entreprenörer 
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som ska komma i fråga för exploatering och byggnation ska lägga sig vinn 
om estetisk gestaltning av byggnader och omkringliggande område. 
Kommentar 
Ridvägar förtydligas i planbeskrivningen.  
Det är verkligen viktigt att miljön blir estetiskt gestaltad. Arkitekttävlingar 
och markanvisningstävlingar används bland annat för att höja 
ambitionerna och bygglovsprocessen har som mål att nå en god bebyggd 
miljö med höga estetiska värden. 

Miljönämnden (aktbilaga 21-22) 
Miljönämnden beslutar 2017-02-02 att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget med följande tillägg: En fråga som måste få ett svar är hur man tänkt 
sig lösa strålsäkerhetsfrågorna när det gäller lokalisering av bostäder med 
mera inom området. Dessa aspekter tas inte upp tillräckligt i detaljplanen. 
En kompletterande analys som tar upp dessa frågor bör därför göras. 
Miljönämnden föreslår att andelen hårdgjord yta begränsas i detaljplanen. 
Gröna tak är ett sätt att arbeta med hållbar och klimatanpassad 
stadsplanering. När det gäller anläggande av utemiljöer är det viktigt att 
använda naturliga material och slamfri anläggningsjord. Kompletterande 
uppvärmning genom solenergi, jord- och luftvärme och annan förnyelsebar 
energi bör uppmuntras. 
 
Miljöförvaltningen framför att en mer detaljerad bullerutredning behöver 
göras och att man därefter kan ta ställning till vilka lägen som lämpar sig för 
bostäder och vilka som är mer lämpliga för annan användning. 
Bostäder invid parkeringshus bör lokaliseras så att in- och utfart till 
parkeringen inte stör de boende med ljud, ljus eller avgaser. Bostäder bör 
inte lokaliseras på platser där trafikbuller överskrider 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå. 
Skoltomten har utökats mot Solbjersvägen och här bör bullerskyddet ses 
över. Enligt Boverket är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. En målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 
55 dBA (enligt Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga 2015 :8). 
Miljöförvaltningen anser att en bullerutredning ska göras och att det därefter 
ska säkerställas att ljudnivåerna på lekytorna inte överskrider de 
rekommenderade ljudnivåerna. 
 
För bostäder invid vägarna är det oklart om avgaser kan komma in i 
bostäderna och på så sätt ge en dålig inomhusmiljö, detta bör utredas för att 
försäkra att så inte blir fallet. Friskluft bör tas in från gårdssidan. 
 
Markradonundersökningar bör göras i planskedet för att klarlägga om 
marken är normalriskmark eller har annan radonklassning. Den översiktliga 
markradonkartläggningen som är gjord har inte tillräcklig detaljeringsgrad 
för att utgöra ett underlag före detaljplaneläggning. Det är av stor vikt att 
bostäder byggs på ett sätt så att markradon inte tränger in i dessa och 
orsakar förhöjda radonhalter. 
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Då utemiljöerna för boenden är begränsade bör det finnas möjlighet för 
cykelparkering även utanför tomtmark som till exempel i källare eller andra 
förrådsutrymmen. Det bör finnas minst en cykelparkeringsplats för varje 
lägenhet oavsett lägenhetsstorlek. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen har förtydligats med att planområdet ligger 1100 meter 
från ESS. Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt utifrån de riskanalyser som 
är gjorda är att beredskapszonen kring ESS inte är styrande vad gäller 
markanvändningen i Centrala Brunnshög. På detta avstånd kan alla typer 
av markanvändning tillåtas även om området eventuellt kommer att ingå i 
beredskapszonen. 
Miljönämndens förslag angående hårdgjorda ytor, naturliga material och 
förnyelsebar energi beaktas i all planering i Brunnshög.  
 
En bullerberäkning är genomförd för planområdet, Bullerutredning 
Centrala Brunnshög, 2017-03-03, Ramböll Malmö. Planbeskrivningen har 
kompletterats angående bullerutredning som även inkluderar en studie av 
bullerskydd för skolområdet.  
Hela området kommer att schaktas om helt och hållet och endast 
förplanteringen i parken förblir fläckvis orörd. Markradonundersökning 
kommer inte att göras innan planen är klar utan i samband med den 
översiktliga geotekniska undersökning som kommer att göras innan 
planområdet schaktas, grovterrasseras och allmän plats anläggs. Resultaten 
av markradonundersökning följs upp i bygganmälan och bygglovsskedet. 
Friskluftsintagens placering, varutransporter och cykelparkering finns 
redan nämnda i planbeskrivningen. 

Socialnämnden (aktbilaga 37-38) 
Socialnämnden beslutar 2017-03-15 att återremittera ärendet till 
förvaltningen med uppdrag att tillföra nämndens synpunkter om trygghet 
och säkerhet samt att uppdra åt socialnämndens myndighetsutskott att 
besvara remissen. 
 
Socialnämndens myndighetsutskott beslutade 2017-03-20 att översända 
tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2017 som sitt yttrande till 
stadsbyggnadskontoret. 
 
Socialförvaltningen framför sin positiva inställning till 
stadsbyggnadskontorets innovativa idéer för att skapa en kreativ miljö med 
goda möjligheter till såväl skapande som återhämtning. 
Ett tillskott på runt 650 bostäder i kommunen kan sätta igång flyttkedjor 
som gör att bostadsbyggandet, om än indirekt, även kommer nämndens 
målgrupper till godo. 
 
Socialnämnden skulle gärna se att idéer kring social hållbarhet fick samma 
uppmärksamhet som klimatfrågorna. Nämnden vill betona vikten av att 
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kommunens verksamhet och planering bidrar till beröringspunkter mellan 
olika människor. Målsättningen bör vara att Lunds stadsdelar är 
diversifierade och nyttjas av människor med olika bakgrund, behov och 
önskemål. 
 
Socialnämnden ställer sig också positiv till detaljplanens ställningstagande 
avseende trygga gångtunnlar och hållplatser samt bostäder längs cykel- och 
gångstråken. Konsekvenserna av ökad täthet (en ökning från 
exploateringstal ca 1,3 till ca 1,8) blir att fler bostäder byggs vilket ökar 
tryggheten i området eftersom fler människor kommer att röra sig i där. 
Kommentar 
Social hållbarhet har utvecklats i planbeskrivningen. 

Vård- och omsorgsnämnden (aktbilaga 35-36) 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 2017-03-15 att som sitt yttrande 
översända vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2017-
02-16. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen framför att det finns behov av ett särskilt 
boende för äldre inom stadsdelen Brunnshög. Det är därför viktigt att 
byggrätterna blir bredare än vanligt så att det blir möjligt att bygga ett 
särskilt boende för äldre. 
Parkområdet blir rekreationsområde för bland annat boende i omgivande 
hus. Det är viktigt att parken utformas så att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för personer med rörelse-, syn- och kognitiva 
funktionsnedsättningar beaktas. 
Vård- och omsorgsförvaltningen förutsätter att den nya stadsdelen blir 
universellt utformad, så att kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis 
äldre personer samt personer med funktionsnedsättning, beaktas. Det är 
viktigt att tillgänglighet diskuteras med kommunens tillgänglighetsrådgivare 
i ett tidigt skede. 
I samrådshandlingen står det att kravet på god tillgänglighet har beaktats vid 
utarbetande av planförslaget. Vård- och omsorgsförvaltningen önskar att det 
framgår i granskningshandlingen hur det har beaktats. 
Kommentar 
I planen finns byggrätter med olika mått, även så breda att ett 
omsorgsboende kan byggas. Tillgängligheten har diskuterats med 
kommunens tillgänglighetsrådgivare i ett tidigt skede. Planbeskrivningen 
kar kompletterats vad gäller parkens utformning samt detaljer kring hur 
tillgänglighet har beaktats i planen. 
 

VA SYD (aktbilaga 28) 
VA SYD framför i skrivelse 2017-03-16 att bilden under Teknisk 
försörjning bör uppdateras eftersom det skett förändringar gällande VA-
ledningar i samband med utbyggnad av Solbjer. 
 
Dagvattnet från planområdet ska både åt norr och söder eftersom området 
ligger över vattendelaren. Det dagvatten som ska åt söder ska fördröjas 
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inom planområdet i en kanal precis vid Solbjersvägen. För att dagvattnet ska 
komma till denna kanal måste ett ledningsnät som samlar upp dagvattnet 
läggas i de mindre gatorna/ torget inne i kvarteret och slutligen nå kanalen 
genom den lilla passagen mellan de stora huskropparna vid Solbjersvägen. 
Så som plankartan ser ut är denna passage alldeles för smal för att det ska 
fungera så utrymmet behöver utökas. Det är inte bara utrymmet ner till 
kanalen som ser smalt ut utan även andra delar där ledningar behöver läggas 
både inne i kvarteret och runt kanalen. Vid kanalen måste det finnas 
tillräckligt med utrymme för att ledningar ska kunna läggas fram till 
anslutningspunkten (spillvatten och vatten) för området och inte bara för 
själva kanalen. Dagvattnet ska in i kanalen, fördröjas och sedan ledas vidare 
till ledning öster om området. Det måste alltså gå att lägga en ledning från 
kanalen och österut mot gatan vid skolan vilket ser svårt ut.  
 
Anslutningspunkter till VA SYDs nät kommer (om planen förändras så att 
utrymme finns) att kunna ges i den inre strukturen och ut mot gatan runt 
Nobelparken. Det blir inga anslutningspunkter längs Spårvägsgatan och 
gatan vid skolan. Det vore bra att titta på samtliga lednings- och 
kabeldragningar innan planen fastställs så att man säkerställer att den 
underjordiska infrastrukturen går att lösa.  
Kommentar 
Kartbilden i planbeskrivningen har uppdaterats. En detaljstudie av 
fördröjningsmagasinet har gjorts av Tekniska förvaltningen och 
ledningsdragningarna har studerats. Detaljplanen har justerats så att 
förgårdsmarken har minskats i hörnet Solbjersvägen och Marie Curies allé. 

Kommunala funktionshinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp 
(aktbilaga30) 
Funktionshinderrådet framför i skrivelse 2017-03-17 att för att alla lundabor 
ska kunna bo i det nya området Brunnshög, behöver området designas 
universellt. 
 
Entréerna till radhusen behöver byggas tillgängliga från början. Det finns 
nämligen inte något utrymme för ramp på tomten. Radhusen planeras i tre 
plan. Utan särlösningar, kommer både blivande Brunnshögsbor och gäster 
som sitter i rullstol inte att kunna använda hela bostaden. 
 
Det går inte att använda 1,0 m djupa balkonger med rullstol. Alltså måste 
det bli indragna bakonger för att uppfylla bygglovskraven. 
 
Det är inte specificerat i planen var sopsugarna kommer att finnas. 
Avståndet mellan byggnadens entréer och anordningar för avfall bör inte 
överstiga 50 m. För att visa var dessa sopnedkast kan placeras, är det 
nödvändigt att man i illustrationsplanen konkret visar var sådana platser kan 
ligga. Vidare är en förutsättning för att sopsugar ska fungera, att sopinkasten 
kommer att kunna hanteras av personer med rörelsenedsättningar i händer 
och armar. 
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I planen står det att "Parkeringsplatser för bilister med funktionsnedsättning 
ska kunna erbjudas inom 25 meter från tillgänglig entré". Samtidigt sägs att 
bilar endast undantagsvis ska få köra på gångvägarna. Hur ska parkering 
ordnas för boende och för besökare till bostäderna? För att visa var dessa 
parkeringsplatser kan placeras, är det nödvändigt att man i 
illustrationsplanen konkret visar var platserna kan ligga. 
Erfarenheten visar att om körvägarna inkräktar på barnens lekytor då sätts 
det ofta upp bommar som förhindrar personer med funktionsnedsättningar 
att komma till där de behöver. Och det beror alltid på att andra bilister, som 
inte har där att göra ändå kör in tills man skapat så stora problem att alla 
hindras - även de som nödvändigtvis behöver komma in. 
 
Det kan inte accepteras att träd i ett nybyggt område ska förhindra 
framkomligheten för räddningstjänsten. Det är särskilt viktigt för personer 
med funktionsnedsättningar. Man behöver veta att man får hjälp av 
professionell personal om det uppstår en nödsituation och man ska komma 
ut ur en brinnande byggnad.  
 
Det är extra viktigt med bra ljudmiljöer för personer med hörselskador. För 
personer med överkänslighet eller allergier är det extra viktigt med bra luft. 
Planområdet kommer att ha minimal biltrafik. Det är därför förvånande att 
särskild hänsyn måste tas till buller och att friskluftsintagen ska vändas mot 
gården. Hur klaras buller och frisk luft för lägenheter med få rum? 
 
Under rubriken "Barnperspektivet" i planbeskrivningen saknas information 
om hur behoven hos barn med funktionsnedsättningar har tillgodosetts i 
denna detaljplan. 
Kommentar 
Det styrs av byggregler att entréerna till radhusen ska byggas tillgängliga 
från början och att balkongerna ska byggas indragna. Detaljplanen styr inte 
var sopsugsinkast placeras på kvartersmark. Illustrationsplanen har 
kompletterats så att det finns utrymme att planera parkeringsplatser för 
personer med funktionsnedsättningar. Exakt placering får tas fram i 
bygglovsskedet. Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av 
hur hänsyn har tagits till personer med funktionsnedsättningar enligt 
yttrandets synpunkter. 
Att alla inte följer regler är inte något detaljplanen kan avhjälpa.  
 

Servicenämnden (aktbilaga 26-27) 
Servicenämnden beslutar 2017-03-08 att såsom sitt svar i samrådet avseende 
detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög, parkkvarteren) 
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-17 samt att redan 
vid utformningen av parkerna i förslaget så bör driftskostnaderna för 
förslagen tas fram, så att vi inte riskerar att planera för parker som vi inte 
har råd att driva i framtiden. 
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Serviceförvaltningen framför att bostäder ovanpå skolan försenar skolan så 
att inflyttning i skolan inte kan ske 2019. Försening av detta enda projekt 
kan påverka lokalplaneringen genom uteblivna evakueringsmöjligheter och 
möjliga flyttkedjor för skolorna i Lund. 
 
Serviceförvaltningen är kritisk till urschaktning av skoltomten mot 
cykeltunneln. Det kan bli kostnadsdrivande och inte få önskad effekt. 
Kostnadsuppskattning behövs. Kanske ska p-normen i planen påverkas om 
denna åtgärd för att stärka cykling krävs. Skoltomten blir större än vad som 
krävs och det har ett värde för barnen men kan öka kostnaderna för skolan. 
 
Planbestämmelsen ”n” betyder i utökningen av skoltomten ”träd ska 
bevaras” och i detaljplanen för skolbyggnaden ”förplanteringen ska i 
möjligaste mån bevaras”. Samma regel bör gälla som för den redan 
planlagda skoltomten. Reglering med ”n” enligt ovan ger extra svårigheter 
för uteidrott, en avstämning mellan stadsbyggnadskontoret, 
serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningen, innan planen går ut 
för granskning behövs angående skolgårdens utformning. 
 
Det finns skäl att på ett tidigt stadium lägga omsorg vid utformningen av en 
park eftersom det i framtiden kanske inte finns förutsättningar för att 
prioritera medel till den. Förvaltningen bidrar gärna med inspel om hur man 
kan gestalta parken med hög kvalitet samtidigt som man långsiktigt söker 
minimera driftkostnaderna.  
 
Planbeskrivningen bör förtydligas att vindförhållandena visas utan hänsyn 
till vegetation i parken. Annars kan det framstå som märkligt för läsaren att 
det anges att det är för blåsigt i parken för att ha sitt- och lekplatser.  
 
När det gäller vegetation i gaturummet behöver arbetsmiljön beaktas för 
dem som ska sköta planeteringarna och ogräsrensa. 
 
Möjligheterna att uppföra komplementbyggnader är omfattande. Reglering 
så att viss del ska innehålla grön och infiltrerande mark bör övervägas. Det 
gröna är mycket viktigt för de boendes livsmiljö och dagvattenhantering. 
 
Uppräkningen av skolor i området bör kompletteras med Delfinenskolan 
(blivande Sagoeken).  
Beställningen av Brunnshögsskolan är beslutad av kommunfullmäktige. 
Handbollshall för seriespel bör bytas ut mot tvåpositionshall och kanske blir 
det ett bibliotek. 
Kommentar 
Planen har justerats så att mark utan komplementbyggnader ökats, framför 
allt vid radhusen.  
Planbeskrivningen har justerats vad gäller uppräkning av skolor, 
tvåpositionshall och eventuellt bibliotek. Möte angående skolgårdens 
utformning har genomförts. 
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Myndigheter, statliga verk m fl 
Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 34) 
Länsstyrelsen framför i skrivelse som inkom 2017-03-20 att Länsstyrelsen 
konstaterar att planhandlingarna inte redovisar problematiken kring den 
ökade trafiken vid trafikplats (TPL) Lund Norra för en utbyggnad av 
Brunnshögsomradet. Redan idag finns det kapacitetsproblem som ger 
konsekvenser för framkomligheten på E22 vid köbildning. Handlingarna 
visar inte hur konsekvenserna av genomförande av planen, särskilt utifrån 
kumulativa effekter av den successiva utbyggnaden av Brunnshögsområdet, 
ska hanteras så att påtaglig skada inte uppstår för riksintresse E22. Enligt 
uppgifter från Trafikverket framgår att nya trafiksimuleringar visar att den 
ökade exploateringsdrivna trafiken från Brunnshögsområdet kommer att 
leda till kapacitetsbrist i kommunens vägnät (cirkulationsplatsen 
Solbjersvägen/Odarslövsvägen sydväst om planomradet) på 15- 20 års sikt. 
Framkomligheten på det kommunala vägnätet kan därför påverka 
trafiksäkerheten och framkomligheten vid TPL Lund Norra. 
 
Länsstyrelsen förstår vikten av planförslagets genomförande, då den är en 
del av utvecklingen av Brunnshögsområdet med betydelse för den regionala 
tillväxten. Inför det kommande planarbetet måste ända konsekvenserna av 
en ökad trafikalstring sättas in i ett sammanhang där även kumulativa 
effekter av fortsatt utbyggnad vägs in för trafiksituationen vid TPL Lund 
Norra samt E22. Kommande planhandlingar behöver ange vilka planerade 
åtgärder, både på det statliga och kommunala vägnätet, som ger 
förutsättningar för att nu aktuell planläggning på sikt inte kommer att bidra 
till att negativa konsekvenser för riksintresset. Utan en sådan redovisning 
kan Länsstyrelsen inte bedöma planens påverkan och om skada uppstår på 
riksintresset. Konsekvenserna av kapacitetsbrist och köbildning ger risk för 
framkomlighetsproblem i trafiken. Konsekvenserna kan ge bl.a. ökad risk 
för olyckor. Det är inte tillräckligt visat hur detta framkomlighetsproblem 
ska lösas. 
 
Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att det krävs ytterligare 
underlag inför granskningen som visar på bullersituationen för området. 
Eftersom den planerade bostadsbebyggelsen är bullerutsatt ska kommande 
planbeskrivning innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller (PBL 2010:900 4 kap. 33a §). Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. 
Det behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att 
möjliggöra bebyggelsen sa att bullerförordningen (SFS 2015: 216) klaras. 
Nödvändiga skyddsåtgärder måste säkerställas genom planbestämmelser. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet 
för föreslagen bebyggelse utan en sådan redovisning och nödvändiga 
bestämmelser.  
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Planhandlingarna föreslår avsteg från bullerförordningen för 15% av de 
lägenheter som har fasad där 55 dBA Leq överskrids, som annars har krav 
på sig att minst hälften av bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida 
(gäller framför allt hörnlägen). Dessa akustiskt enkelsidiga lägenheter ska 
enligt planhandlingarna ha en mycket god ljudmiljö i bostaden, vilken kan 
uppnås med en högre ljudklass än Boverkets byggregler föreskriver. 
Länsstyrelsen menar att de bullernivåer som en bullerutredning visar utgör 
förutsättning för planen. Avsteg från förordningen innebär att förordningen 
inte följs. Enligt PBL Kunskapsbanken anger Boverket att eftersom 
riktvärdena ska klaras kan planförslaget behöva arbetas om flera gånger för 
att lösningen ska bli acceptabel. Det är endast de beräknade värdena för det 
slutgiltiga planförslaget som redovisas i planbeskrivningen. Vidare vill 
Länsstyrelsen upplysa om att det i detaljplanen inte går att ställa krav på 
högre ljudklass inomhus än vad Boverkets byggregler föreskriver. 
 
Mot bakgrund av att det saknas tillräcklig redovisning och reglering 
avseende bullersituationen samt att det finns brister i redovisningen 
trafiksituationen och konsekvenserna av denna. Länsstyrelsen kan därför 
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL. Handlingarna 
behöver kompletteras i det fortsatta planarbetet. 
Kommentar 
En utvecklig av Trafik PM har gjorts. Konsekvenser och åtgärder, för att ta 
hänsyn till riksintresset för trafikslagens anläggningar väg E22, beskrivs 
utförligare. Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Lunds kommun har 
haft en dialog om hur analyserna ska förtydligas i PM 
Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala Brunnshög som biläggs 
detaljplanen. Detaljerad bullerutredning har utförts och den biläggs planen. 
Planen har justerats efter bullerutredningens analyser och ny förordning. 

Region Skåne - Regionala utvecklingsnämnden (aktbilaga 25) 
Region Skåne framför i skrivelse 2017-03-14 att de ser positivt på 
planförslaget som möjliggör utbyggnad av de mest centrala kvarteren i 
Brunnshög. Stadsdelens utveckling är en viktig del i att skapa en attraktiv 
stadsmiljö kring de internationellt viktiga anläggningarna MAX IV och 
ESS. Bostadsutvecklingen är viktig och 650 lägenheter i ett attraktivt läge 
med god kollektivtrafik är positivt. 
 
Med detaljplanerna fullföljs intentionerna från den fördjupade 
översiktsplanen för Brunnshög och detaljplanen för spårvägen. Planförslaget 
är ett tydligt exempel på hur kommunen genom planering kan arbeta för att 
över tid förändra färdmedelsvalen till förmån för hållbara transportsätt. 
 
Region Skåne vill också lyfta fram kommunens höga ambitioner att ska en 
attraktiv stadsmiljö med variationsrik bebyggelse, attraktiva platser och en 
genomgående struktur av parkrum och gröna passager som kopplar samman 
omgivande grönområden. Planförslaget innebär exploatering på mark som 
idag utgör grönområden. Det är därför viktigt att säkerställa att den gröna 
strukturen utformas med hög kvalitet och mångfunktionalitet. Med en tät 
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bebyggelsemiljö följer att områdets grönområden ska fungera som utemiljö 
för många invånare och besökare till området. Region Skåne ser därför 
positivt på att detaljplanen tydligt redovisar vilka kvaliteter som ska 
eftersträvas för parkrummet och andra gröna miljöer inom planområdet. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering samt  
Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 
utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45. 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret och Brunnshögsprojektet tar tacksamt emot dessa 
lovord. 

Trafikverket (aktbilaga 39) 
Trafikverket framför i skrivelse som inkom 2017-02-03 att i arbetet med 
vägplan för E22 tpl Gastelyckan - tpl Lund Norra (Ideon) har nya 
simuleringar genomförts för ett område kring den aktuella trafikplatsen 
(Trafikplats Lund Norra E22). Simuleringar har även gjorts i ett tidigare 
skede [Samrådsunderlag Väg E22 -Trafikplats Ideon (2013-04-26)] men 
efter att nya trafikmätningar genomförts på E22 under 2015 uppdateras nu 
simuleringarna med en uppdaterad trafikprognos. 
 
Nya kunskaper har delgivits både Trafikverket och kommunen av 
trafikanalysen som har genomförts genom trafiksimulering med 
mikrosimuleringsverktyget VISSIM. Trafikanalysen visar att den ökade 
exploateringsdrivna trafiken från Brunnshögsområdet kommer att leda till 
kapacitetsbrist i kommunens vägnät (cirkulationsplatsen Solbjersvägen/ 
Odarslövsvägen) på 15-20 års sikt. Cirkulationsplatsen ansluter till 
Trafikplats Lund Norra och framkomligheten i cirkulationsplatsen påverkar 
trafiksäkerheten och framkomligheten vid Tpl Lund Norra. 
Utredningen visar att under förmiddagens högtrafik sker köbildning som 
sträcker sig ut på väg E22 vilket påverkar trafiksäkerheten och 
framkomligheten negativt. Detta trots antaganden att kommunens 
tredjedelsmål uppfylls och ombyggnaden av E22 vid Ideon. Dessa farhågor 
bekräftas i kommunens PM Trafikalstringsberäkning Biltrafik Centrala 
Brunnshög 2016 (okt 2016) med beräknad trafik mellan 35 000 - 40 000 
fordon per dygn, en avsevärd trafikökning från kommunen tidigare prognos 
från 2011 (25 000 - 30 000). 
 
Trafikverket anser att det finns stark anledning att inför granskning av 
detaljplanen fördjupa sitt Trafikalstings-PM i form av en trafikutredning. 
Detta är till nytta för Trafikverket för att bedöma påverkan på riksintresse 
för kommunikationer (väg E22) men också kommunens fortsatta planering i 
Brunnshögsområdet. Detta budskap har lämnats tidigare till kommunen i 
samband med tidigare yttrande (del av Östra Torn 27:13 m.fl. och Östra 
Torn 27:2). 
 
Trafikverket inväntar kommunens bullerutredning för att ge synpunkter. 
Bullerutredning ska ta höjd för 20 år efter byggnation. Studeras statlig väg 
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ska Trafikverkets basprognos och tillväxttal anges. För de statliga vägarna 
antas den årliga förändringen mellan 2015-2040 till 1,4 % enligt 
Trafikverkets basprognos. Trafikmätningar från 2015 finns på 
vägtrafikflödeskartan på Trafikverkets hemsida. 
Kommentar 
Kommunens trafikplanerare har haft en dialog med Länsstyrelsen och 
Trafikverket om hur en fördjupning av kommunens Trafikalstrings-PM bäst 
ska göras. Kommunen har utvecklat sin skrivning och planbeskrivningen 
har kompletterats med en sammanfattning av denna utvecklade PM. 
 

Ledningsrättshavare m fl  
TeliaSonera Skanova Access AB (aktbilaga 19) 
TeliaSonera Skanova AccessAB framför i skrivelse som inkom 2017-01-17 
att TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har i periferin i 
aktuellt planområde, längs med Odarslövsvägen. Behöver telekabeln flyttas 
vid genomförandet av detaljplanen önskar Skanova kallas till 
samordningsmöte i god tid innan åtgärderna måste vidtas. Förutsätter att 
exploatör bekostar eventuell ledningsflytt. I övrigt har Skanova inget att 
erinra. 
Kommentar 
Aktuell teleledning utgår eftersom den leder till en bostad som rivits. 

Organisationer och föreningar 
Naturskyddsföreningen (aktbilaga 33) 
Naturskyddsföreningen framför i skrivelse som inkom 2017-03-17 att Lunds 
Naturskyddsförening (LNF) är positiv till den föreslagna detaljplanens 
hållning att begränsa biltrafikens framkomlighet till förmån för hållbara 
färdmedel, liksom till att parkering planeras i större parkeringsanläggningar. 
LNF vill påminna om att dessa parkeringsanläggningar inte bör förläggas i 
underjordiska garage utan istället i parkeringshus ovan jord, för att undvika 
behovet av energikrävande ventilation och för att säkerställa att 
gångavstånden till kollektivtrafikens hållplatser inte blir längre än till 
parkeringsplatser. 
 
LNF reagerar på planens frikostiga parkeringsutbud, vilket gör det svårt att 
se hur planen ska bidra till att det uppsatta tredjedelsmålet uppnås. Med den 
i planen påtalade goda biltillgängligheten genom närheten till väg E22 är det 
rimligt att tänka sig att biltrafiken stimuleras i högre grad än vad som är 
fallet i andra delar av Lund. Kraftfulla åtgärder måste därför sättas in för att 
förebygga en alltför stor bilanvändning inom planområdet. Ett sätt att göra 
det är genom att minska utbudet av parkering, en åtgärd som också skapar 
en större konkurrens om platserna vilket gör det möjligt att ta ut ett pris av 
bilisterna som motsvarar parkeringens faktiska kostnader. 
 
LNF vill därför se att det planerade antalet parkeringsplatser minskas, för att 
säkerställa att tredjedelsmålet kan uppnås. Planerat parkeringshus om 340 
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bilplatser bör minskas och byggherrar hänvisas till att genomföra åtgärder 
för reducerade parkeringstal, enligt kommunens parkeringsnorm, samt till 
parkeringsköp i befintliga och planerade kommunala anläggningar. 
Kommentar 
Detaljplanen har justerats just så som naturskyddsföreningen önskar. 
Underjordiska garage förutsätts inte, planen innebär att reducerade 
parkeringstal kan användas, parkeringshus en bit bort ska användas och 
parkeringsköp i befintliga och planerade kommunala anläggningar främjas. 

Sakägare m fl 
Svenska kyrkan Lunds pastorat (aktbilaga 29) 
Lunds kyrkliga samfällighet framför i skrivelse som inkom 2017-03-17 att 
planområdet berör en av pastoratets församlingar, Lunds östra 
stadsförsamling, som har lämnat synpunkter till kyrkorådet i Lunds pastorat. 
Lunds östra stadsförsamling noterar att detaljplanearbetet inkluderar många 
aspekter av stadsdelsinvånares behov men saknar en analys av de 
andligt/existentiella och kulturella behoven i stadsdelen. Möjligheter att 
svara upp mot en del av dessa behov finns genom den närliggande Maria 
Magdalena kyrka men behoven antas bli mer mångfasetterade. Ytterligare 
en eller flera mötesplatser skulle kunna utgöra plattform för samtal om 
existentiella frågor över religiösa och kulturella gränser, under den tid man 
vistas i Lund. Församlingen vill medverka till att låta naturvetenskap möta 
humanism och kultur med den mångfald Lund förmår erbjuda. Dåvarande 
Lunds kyrkliga samfällighet yttrade sig (2012-05-23 samt 2013- 04-23) över 
den fördjupade översiktsplan för Brunnshög som sedermera antogs av 
kommunfullmäktige och framhöll mångfalden bland de invånare som ska bo 
och verka i den nya stadsdelen. 
 
I förhållande till den detaljplan som nu föreligger vill Lunds pastorat åter 
betona vikten av att det tillhandahålls möjligheter att fritt kunna utöva sin 
religion. Många människor tillhörande olika kulturer kommer att röra sig i 
detta område, på väg till och från arbete, hem och skola. Några blir bofasta, 
andra vistas här en kortare tid, kanske bara över dagen. Denna mångfald och 
ständiga rörelse ställer krav på utrymme för rekreation och stillhet. I 
detaljplanen förknippas detta med tillgång till grönska. Därtill är det enligt 
pastoratets mening viktigt att inte bortse från människors andliga behov. 
Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med text om rekreativa platser 
inomhus, Maria Magdalena kyrka samt Mötesplatser. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 
planförslaget: 
• PM Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala Brunnshög utvecklas. 

Konsekvenserna för riksintresse för trafikslagens anläggningar väg E22 
beskrivs utförligare. 

• Detaljerad bullerutredning och planbestämmelser angående buller  
• Beskrivning av hänsyn till närheten till ESS, beredskapszon och 

strålsäkerhetsfrågor  
• Detaljstudie av fördröjningsmagasinet  
• Planbeskrivningen har justerats angående förutsättningar: teknisk 

försörjning, tvåpositionshall, bibliotek, skolnamn och regler för 
luftföroreningar samt angående planförslaget: friskluftintag, 
markradonundersökning, cykelparkering, TR2-trapphus samt 
beskrivning av hur god tillgänglighet har beaktats. 

 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
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Yttrande till KS över Utbildningsdepartementets 
remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet 
till gymnasiet”

Sammanfattning
Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet” innehåller analys, exempel och förslag från 
forskning och beprövad erfarenhet kring hur undervisningen i 
grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos 
elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i 
grundskolans senare år. Remissen innehåller enligt utredningen 
nödvändiga författningsförslag för att ge dessa elever bättre 
förutsättningar i svensk grundskola än vad de har idag.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande till 
KS över Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska 
uppnå behörighet till gymnasiet”, den 31 augusti 2017, dnr 2017/0737

Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet”, maj 2017, SOU 2017:54

Barnets bästa
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionen. 
Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för 
mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och 
vänskap mellan folken. Detta beslut rör barn och har betydelse för barns 
bästa. Beslutet har som utgångspunkt en ökad möjlighet i utbildning och 
förutsättningar för nyanlända elever att uppfylla kunskapskraven i 
grundskolan och uppnå behörighet för gymnasieskolan.  

Ärendet
Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet” innehåller analys, exempel och förslag från 
forskning och beprövad erfarenhet kring hur undervisningen i 
grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos 
elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i 
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grundskolans senare år. Remissen innehåller enligt utredningen 
nödvändiga författningsförslag för att ge dessa elever bättre 
förutsättningar i svensk grundskola än vad de har idag.

Andelen elever som är födda utomlands har betydligt sämre skolresultat i 
svensk skola än elever födda i Sverige. Av nyinvandrade elever når 30% 
behörighet till gymnasiet jämfört med 91% behörighet bland ungdomar 
födda i Sverige. En stor del av eleverna som kommer till Sverige går kort 
tid i svensk skola och får små möjligheter att nå de mål som elever i 
svensk skola förväntas nå. SCB’s statistik visar att 27% av männen och 
33% av kvinnorna har uppnått slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder, 
bland personer som invandrat till Sverige vid 13 års ålder eller senare. En 
avslutad gymnasieutbildning ger betydligt bättre förutsättningar att bli en 
del av samhälle och arbetsmarknad. Därför föreslår remissen en rad 
åtgärder för att bättre anpassa och ge förutsättningar för dessa elever att 
uppnå behörighet till gymnasiet. 

Många av Sveriges nyanlända elever som tas emot i svenska obligatorisk 
skola har för kort tid att nå målen. För att underlätta för dessa elever att 
nå målen föreslås att statsbidrag ska utgå för den från 1/7 2018 
obligatoriska lovskolan för de timmar som undervisas utöver de 
obligatoriska 50 timmarnas lovskola. 

När nyanlända elever har påbörjat svensk grundskola i årskurserna 7-9 
behöver de mer anpassning av undervisningen för att ges rätt 
förutsättningar. Därför föreslås i remissen att rektor ska ha rätt att besluta 
om anpassad timplan i högst 3 år för nyanlända elever i årskurs 7-9. 
Ämnena svenska/SvA, matematik, idrott och hälsa samt engelska måste 
ingå i elevernas timplan och beslut om anpassad timplan får endast tas 
efter en bedömning om elevens kunskapskutveckling samt i samtycke 
med elevens vårdnadshavare. Antalet ämnen som eleven får undervisning 
i behöver vara minst 10-12.

Det har konstaterats stora brister i huvudmäns hantering av 
studiehandledning, både i omfattning och i kvalitet. Därför föreslås i 
remissen en förstärkt rätt till studiehandledning. En nyanländ elev som 
påbörjar svensk skola i årskurs 7-9 i grundskolan eller årskurs 8-10 i 
specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska få studiehandledning 
på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledning 
får ges på elevens starkaste skolspråk om det är ett annat än modersmålet.

Betyget F ger inte den elev som påbörjat skolgång i Sverige efter 
ordinarie skolstart tillräckligt tydlig information om elevens 
kunskapskutveckling i ämnet. Därför föreslås att läraren ska ge eleven ett 
skriftligt omdöme om elevens kunskapskutveckling i förhållande till 
kunskapskraven i ämnet i stället.

Det finns inga nationella styrdokument för lärare som stöd för att 
genomföra en bedömning av elevernas kunskaper som ligger under 
gränsen som motsvarar godkänt. Därför ges Skolverket i uppdrag att ta 
fram ett generellt bedömningsstöd avseende sådan kunskapskutveckling 
som ligger under kraven för godkänt betyg, E. Detta bedömningsstöd ska 
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ha särskild inriktning på nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna 
och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket får också i 
uppdrag att ta fram bedömningsstöd i engelska på nybörjarnivå för 
årskurs 7-9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. 
Även ett kompletteringsuppdrag tilldelas Skolverket, som rör 
komplettering av bedömningsstödet ”Bygga svenska” med vägledning 
för lärare hur stödet ska användas i förhållande till 
kursplanerna/kunskapskraven. Skolverket ges vidare ett uppdrag att ta 
fram ett stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning inom 
samma skolformer.

Kursplanen i svenska och svenska som andraspråk är inte anpassad för 
elever som är nybörjare i svenska språket. Det saknas en tydlighet kring 
när en elev bör avsluta att läsa enligt svenska som andraspråk och börja 
läsa enligt kursplanen i svenska. Remissen innehåller en särskild 
utredning i dessa ämnen, som ska omfatta en analys av nyanlända elevers 
behov av svenska som nybörjarspråk inom den obligatoriska skolan och 
gymnasieskolan. Utredningen ska också omfatta en analys av 
lärarförsörjningen och hur den påverkas vid en eventuell förändring av 
ämnena, samt hur innehållet i lärarutbildningarna och 
behörighetsbestämmelserna kan behöva förändras. 

Ensamkommande barn uppfyller inte i dagsläget kraven för 
modersmålsundervisning då det ofta inte är elevens dagliga 
umgängesspråk i hemmet i Sverige. Remissen föreslår att huvudman ska 
vara skyldig att anordna undervisning i modersmål till ensamkommande 
elever, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Den inledande bedömningen av nyanländas kunskaper används inte 
tillräckligt för att planera för elevens skolgång, och det har identifierats 
informationsbrister i övergångar mellan skolor. Remissen föreslår att en 
individuell studieplan ska upprättas senast två månader efter mottagandet 
i svensk skola för nyanlända elever i den obligatoriska grundskolan samt 
gymnasieskola, vars kunskaper har bedömts. Studieplanen ska omfatta en 
långsiktig plan till behörighet till gymnasieskolans nationella program 
utifrån elevens mål, uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll 
och planerade stödåtgärder. Den ska baseras på den bedömning som är 
gjord av elevens kunskaper och den ska revideras efterhand som nya 
bedömningar av elevens kunskapsutveckling görs. 

Introduktionsprogrammets elevgrupp språkintroduktion på gymnasiet är 
mycket heterogen och utbildningen har kvalitetsbrister. 
Språkintroduktion riskerar att orsaka en ”inlåsning” för våra nyanlända 
elever. Remissen föreslår att om huvudmannen har synnerliga skäl får 
ungdomar som inte nått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 
men i övrigt uppfyller behörighetskraven tas emot på programinriktat 
individuellt val. Yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska stå 
öppna för nyanlända elever med tillräckliga språkkunskaper för att 
tillgodogöra sig utbildningen och som har behov av att gå ett annat 
introduktionsprogram än språkintroduktion. 
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Barn- och skolförvaltningen Lunds stads yttrande 
över remissen: 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad är positiv till obligatoriskt 
erbjudande av lovskola med statsbidrag för tid som överstiger den 
obligatoriska lovskoletiden.

Att ha möjlighet att besluta om anpassad timplan i högst tre år för 
nyanlända elever i årskurs 7-9 tas emot positivt, dock måste detta beslut 
föregås av kartläggning i steg 3 i samtliga ämnen, så att elevens behov 
blir styrande för beslutet. Samhällskunskap och historia bör ingå som 
obligatoriska ämnen i en eventuellt anpassad timplan, inte minst ur 
Barnkonventionsperspektiv. Här bör också nämnas svårigheten för 
nyanlända elever att nå uppfylla kunskapskraven i engelska. 

Förslaget att studiehandledning ska ges på modersmålet om det inte är 
uppenbart obehövligt är positivt. Omfattningen bör vara behovsprövad. 

Att skriva ett skriftligt omdöme i stället för att ge ett F till nyanlända 
elever som inte uppfyller kunskapskraven är en kvalitetshöjande 
förändring. 

Angående ett generellt bedömningsstöd för att bedöma sådan 
kunskapsutveckling som ligger under gränsen för godkänt betyg, bör 
ämnesspecifika bedömningsstöd utarbetas i stället. Ett generellt 
bedömningsstöd bedöms inte uppfylla behoven. Övriga nämnda 
bedömningsstöd tas emot positivt. 

Utredningen om kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, 
samt nämnde konsekvenser, bedöms vara viktig och angelägen. 

Modersmålsundervisning ges till ensamkommande elever i Lunds 
kommun. 

Rörande utmaningen med att den inledande bedömningen inte används 
tillräckligt för att planera för elevens skolgång håller Barn- och 
skolförvaltningen med om behovet av tydligare riktlinjer till viss del. 

Elever på SPRI bör också ha möjlighet till fortsatt anpassad timplan, 
såsom förslaget för grundskolan. Det finns också ett behov av att finna 
andra vägar till utbildning och yrke än via nationella gymnasieprogram, 
såsom individuella program och yrkesintroduktion. Krav på den 
inledande kartläggningen och steg 1, 2 och 3 för gymnasieelever är 
viktigt för att ge dessa elever möjlighet att studera vissa ämnen på 
nationellt program samtidigt som eleven går SPRI.
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Sammanfattning 

Utredningen har i uppdrag (dir. 2016:67) att analysera och exempli-
fiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisning-
en i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsätt-
ningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till 
Sverige i grundskolans senare år. I denna del ingår att analysera om 
dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose målgruppens behov 
av undervisning och främja integration på bästa sätt samt att föreslå 
hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges bättre 
förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. Utredningen ska även utreda hur elever som har en god 
skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska kan ges bättre 
förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. Hur den individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras 
när kunskapsnivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg ingår 
också i uppdraget. En annan del i direktivet handlar om att analy-
sera hur nyanlända elevers skolgång kan präglas av kontinuitet även 
om de flyttar mellan olika boenden och därför placeras i olika skolor 
eller hos olika huvudmän samt analysera hur övergången från olika 
huvudmän och skolor kan förbättras för de elever som flyttar. Slut-
ligen ska utredningen lämna nödvändiga författningsförslag och 
analysera hur förslagen förhåller sig till diskrimineringslagen. 

Inledning  

Skolan är en av de första platser som nyanlända barn och elever kom-
mer till och den har en viktig roll för den fortsatta integrationen. Det 
handlar inte bara om undervisningen, att lära sig det svenska språket 
och att utveckla ämneskunskaper, utan skolan har även en central 
betydelse för elevens individuella utveckling.  
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Sverige har i dag en annan elevsammansättning än bara för 20 år 
sedan. Under perioden 1994–2016 har andelen elever med utländsk 
bakgrund i Sverige fördubblats från ungefär 12 till nästan 24 pro-
cent. Allt fler elever börjar också skolan efter ordinarie skolstart. 
Nyanlända elever som kommer i grundskolans senare årskurser är en 
särskilt utsatt grupp som på mycket kort tid förväntas komma ikapp 
sina jämnåriga svenska klasskamraters ämneskunskaper, på ett språk 
som de inte kan och dessutom i en ny kultur som kan vara främ-
mande.  

Det var 91 procent av eleverna som var födda i Sverige som blev 
behöriga till gymnasieskolan nationella program vårterminen 2016. 
Andelen nyinvandrade1 elever som var behöriga var 30 procent och 
inom gruppen elever med okänd bakgrund2 var det 4 procent som 
uppnådde behörighet våren 2016. När de utlandsfödda eleverna in-
vandrar till Sverige har stor betydelse för skolresultaten. Elever 
som invandrar efter 12 års ålder uppnår behörighet i betydligt lägre 
utsträckning än t.ex. de elever som invandrar i åldern 7–12 år.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt hur många personer3 
som hade slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder. I gruppen in-
rikes födda elever hade omkring åtta av tio slutbetyg från gymnasiet 
vid 24 år. Bland utrikes födda elever som inflyttat före sju års ålder 
var andelen närmare åtta av tio kvinnor och knappt sju av tio män. 
När det gäller elever som invandrat vid 13 år eller äldre som kom-
mer från ett land utanför Europa och som flykting eller dess anhörig 
var det 33 procent av kvinnorna och 27 procent av männen som hade 
slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder.  

En avslutad gymnasieutbildning ger betydligt större chanser till 
etablering på arbetsmarknaden, fortsatta studier och stabila in-
komster vilket bidrar till aktivt deltagande i samhällslivet. Att klara 
skolan är således den enskilt viktigaste faktorn för barns utveckling 
och framtid. 

I betänkandet exemplifieras forskning och resultatet från olika 
granskningar om mottagande och organisation av nyanlända elevers 
                                                                                                                                                          
1 Med nyinvandrade elever menas elever som är födda utomlands, har båda föräldrarna födda 
utomlands, och som har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. I begreppet nyinvand-
rade ingår enbart folkbokförda elever. 
2 Elever med okänd bakgrund saknar personnummer samt enstaka elever som har skyddad 
identitet med hemliga personnummer.  
3 I datamaterialet ingår personer födda 1983–1991 och som någon gång under perioden 1999–
2015 var registrerade i gymnasieskolan.  
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utbildning och lärande. Det handlar t.ex. om vilka framgångsfaktorer 
som identifierats för mottagandet och vad som kännetecknar en 
god undervisning för nyanlända elever. Utredningen presenterar även 
studier om nyanlända elevers syn på mottagandet i svensk skola, 
upplevelse av förberedelseklass, inkludering, övergång till ordinarie 
klass, erfarenhet av inledande bedömning och bild av gymnasiepro-
grammet språkintroduktion. För att få en lägesbeskrivning, och i 
syfte att identifiera problem och föreslå lösningar, har utredningen 
även genomfört 35 intervjuer med olika huvudmän. Utifrån dessa 
kunskapsinhämtningar och berörda underlag har utredningen analy-
serat vilka förändringar som behöver göras och föreslår ett antal 
varierande åtgärder och anpassningar av utbildningen. Målet är att 
fler nyanlända elever som kommer i grundskolan senare år ska uppnå 
behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

Fortsatt statsbidrag till lovskola i årskurs 8 och 9 

I definitionen av nyanlända elever i skollagen anges att eleverna ska 
ha påbörjat skolgången i Sverige efter ordinarie skolstart. Redan av 
definitionen följer alltså att nyanlända som huvudregel inte får samma 
tid på sig att fullgöra grundskolan. Nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 får mycket begränsad tid i grund-
skolan. Både studier och statistik talar för att ju mer tid den ny-
anlände eleven får i svensk grundskola desto lättare har eleven att 
klara de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundskolan och upp-
nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredning-
en anser därför att det finns skäl att överväga om nyanlända elever 
som påbörjar sin skolgång sent i grundskolan bör få utökad tid att 
fullgöra utbildningen i grundskolan bl.a. i form av lovskola.  

Under ett antal år har det varit möjligt för huvudmän att ansöka 
om statsbidrag för sommarskola. Statsbidrag lämnas för kostnader 
för sommarskola för en elev som behöver den för att nå kunskaps-
kraven i ett eller flera ämnen och som under vårterminen bl.a. har 
gått i årskurs 6, 7, 8, eller 9 i grundskolan. Regeringen har nu före-
slagit en skyldighet att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 
i grundskolan under vissa förutsättningar (prop. 2016/17:156). Med 
anledning av regeringens förslag kommer statsbidrag inte längre 
lämnas för elever som går i årskurs 8 eller 9 i grundskolan och som 
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deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under sommar-
lovet i anslutning till att någon av dessa årskurser avslutats. 

Nyanlända elever, i synnerhet nyanlända elever i årskurs 7–9, där 
det krävs att eleverna ligger på en avancerad nivå i svenska för att 
kunna tillgodogöra sig ämnesundervisningen, har ett extra stort behov 
av att få undervisning under sommaren. Dessa elever har inte tid att 
stanna eller backa i sin språkutveckling. Utredningen bedömer därför 
att huvudmännen bör fortsätta att stimuleras till att ordna lovskola 
under fler veckor än vad regeringen föreslår ska bli obligatoriskt i 
grundskolan. Utredningen föreslår därför att statsbidrag för lovskola 
även i fortsättningen ska utgå till huvudmän som anordnar lovskola 
för elever i årskurs 8 eller 9 i grundskolan som deltar i undervisning 
i anslutning till att någon av dessa årskurser avslutas (sommarlovet). 
Statsbidrag ska lämnas under de förutsättningar som anges i för-
ordningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller under 
andra skollov och enbart för sådan lovskola som huvudmannen an-
ordnar utöver den obligatoriska lovskolan. 

Ökade möjligheter till anpassning  
av nyanlända elevers utbildning 

Utredningen konstaterar att nyanlända elever som påbörjar sin 
skolgång i årskurs 7–9 har mycket begränsad tid på sig att fullgöra 
sin grundskoleutbildning. Utredningen bedömer att den korta tiden 
sannolikt är avgörande för de låga kunskapsresultat som eleverna har.  

Eftersom det finns begränsningar för hur mycket den enskilde 
elevens undervisning kan utökas, finner utredningen det nödvändigt 
att i stället överväga på vilket sätt utbildningen kan anpassas i sitt 
innehåll för att de nyanlända elever som påbörjar skolgången i Sverige 
i årskurs 7–9 ska få bättre förutsättningar att uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.  

Utredningen kan konstatera att nyanlända elever är en mycket 
heterogen grupp. Nyanlända elever har olika kunskaper och erfaren-
heter med sig in i svensk skola. Skolförfattningarna innebär dock 
att alla elever oavsett skolbakgrund som huvudregel ska läsa 16 ämnen 
på grundskolan, vilket är mycket för en elev som t.ex. är nybörjare i 
skolan eller enbart har läst ett par ämnen i sitt hemland. Statistiken 
visar att det är svårt för en nyanländ elev som påbörjar sin skolgång 
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i Sverige i grundskolans senare år att hinna få godkänt i de ämnen 
som krävs för att bli behörig till ett nationellt program. Statistiken 
visar också tydligt att elever som anlänt efter 12 års ålder i betydligt 
högre utsträckning än övriga elever inte uppnått en fullföljd gym-
nasieutbildning vid 24 års ålder och att en högre andel av dessa 
ungdomar är arbetslösa jämfört med infödda elever. Det finns där-
för, enligt utredningens mening, skäl för att införa en bestämmelse 
som ger möjlighet för skolan att ge elever som påbörjar skolgången 
i årskurs 7–9 utökad undervisning i ett mer begränsat antal ämnen. 

Utredningen föreslår därför att rektorn får, om det finns sär-
skilda skäl, fatta beslut om att en nyanländ elev som har tagits emot 
i det svenska skolväsendet i årskurs 7–9 i grundskolan eller i års-
kurs 8–10 i specialskolan får ges mer undervisning i utvalda ämnen 
än övriga elever i samma årskurs hos huvudmannen genom en omför-
delning av undervisningstiden (anpassad timplan). Ett sådant beslut 
får inte innebära att eleven ges mindre undervisning totalt än andra 
elever i samma årskurs hos huvudmannen. Ett sådant beslut får dock 
innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som 
annars gäller för utbildningen. Den anpassade timplanen ska utformas 
så att eleven dels får förutsättningar att nå behörighet till gymnasie-
skolans nationella program, dels får förutsättningar att genomföra ett 
sådant program. Det innebär, enligt utredningens mening, att eleven 
alltid ska få undervisning i 10–12 ämnen. Eleven ska också alltid ges 
undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, 
engelska och idrott och hälsa. Ett beslut om anpassad timplan får en-
bart fattas efter att en elevs kunskaper har bedömts och efter sam-
tycke av eleven och elevens vårdnadshavare. En elev får ha anpassad 
timplan under högst tre år. 

Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet 

Enligt forskning och studier gjord av skolmyndigheter är det tyd-
ligt hur viktig studiehandledning på modersmålet är för nyanlända 
elevers språk- och kunskapsutveckling. Med studiehandledarens stöd 
kan eleverna förstå undervisning som annars hade varit för svår och 
med sådant stöd ges möjlighet för läraren att stimulera och utmana 
de nyanlända eleverna. Utredningen uppfattar därför att studiehand-
ledning på modersmålet är den absolut viktigaste insatsen för att 
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förbättra nyanlända elevers kunskapsutveckling och öka målupp-
fyllelsen. 

Skolinspektionen har under ett flertal år påpekat brister i huvud-
männens hantering av studiehandledning på modersmålet. Studie-
handledning ges t.ex. inte i tillräcklig omfattning eller av tillräcklig 
kvalitet för att vara ett stöd i nyanlända elevers kunskapsutveckling. 

Utredningen uppfattar mot den bakgrunden att eleverna inte får 
studiehandledning i den omfattning som de har behov av och att 
det finns skäl att förstärka rätten till studiehandledning för ny-
anlända elever som påbörjar sin skolgång sent i grundskolan och mot-
svarande skolformer. Utredningen föreslår därför att en nyanländ 
elev som mottas i det svenska skolväsendet i årskurs 7–9 i grund-
skolan och grundsärskolan samt i årskurs 8–10 i specialskolan och 
vars kunskaper har bedömts, ska få studiehandledning på moders-
målet om det inte är uppenbart obehövligt. Sådan studiehandledning 
ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav 
som minst ska som uppnås. Studiehandledningen får ges på elevens 
starkaste skolspråk om det är ett annat än modersmålet. 

Nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme  
i stället för terminsbetyget F 

Utredningen konstaterar att nyanlända elever inte hinner få samma 
undervisningstid i alla ämnen som elever som påbörjar den obliga-
toriska skolan vid ordinarie tidpunkt. Nyanlända elever har därmed 
inte samma förutsättningar att nå de kunskapskrav som kursplanen 
för varje ämne anger. Statistiken visar att en stor andel nyinvandrade 
och i synnerhet elever med okänd bakgrund får betyget F i många 
ämnen. Betyget F ska sättas när eleven inte når upp till de kun-
skapskrav som motsvarar ett godkänt betyg. Betyget F kan betyda 
att eleven ligger väldigt långt ifrån eller väldigt nära att nå kunskaps-
kraven för godkänt. I de fall en elev får betyget F blir därför be-
tyget inte en tydlig information om hur eleven ligger till i förhål-
lande till kunskapskraven och inte heller visar betyget på vilken 
kunskapsutveckling som eleven hittills presterat. Nyanlända elever, 
som per definition börjar sin skolgång efter ordinarie skolstart, har 
inte hunnit få lika mycket information om sin kunskapsutveckling i 
förhållande till kunskapskraven enligt den svenska läroplanen som 



SOU 2017:54 Sammanfattning 

21 

övriga elever. Därför uppfattar utredningen att betyget F inte ger 
den elev som påbörjat sin skolgång i Sverige efter ordinarie skolstart 
tydlig eller tillräcklig information om elevens kunskapsutveckling i 
ämnet. Utredningen bedömer således att det finns skäl för att en 
nyanländ elev bör få en annan skriftlig information om sin kun-
skapsutveckling om inte elevens kunskaper motsvarar nivån för ett 
godkänt betyg, dvs. när eleven får terminsbetyget F. Utredningen 
föreslår därför att för en nyanländ elev i grundskolan, specialskolan 
och sameskolan som inte uppnår kraven för betyget E, ska termins-
betyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge eleven ett skriftligt 
omdöme om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-
kraven för ämnet. 

Uppdrag om att ta fram ett generellt bedömningsstöd m.m.  

Nyanlända elever är som regel nybörjare i det svenska språket och 
många elever är också nybörjare i ett eller flera ämnen. Det har skett 
en ökning av nyanlända elever som har en bristande utbildnings-
bakgrund. Eleverna har därför inledningsvis mycket svårt att nå det 
krav som minst ska uppnås. Det finns inga nationella styrdokument 
till stöd för lärare hur de ska göra bedömningen av elevernas kun-
skaper när de ligger under den nivå som motsvarar godkänt. Huvud-
männen möter också i större utsträckning en ny uppgift, nämligen 
att undervisa äldre elever i grundläggande läs- och skrivförmåga. 
Kursplan och kunskapskrav ger vidare lite stöd till läraren om hur 
undervisningen ska planeras och hur kunskaperna ska bedömas när 
en elev är nybörjare i såväl svenska språket som i ett ämne. Vissa kurs-
planer för t.ex. årskurs 7–9 såsom kursplanen för ämnet svenska 
som andraspråk och engelska är inte utformade för att eleverna är 
nybörjare i språket. Det innebär att varje lärare själv måste anpassa 
gällande kursplan och kunskapskrav för exempelvis årskurs 7–9 för 
att kunna ge adekvat undervisning och göra en korrekt bedömning 
av elevens kunskaper. Det ställs höga krav på läraren som ska under-
visa nyanlända elever, både i kunskap och i erfarenhet. Utredningen 
anser att det finns ett behov av nationellt stöd och stödmaterial för 
att upprätthålla en likvärdig utbildning för dessa elever.  

Skolverket ska därför ges i uppdrag att ta fram ett generellt be-
dömningsstöd avseende sådan kunskapsutveckling som ligger under 
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kraven som motsvarar godkänt betyg. Bedömningsstödet ska ha 
särskild inriktning på nyanlända elever i de obligatoriska skolfor-
merna och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket ska 
även få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial i engelska på ny-
börjarnivå för årskurs 7–9 i grundskolan och för gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Skolverket ska dessutom få i uppdrag att 
komplettera bedömningsstödet, Bygga svenska, med vägledning för 
hur stödet ska användas i förhållande till kursplanerna och kun-
skapskraven i svenska och svenska som andraspråk inom grund-
skolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket ska 
slutligen få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering 
och läs- och skrivinlärning inom samma skolformer. 

En statlig utredning bör tillsättas om ämnena svenska 
och svenska som andraspråk 

Utredningen konstaterar att det i dagens svenska skola finns elever 
med mycket olika kunskaper i det svenska språket. Alla dessa elever 
bör möta en undervisning som utgår från de behov som eleven har 
och från den språkliga nivå som eleven befinner sig på. I dagens 
system kan svenska läsas enligt kursplanerna i ämnena svenska eller 
svenska som andraspråk inom den obligatoriska skolan, till skillnad 
från vuxenutbildningen där även språkkursen svenska för invandra-
re finns. Utredningen bedömer att det är för liten skillnad mellan 
kursplanerna i dessa ämnen, varför dessa kursplaner inte kan anses 
tillgodose de stora spektrum av behov som eleverna inom den svenska 
skolan har. Statistiken visar också att ämnet svenska som andra-
språk har låg måluppfyllelse och att resultatet sjunker för varje år. 
Det saknas även tydliga regler för vilka elever som tillhör ämnets 
målgrupp och det finns inte heller bestämmelser om vad som avgör 
när en elev ska upphöra att läsa svenska som andraspråk och övergå 
till att läsa svenska.  

Varken kursplanen för svenska eller svenska som andraspråk är 
utformad för att eleverna är nybörjare i det svenska språket. Inom 
den kommunala vuxenutbildningen finns dock sådan undervisning i 
form av svenska för invandrare. Elever som är nybörjare i det svenska 
språket inom den obligatoriska skolan och gymnasie- och gymnasie-
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särskolan behöver också få relevant språkundervisning som ger dem 
goda förutsättningar att lyckas med sin utbildning.  

Mot den bakgrunden föreslår utredningen att en särskild utredare 
ska tillsätts för att göra en bred översyn av ämnena svenska och 
svenska som andraspråk inom den obligatoriska skolan, gymnasie- 
och gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i 
syfte att säkerställa att alla elevgruppers behov av svenskundervis-
ning tillgodoses. I en sådan utredning bör särskilt ingå en analys av 
nyanlända elevers behov av svenska som nybörjarspråk inom de 
obligatoriska skolformerna och gymnasie- och gymnasiesärskolan. 
Vidare bör en översyn omfatta en analys av hur lärarförsörjningen 
påverkas vid en eventuell förändring av ämnena och hur innehållet i 
lärarutbildningarna och behörighetsbestämmelserna kan behöva för-
ändras. 

Ensamkommande barns rätt till modersmålsundervisning  

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, per-
sonlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra 
förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och övriga ämnen. 
Tidigare studier har visat att elever som läser sitt modersmål generellt 
har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever som inte läser moders-
mål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända 
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till 
grund för behörighet till gymnasieskolans nationella program.  

När det gäller asylsökande barn och ungdomar som kommer till 
Sverige utan vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn, placeras 
dessa vanligtvis i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende 
(HVB). Det innebär i praktiken att dessa barn eller ungdomar har 
svårt att uppfylla kravet på att modersmålet ska vara elevens dagliga 
umgängesspråk i hemmet, vilket är ett grundläggande krav för att 
den enskilde ska ha rätt till modersmålsundervisning enligt skol-
lagen. I bestämmelserna om modersmålsundervisning finns dock en 
rätt för adoptivbarn att få modersmålsundervisning trots att moders-
målet inte är elevens dagliga umgängesspråk. Enligt utredningen finns 
det inte skäl till att göra skillnad mellan elever som är adopterade och 
därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som kommer till 
Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anled-
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ningen inte talar modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför 
att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda modersmålsunder-
visning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna 
och gymnasie- och gymnasiesärskolan, om de har ett annat moders-
mål än svenska, även om språket inte är elevens dagliga umgänges-
språk i hemmet. 

En individuell studieplan 

Såväl huvudmän som skolmyndigheterna har lyft problematiken 
kring att nyanlända elever flyttas runt inledningsvis och att det på-
verkar eleverna negativt. De finns exempel på elever som t.ex. kart-
lagts flera gånger och att eleverna fått börja om i förberedelseklass 
på nytt när de flyttat till en ny kommun. När en elev byter skola 
inom skolformen eller övergår till en ny skolform finns en risk att 
betydelsefull information inte förs över till den nya skolan. Att över-
gångarna fungerar väl är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas 
med sina grundskole- eller gymnasiestudier. Nyanlända elever som 
påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 hinner inte få lika många under-
visningstimmar totalt under tiden i grundskolan som andra elever. 
Överlämningen mellan skolenheter och mellan grundskolan och gym-
nasieskolan är därför särskilt viktig för nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i årskurs 7–9. Om överlämningen mellan skolenheter 
brister riskerar eleven att tappa viktig tid och i värsta fall kan eleven 
backa i sin kunskapsutveckling. Utredningen bedömer därför att det 
finns behov av ytterligare dokumentation om dessa elevers skolgång 
för att i större utsträckning säkerställa en lyckad övergång. 

Det signaleras vidare från skolmyndigheterna att den inledande 
bedömningen inte används i tillräcklig utsträckning för att planera 
den nyanlända elevens fortsatta undervisning. Det uppfattats också 
som oklart för elever och vårdnadshavare vad undervisningen ska 
innehålla och vad den ska leda till. Eftersom de nyanlända eleverna 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 har mycket begränsad tid på 
sig att dels lära sig språket, dels uppnå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås, uppfattar utredningen att dessa elever har ett stort behov 
av en långsiktig planering för hur eleven ska uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. Utredningen anser att eleven 
har rätt att kunna se ett mål med sin utbildning i grundskolan.  
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Mot den bakgrunden föreslår utredningen att det för nyanlända 
elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 i grundskolan 
och 8–10 i specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska en 
individuell studieplan upprättas senast inom två månader från mot-
tagandet inom det svenska skolväsendet. Studieplanen ska innehålla 
en långsiktig plan för hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasie-
skolans nationella program utifrån elevens mål. Planen ska innehålla 
uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade 
stödåtgärder. Studieplanen ska baseras på den inledande bedömning 
som ska göras av den nyanlända elevens kunskaper och studieplanen 
bör revideras efter de senare bedömningar som görs av den ny-
anlända elevens ämneskunskaper. 

Mer flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion, som är ett av fem intro-
duktionsprogram på gymnasieskolan, står öppet för de nyanlända 
ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörig-
het till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngd-
punkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller 
till annan utbildning. 

Omkring 30 procent av nybörjarna på språkintroduktion har 
gått i svensk grundskola innan de börjar på gymnasieskolan. Eleverna 
på språkintroduktion kan därmed vara helt nyanlända eller ha gått 
flera år i svensk grundskola och även fått sin undervisning på heltid 
i ordinarie klass i grundskolan. Elevgruppen är ofta mer heterogen 
på språkintroduktionsprogrammet än elevgruppen i en förberedelse-
klass på grundskolan.  

Av bl.a. Skolinspektionens senaste granskning framgår att utbild-
ningen på språkintroduktion brister i dag. Granskningen visar t.ex. 
att utbildningens utformning har i allt för många fall styrts av lärar- 
och lokaltillgång i stället för elevernas enskilda behov. Den hetero-
gena gruppen erbjuds ofta kollektiva lösningar, undantaget några 
skolor, t.ex. ges eleverna samma schema och får studera ett fåtal 
grundskoleämnen vid sidan av svenska som andraspråk. Forskning, 
regelbunden tillsyn och granskningar i andra skolformer visar att 
vissa av bristerna som Skolinspektionen identifierat i den senaste 
granskningen inte är nya företeelser. 
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Från språkintroduktion är det mindre än en procent av eleverna 
som får examen inom tre år och knappt sju procent inom fyra år. 
För var femte elev på språkintroduktion finns inga uppgifter om 
arbete eller studier tre år efter studiestarten. 

Enligt utredningens bedömning är det inte lämpligt att språk-
introduktion är det introduktionsprogram som i praktiken står öppet 
för den nyanlända elev som t.ex. hunnit gå tre år på grundskolans 
högstadium, men som inte klarat att uppnå behörighet till ett natio-
nellt program. Språkintroduktion är ofta separerad från övrig utbild-
ning på gymnasieskolan och att eleverna upplever programmet som 
en ”förberedelseklass”. Utredningen kan konstatera att detta varken 
gynnar integrationen av eleverna i det svenska samhället eller ger 
några fördelar för eleverna kunskapsmässigt.  

Utredningen ser vidare risker med att dagens system låser in ung-
domar som kommer ifrån grundskolan på språkintroduktionspro-
grammet trots att de kan ha förutsättningar för och behov av annan 
utbildning på gymnasieskolan. Utredningen bedömer därför att den 
heterogena elevgruppen måste mötas med en större flexibilitet i det 
svenska skolsystemet.  

Utredningen föreslår mot den bakgrunden att om huvudmannen 
för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar 
som inte har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, men 
som i övrigt uppfyller behörighetskraven, tas emot på program-
inriktat individuellt val. Utredningen föreslår vidare att yrkesintro-
duktion och individuellt alternativ ska stå öppna för de nyanlända 
ungdomar som har tillräckliga språkkunskaper för att tillgodogöra 
sig utbildningen och som har behov av att gå ett annat introduk-
tionsprogram än språkintroduktion. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till  
lag om ändring i skollagen (2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 
dels att 3 kap. 1, 12 b och 12 d §§ och 17 kap. 10 och 11 § § ska 

ha följande lydelse,  
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 12 g–

12 i §§, 10 kap. 19 a §, 12 kap. 19 a § och 13 kap. 20 a §, och närmast 
före 3 kap. 12 g–12 i §§ nya rubriker av följande lydelse.  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
1 §1 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– tillämpningsområde (2 §), 
– barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (3 §), 
– information om barnets och elevens utveckling (4 och 5 §§), 
– stöd i form av extra anpassningar (5 a §), 
– särskilt stöd (6–12 §§), 
– mottagande och undervis-

ning av nyanlända elever (12 a–
12 f §§), och 

– mottagande och undervis-
ning av nyanlända elever (12 a–
12 i §§), och 

– allmänna bestämmelser om betyg (13–21 §§). 
 
  

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse (2015:246). 
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12 b §2 
Bestämmelserna i 12 c–12 f §§ 

gäller endast i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. 

Bestämmelserna i 12 c–12 i §§ 
gäller om inte annat anges i 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. 

 
12 d §3 

En bedömning enligt 12 c § ska göras skyndsamt. För en nyanländ 
elev och för en elev som avses i 12 c § andra stycket 2 ska bedöm-
ningen göras i sådan tid att beslut om placering i årskurs och under-
visningsgrupp kan fattas enligt 12 e §. För en elev som avses i 12 c § 
andra stycket 1 ska bedömningen göras senast inom två månader 
från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet i någon av de 
skolformer som anges i 12 b §. 

Resultatet av en bedömning 
enligt 12 c § ska beaktas vid beslut 
enligt 12 e § samt vid planering av 
undervisningen och vid fördel-
ning av undervisningstiden.  

Resultatet av en bedömning 
enligt 12 c § ska beaktas vid beslut 
enligt 12 e och 12 g–12 i §§ samt 
vid övrig planering av undervis-
ningen och vid fördelning av 
undervisningstiden. 

 
 Individuell studieplan 

 
12 g § 

 För en nyanländ elev som har 
tagits emot i det svenska skolväsen-
det i årskurs 7–9 i grundskolan 
eller i årskurs 8–10 i specialskolan 
och vars kunskaper har bedömts 
enligt 12 c §, ska en individuell 
studieplan upprättas senast inom 
två månader efter mottagandet.  

Studieplanen ska innehålla en 
långsiktig plan för hur eleven ska 
uppnå behörighet till gymnasie-
skolans nationella program utifrån 

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse (2015:246). 
3 Senaste lydelse (2015:246). 
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elevens mål. Planen ska också 
innehålla uppgifter om utbildning-
ens huvudsakliga innehåll och pla-
nerade stödåtgärder. 

Studieplanen bör revideras efter 
de bedömningar som görs av den 
nyanlända elevens ämneskun-
skaper. 

 
 Anpassad timplan 

 
12 h § 

 Om det finns särskilda skäl får 
en nyanländ elev som har tagits 
emot i det svenska skolväsendet i 
årskurs 7–9 i grundskolan eller i 
årskurs 8–10 i specialskolan, ges 
mer undervisning i utvalda äm-
nen än övriga elever i samma års-
kurs hos huvudmannen genom en 
omfördelning av undervisnings-
tiden (anpassad timplan). Ett så-
dant beslut får inte innebära att 
eleven ges mindre undervisning 
totalt än andra elever i samma års-
kurs hos huvudmannen. Ett sådant 
beslut får dock innebära avvikel-
ser från den timplan samt de äm-
nen och mål som annars gäller för 
utbildningen. 

Den anpassade timplanen ska 
utformas så att eleven dels får för-
utsättningar att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella pro-
gram, dels förutsättningar att 
genomföra ett sådant program. 
Eleven ska alltid ges undervis-
ning i svenska eller svenska som 
andraspråk, matematik, engelska 
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och idrott och hälsa. 
Rektorn beslutar om anpassad 

timplan och ett sådant beslut får 
enbart fattas efter att en elevs kun-
skaper har bedömts enligt 3 kap. 
12 c § och efter samtycke av eleven 
och elevens vårdnadshavare. En 
elev får ha anpassad timplan under 
högst tre år. 

 
 Studiehandledning  

på modersmålet 
 
12 i § 

 En nyanländ elev, som mot-
tagits i det svenska skolväsendet i 
årskurs 7–9 i grund- och grund-
särskolan eller i årskurs 8–10 i 
specialskolan och vars kunskaper 
har bedömts enligt 12 c §, ska få 
studiehandledning på modersmålet 
om det inte är uppenbart obehöv-
ligt. 

Sådan studiehandledning ska 
syfta till att ge eleven förutsätt-
ningar att nå de kunskapskrav som 
minst ska som uppnås.  

Studiehandledning enligt första 
stycket får ges på elevens starkaste 
skolspråk om det är ett annat än 
modersmålet. 

10 kap. 
 19 a § 
 För en nyanländ elev som inte 

uppnår kraven för betyget E innan 
ett ämne har avslutats, ska betyg 
inte sättas i ämnet. I stället ska 
läraren ge eleven ett skriftligt om-
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döme om elevens kunskapsutveck-
ling i förhållande till kunskaps-
kraven i ämnet. 

12 kap. 
 19 a § 

För en nyanländ elev som inte 
uppnår kraven för betyget E innan 
ett ämne har avslutats, ska betyg 
inte sättas i ämnet. I stället ska 
läraren ge eleven ett skriftligt om-
döme om elevens kunskapsutveck-
ling i förhållande till kunskaps-
kraven i ämnet. 

13 kap. 
 20 a § 

För en nyanländ elev som inte 
uppnår kraven för betyget E innan 
ett ämne har avslutats, ska betyg 
inte sättas i ämnet. I stället ska 
läraren ge eleven ett skriftligt om-
döme om elevens kunskapsutveck-
ling i förhållande till kunskaps-
kraven i ämnet. 

17 kap. 
10 § 

Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som 
inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §, men från grundskolan har god-
kända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och 

– i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller 
– i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 
 Om huvudmannen för utbild-

ningen finner att det finns syn-
nerliga skäl, får ungdomar som 
inte har godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk tas 
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emot på programinriktat indivi-
duellt val om övriga förutsätt-
ningar är uppfyllda. 

 
11 § 

Yrkesintroduktion och indi-
viduellt alternativ står öppna för 
ungdomar som inte har de god-
kända betyg som krävs för be-
hörighet till ett yrkesprogram en-
ligt 16 kap. 30 §. De står dock 
inte öppna för ungdomar som 
ska erbjudas språkintroduktion. 

Yrkesintroduktion och indi-
viduellt alternativ står öppna för 
ungdomar som inte har de god-
kända betyg som krävs för be-
hörighet till ett yrkesprogram e-
nligt 16 kap. 30 §. De står dock 
inte öppna för ungdomar som 
ska erbjudas språkintroduktion, 
förutom de nyanlända ungdomar 
som har tillräckliga språkkunska-
per för att tillgodogöra sig utbild-
ningen och som har behov av att 
gå ett annat introduktionsprogram 
än språkintroduktion.  

Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synner-
liga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkes-
program tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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1.2 Förslag till  
förordning om ändring i skolförordningen 
(2011:185) 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § skolförordningen (2011:185) 
ska ha följande lydelse.  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
7 § 

I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 
12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skol-
lagen (2010:800) finns grundläg-
gande bestämmelser om huvud-
mannens skyldighet att erbjuda 
modersmålsundervisning. Huvud-
mannen är också skyldig att er-
bjuda elever som är adoptivbarn 
och har ett annat modersmål än 
svenska modersmålsundervisning, 
även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet. 

I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 
12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skol-
lagen (2010:800) finns grundläg-
gande bestämmelser om huvud-
mannens skyldighet att erbjuda 
modersmålsundervisning. Huvud-
mannen är också skyldig att er-
bjuda elever som är adoptivbarn 
och ensamkommande barn enligt 
1 § femte stycket lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande 
m.fl. och har ett annat moders-
mål än svenska modersmåls-
undervisning, även om språket 
inte är elevens dagliga umgänges-
språk i hemmet. 

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.  
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1.3 Förslag till  
förordning om ändring i gymnasieförordningen 
(2010:2039) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15 § gymnasieförordningen 
(2010:2039) ska ha följande lydelse.  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
15 §4 

I 15 kap. 19 § och 18 kap. 
19 § skollagen (2010:800) finns 
grundläggande bestämmelser om 
huvudmannens skyldighet att er-
bjuda modersmålsundervisning 
för elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Huvudman-
nen är också skyldig att erbjuda 
elever som är adoptivbarn och har 
ett annat modersmål än svenska 
modersmålsundervisning, även 
om språket inte är elevens dag-
liga umgängesspråk i hemmet. 

I 15 kap. 19 § och 18 kap. 
19 § skollagen (2010:800) finns 
grundläggande bestämmelser om 
huvudmannens skyldighet att er-
bjuda modersmålsundervisning 
för elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Huvudman-
nen är också skyldig att erbjuda 
elever som är adoptivbarn och 
ensamkommande barn enligt 1 § 
femte stycket lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 
och har ett annat modersmål än 
svenska modersmålsundervisning, 
även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 
 
  

                                                                                                                                                          
4 Senaste lydelse (2012:402). 
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1.4 Förslag till  
förordning om ändring i förordning (2014:47) 
om statsbidrag för undervisning under skollov 

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2014:47) om stats-
bidrag för undervisning under skollov ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 §5 

Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som an-
ges i andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att 
nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser. 
Bidrag lämnas för elever som går  

1. årskurs 6 eller 7 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller års-
kurs 7, 8 eller 9 i specialskolan och som deltar i undervisning under 
skollov under läsåret eller i undervisning i anslutning till att någon 
av dessa årskurser har avslutats (sommarlov),  

 
 
 
 
 
2. årskurs 10 i specialskolan 

och som deltar i undervisning 
under skollov under läsåret eller 
under sommaren i anslutning till 
att årskurs 10 har avslutats, eller  

3. i gymnasieskolan och del-
tar i undervisning under skollov 
under läsåret eller i anslutning till 
att läsåret har avslutats (sommar-
lov). 

Statsbidrag lämnas inte för 
undervisning som bedrivs efter 
att gymnasieskolan har avslutats. 

2. årskurs 8 eller 9 i grund-
skolan och som deltar i undervis-
ning i anslutning till att någon av 
dessa årskurser har avslutats (som-
marlov), 

3. årskurs 10 i specialskolan 
och som deltar i undervisning 
under skollov under läsåret eller 
under sommaren i anslutning till 
att årskurs 10 har avslutats, eller  

4. i gymnasieskolan och del-
tar i undervisning under skollov 
under läsåret eller i anslutning till 
att läsåret har avslutats (sommar-
lov). 

Statsbidrag lämnas inte för 
sådan lovskola som en huvudman 
är skyldig att anordna enligt skol-

                                                                                                                                                          
5 Senaste lydelse (2017:162). 
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lagen eller undervisning som be-
drivs efter att gymnasieskolan har 
avslutats. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 
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2 Inledning 

2.1 Utredningens uppdrag  

Tiden i svensk grundskola är avgörande för en elevs möjligheter att 
bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Av de elever som 
avslutat årskurs 9 och som är födda utomlands har andelen elever 
som har invandrat efter sju års ålder ökat från 5 procent till nästan 
9 procent de senaste 15 åren. Av de elever som börjat i svensk skola 
när de var mellan 12 och 15 år var det 74 procent (flickor 70,3 pro-
cent och pojkar 76,9 procent) som våren 2015 inte blev behöriga 
till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Redan då en elev med kort skolbakgrund som har kommit till 
Sverige under grundskolans senare årskurser börjar i den svenska 
grundskolan kan det konstateras att elevens möjligheter att inom 
avsedd tid bli behörig till gymnasieskolans nationella program är 
starkt begränsad. Det kan t.ex. handla om att eleven inte har tillräck-
liga läs- och skrivkunskaper för att kunna följa den reguljära under-
visningen. För vissa elever som har en god skolunderbyggnad kan 
det även bli svårt att nå kunskapskraven i de fall eleven börjat sent i 
den svenska grundskolan, främst på grund av att de ännu inte har 
språkkunskaper på den nivå som ämnesundervisningen i grundskolans 
sena årskurser kräver. För båda dessa grupper kan det enligt reger-
ingen krävas särskilda insatser och anpassningar av undervisningen 
med en långsiktig planering för hur de ska nå kunskapsmålen och bli 
behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. 

Det är i inte ovanligt att nyanlända elever byter bostadsort i 
början av sin skoltid i Sverige. Det kan handla om att asylsökande 
tvingas flytta med anledning av förändringar i Migrationsverkets 
anläggningsboenden, vilket beror på hur mottagandet av asylsökan-
de personer är organiserat. När uppehållstillstånd beviljas kan de ny-
anlända anvisas till en annan kommun än den som eleven har varit i 
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under asyltiden. Konsekvensen kan bli att nyanlända elever flyttas 
mellan olika huvudmän vid flera tillfällen och att undervisningen då 
riskerar att bli fragmentarisk. Det medför också svårigheter för 
långsiktig planering av elevens undervisning.  

Utifrån denna bakgrund fattade regeringen beslut om att den 7 juli 
tillsätta en utredning för att utreda på vilket sätt undervisningen 
kan anpassas för att på bästa sätt stödja nyanlända elevers kun-
skapsutveckling med målet att de ska bli behöriga till ett nationellt 
program i gymnasieskolan.  

Utredningens uppdrag kan sägas bestå av fem delar. Den första 
är att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att 
möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund 
och som kommer till Sverige i grundskolans senare år. I denna del 
ingår att analysera om dagens reglering är tillräcklig för att tillgodo-
se målgruppens behov av undervisning och främja integration på 
bästa sätt samt att föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva 
lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.  

Den andra delen handlar om att utreda hur elever som har en 
god skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska kan ges bättre 
förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. Den tredje delen som berör båda elevgrupperna, de med 
god respektive kort skolbakgrund, är att analysera hur den indivi-
duella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskapsnivån ännu 
inte motsvarar ett godkänt betyg, utan att lärarnas administrativa 
börda ökar. Den fjärde delen handlar om hur nyanlända elevers skol-
gång kan präglas av kontinuitet även om de flyttar mellan olika bo-
enden och därför placeras i olika skolor eller hos olika huvudmän 
samt analysera hur övergången från olika huvudmän och skolor kan 
förbättras för de elever som flyttar. Slutligen ska utredningen även 
analysera hur förslagen förhåller sig till diskrimineringslagen och 
lämna nödvändiga författningsförslag. 
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2.1.1 Metod och genomförande  

Utredningen inledde sitt arbete i oktober 2016 och har arbetat utifrån 
flera olika metoder för att belysa frågeställningarna i utredningens 
uppdrag. Vi har bl.a. gått igenom ett antal aktuella studier, forsk-
ning och statistik på området för att hitta utvecklingsmöjligheter 
och brister. Därutöver har utredningen genomfört ett antal rätts-
genomgångar. Vi har också så brett som möjligt samlat in kunskap 
om hur det fungerar i dag på området från olika aktörer som kom-
muner, enskilda huvudmän, statliga myndigheter och organisationer. 
Utredningen har från dessa aktörer även efterfrågat förslag på för-
ändringar inom områden som utredningen omfattar.  

När det gäller kunskap från huvudmän inom främst grundskolan 
har utredningen valt att genomföra 33 intervjuer med kommunala 
huvudmän och två intervjuer med representanter för tre enskilda 
huvudmän. Huvudmännen har framför allt valts ut utifrån erfaren-
het av att ta emot nyanlända elever i åldern 13–15 år, se mer i av-
snitt 4.5. Därefter har utredningen valt ut kommunerna utifrån 
regional spridning och storlek baserat på antal elever i grundskolan. 
Gällande synpunkter från nyanlända eleverna har utredningen valt 
att lyfta fram elevernas röster från studier som nyligen presenteras 
som t.ex. handlar om elevernas syn på mottagandet, förberedelseklass 
och övergångar mellan skolformer.  

Utifrån dessa kunskapsinhämtningar och berörda underlag har 
utredningen analyserat vilka förändringar som behöver göras i dagens 
system.  

Utredningen har haft fyra möten med en expertgrupp som reger-
ingen utsett som bidragit med kunskaper och synpunkter på utred-
ningens förslag. Experterna har varit från olika enheter inom Arbets-
marknads-, Finans-, Kultur- och Utbilningsdepartementet. 

Utredningen har även valt att sammankalla en referensgrupp i syfte 
att få vägledning och synpunkter i olika frågor som berört området. 
Referensgruppen har bestått av representanter för Barnombudsman-
nen, Diskrimineringsombudsmannen, Folkbildningsrådet, Friskolor-
nas riksförbund, Handikappförbunden, Idéburna skolors riksför-
bund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksförbundet frivilliga samhälls-
arbetare, Skolledarförbundet, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skol-
myndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Statens skolinspektion, 
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Statens skolverk, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Elevkårer och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utredningen har haft två 
möten med referensgruppen.  

Därutöver har utredningen haft separata möten med Diskrimi-
neringsombudsmannen, Migrationsverket, Skolverket och Skolin-
spektionen. Skolverket har även bistått utredningen med statistik. 
Utredningen har också haft möten med Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk och Sveriges Kommuner och Landstings 
utbildningsberedning1 och skolchefsnätverk samt Riksföreningen 
Gode män vårdnadshavare.  

I enlighet med utredningens direktiv har vi inhämtat synpunk-
ter från Skolkommissionen (U 2015:03), Gymnasieutredningen 
(U 2015:01) och Samordnaren för unga som varken arbetar eller 
studerar (U 2015:06). Utredningen har också haft möte med Bättre 
skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U2016:06) och Mot-
tagandeutredningen (A2015:02).  

2.2 Avgränsningar 

Mot bakgrund av uppdragets omfattning har utredningen valt att 
göra vissa avgränsningar av främst tidsmässiga skäl.  

I enlighet med direktivet har fokus för utredningen varit på elever 
i grundskolan med målet att anpassa verksamheten där så att fler 
elever ska bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 
Enligt direktivet ska utredningen samtidigt ta hänsyn till elevernas 
möjligheter till integration i samhället. Utgångspunkten ska enligt 
direktivet vara ett sammanhållet skolsystem som möjliggör en lång-
siktig planering för varje elevs kunskapsutveckling och en utbildning 
utformad efter elevens individuella förutsättningar. Utredningen har 
därför även föreslagit vissa förändringar i bestämmelserna om gym-
nasieskolans introduktionsprogram i syfte att få till en mer långsik-
tig planering och en högre andel behöriga elever. Det kommer även 
fortsättningsvis finnas elever som inte hinner bli behöriga till ett 
nationellt program under den tid som de tillhör gymnasieskolans mål-
grupp. Dessutom finns det elever som behöver komplettera sin gym-

                                                                                                                                                          
1 SKL:s utbildningsberedning har frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan och består av 20 kommunpolitiker, inklusive ersättare.  
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nasieutbildning för att få högskolebehörighet eller yrkeskunskaper. 
Det är därför troligt att många nyanlända elever kommer att behöva 
utbildas inom vuxenutbildningen. Det är således viktigt att vuxen-
utbildningen är väl utbyggd och av god kvalitet. Direktiven har dock 
inte omfattat vuxenutbildning och därför lämnas inga förslag på det 
området.  

Såvitt utredningen känner till finns inga nyanlända elever i same-
skolan. När det gäller andra skolformer som specialskolan och grund-
särskolan omfattas de av de förslag där befintliga bestämmelser är 
gemensamma för skolformerna. Direktiven har dock inte omfattat 
andra obligatoriska skolformer än grundskolan. Utredningen gör 
därför inte några särskilda överväganden för grundsärskolan eller 
specialskolan.  

Internationell utblick  

När det gäller internationell utblick så har utredningen övervägt att 
på olika sätt få en bild av andra länders system för mottagande av 
nyanlända elever. På grund av tidsskäl har vi dock valt att inte redo-
visa någon internationell bild. Vi vill dock understryka att en sådan 
undersökning sannolikt vore mycket värdefull och att det är ange-
läget att den görs i något annat lämpligt sammanhang.  

Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning  

Att elever mår bra är en central faktor för elevens möjlighet att nå 
skolframgång. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har således en 
mycket viktig roll, i synnerhet för nyanlända elever som kan ha trau-
matiska upplevelser med sig. Det finns även studier som visar att 
ensamkommande barn kan må väldigt dåligt under bl.a. asylproces-
sen. Under de senaste åren har regeringen genomfört insatser för 
en förstärkt elevhälsa. I senaste budgetpropositionen och i enlighet 
med vad som aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition före-
slog regeringen en fortsatt satsning i syfte att förstärka och utveckla 
elevhälsan. 200 miljoner kronor avsattes för 2016 och fr.o.m. 2017 
avsätts motsvarande belopp årligen för fortsatta insatser på området. 
I satsningen ingår bl.a. statsbidrag för personalförstärkningar inom 
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elevhälsan för personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skol-
kurator och skolpsykolog.  

Studie- och yrkesvägledare har också en viktig roll för de nyan-
lända eleverna och anses särskilt viktig för de sent anlända som behö-
ver stöd att förstå vilka möjligheter det svenska utbildningssystemet 
erbjuder. Sedan 2013 pågår ett fortbildningsuppdrag hos Skolverket 
om att förbättra studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolverket har bl.a. tagit 
fram högskolekurser för studie- och yrkesvägledare, skolledare och 
lärare. Några av uppdragsutbildningarna handlar specifikt om väg-
ledning till nyanlända. Vidare har Skolverket tagit fram stödmaterial 
för lärare i grundskolan och tillsammans med Arbetsförmedlingen 
ett utbildningspaket för lärare. Regeringen aviserade i budgetpro-
positionen 2016 att förlänga pågående uppdrag t.o.m. 2018. Upp-
draget ska även utvecklas med ytterligare fokus på att stärka jäm-
ställdhetsperspektivet för att bidra till att elevernas studie- och yrkes-
val inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. 

Utredningen har fått in synpunkter om att personalen i elev-
hälsan och studie- och yrkesvägledare behöver mer kompetensut-
veckling för att möta nyanlända elever. Mot bakgrund av de insatser 
som för närvarande sker på området har utredningen dock valt att 
avgränsa sitt arbete mot förslag som rör elevhälsan eller studie- och 
yrkesvägledningen. 

Presenterar ingen forskningsöversikt eller fullständig nationell 
beskrivning  

Utredningens ambition har varit att genomföra en så bred kunskaps-
inhämtning som möjligt. Forskningsbild, problembeskrivningar och 
förslag bygger dock på det material och intervjuer som utredningen 
har tagit del av eller genomfört. Det finns t.ex. mer skolforskning 
på området än vad utredningen redogjort för i kapitel 4 och utred-
ningen har intervjuat cirka 10 procent av Sveriges kommunala huvud-
män. Utredningen vill därför understryka att den forskningsbild som 
redovisas i betänkandet inte gör anspråk på att vara heltäckande 
och det är inte heller någon forskningsöversikt. Vi gör inte heller 
något anspråk på att presentera en fullständig bild över Sveriges mot-
tagande av nyanlända elever. De intervjuer vi gjort med huvud-
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männen och de möten vi haft med olika aktörer har dock visat på 
en relativt samstämmig problembild.  

2.3 Centrala begrepp 

Det finns ett antal begrepp som förekommer i betänkandet och på 
området. Några av dem beskrivs kortfattat här.  

Asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige 
och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prö-
vad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. 

Asylboenden/anläggningsboenden (ABO) innebär boende som 
Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt 
en lägenhet i ett hyreshus (ABE) eller ett tillfälligt boende (ABT). 

Eget boende, (EBO). Asylsökande kan välja att ordna boendet på 
egen hand, till exempel hos släkt eller vänner, under asyltiden eller 
ordna boende på egen hand efter uppehållstillstånd. 

Ensamkommande barn är asylsökande barn eller ungdomar under 
18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnads-
havare. 

Flykting är en utlänning som har ansökt om asyl och fått uppe-
hållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. 

Genève-konventionen, är FN:s flyktingkonvention från 1951 an-
gående flyktingars rättsliga ställning. Sverige och ett hundratal andra 
länder har skrivit under den. Det innebär att Sverige ska pröva varje 
asylansökan och ge de människor asyl, som är flyktingar enligt kon-
ventionen. Enligt konventionen är flyktingar personer som har väl-
grundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av: ras, natio-
nalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 
tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från 
hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att myndig-
heterna inte kan ge trygghet mot förföljelse från enskilda personer.  

God man är en person som ska ta tillvara ett barns intressen om 
föräldrarna själva inte kan göra det. Det är kommunen som utser 
god man. 
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Kvotflykting är utländsk medborgare som före resan till Sverige 
fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fast-
ställt. 

Uppehållstillstånd, UT en utländsk medborgare som vill stanna i 
Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd (gäller inte 
EU/EES-medborgare och deras anhöriga). Kan vara tidsbegränsat 
eller permanent.2 

Det finns olika definitioner för nyanlända elever  
och uppdelning i statistiken  

Definitionen nyanländ kan variera mellan olika verksamheter. Enligt 
Migrationsverket är en nyanländ person någon som är mottagen i 
en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på 
grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa 
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, dvs. två 
till tre år. 

Nyanländ enligt skollagen är den som har varit bosatt utomlands, 
nu är bosatt i landet (i skollagens mening) och som har påbörjat sin 
utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han 
eller hon fyller sju år. En elev räknas inte som nyanländ efter fyra års 
skolgång i Sverige.  

Nyanlända elever är till exempel asylsökande, flyktingar med uppe-
hållstillstånd inklusive deras anhöriga, barn till EU-medborgare som 
arbetar i Sverige, arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och 
barn till gäststuderande från andra länder. Det kan vara både ensam-
kommande och barn som av olika orsaker har flyttat hit med sina 
vårdnadshavare. Det kan även vara elever vars familjer är pappers-
lösa.3  

Nyanlända elever identifieras också på olika sätt, beroende på 
vilka uppgifter om eleverna som finns tillgängliga. I statistiken går 
det för närvarande inte att identifiera nyanlända elever till fullo i 
enlighet med skollagens definition (3 kap. 12 a §) som infördes den 
                                                                                                                                                          
2 Samtliga definitioner från Asylsökande till Uppehållstillstånd är hämtat från Migrations-
verket, ordförklaringar. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar. 
html Hämtat i mars 2017. 
3 Skolverket (2016). Allmänna råd med kommentarer. Utbildning för nyanlända elever och 
SKL (2016). Öppna jämförelser grundskola 2016 – Tema nyanlända elever. 
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1 januari 2016. Framför allt handlar det om att det inte går att fast-
ställa hur många av de elever som inte har personnummer i statistiken 
som nyligen har kommit till Sverige. Det finns inte heller uppgifter 
om när eleverna har påbörjat sin utbildning i svensk skola. I stati-
stiken är det således inte möjligt att identifiera personer som nyan-
lända innan de har blivit folkbokförda4 och fått svenskt person-
nummer. Det är först när eleven fått ett personnummer som hens 
bakgrund kan fastställas. Skolverkets statistik beskriver därför i stället 
nyinvandrade elever.  

I Skolverkets begrepp nyinvandrade elever ingår de som är födda 
utomlands, – har båda föräldrarna födda utomlands, och har kom-
mit till Sverige under de senaste fyra åren. I begreppet nyinvandrade 
ingår enbart folkbokförda elever.5 Beroende på Migrationsverkets 
handläggningstider kan en nyinvandrad elev ha befunnit sig i landet i 
mer än fyra år som asylsökande innan folkbokföring sker. Enligt 
skollagen är eleven nyanländ från den dag han eller hon påbörjade 
sin utbildning i Sverige och fyra år framåt.  

Utöver kategorin nyinvandrade elever omfattar statistiken också 
elever med okänd bakgrund. Här ingår framför allt asylsökande elever 
som nyligen anlänt till Sverige, eftersom dessa inte är folkbokförda. 
I gruppen ingår även elever som har skyddade personuppgifter, 
vilka dock utgör ett litet antal.6 

Utländsk bakgrund är också ett vanligt begrepp som finns med i 
myndigheters statistik, bl.a. Skolverket och Statistiska centralbyrån 
(SCB) som beskriver begreppet som utrikes födda eller inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar. Om uppgifter om förälder saknas 
för en utrikes född antas föräldern också vara utrikes född enligt 
SCB.7  

När det gäller elever med utländsk bakgrund födda i Sverige inne-
fattas elever med båda föräldrarna födda utomlands, medan eleven 
själv är född i Sverige.  

Elever med svensk bakgrund omfattar elever födda i Sverige med 
minst en förälder som är född i Sverige. 

                                                                                                                                                          
4 Med folkbokföringen antecknas ett invandringsdatum i Statistiska centralbyråns register 
över totalbefolkningen (RTB). 
5 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
6 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
7 Ur Skolverkets databas Siris om definitioner för statistikuppgifter.  
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2.3.1 Utredningens definition av nyanlända elever  
och grundskolans senare årskurser  

I vårt betänkande används begreppet nyanländ. I skollagen finns 
från den 1 januari 2016 en definition av begreppet nyanländ. I direk-
tiven används inte enbart uttrycket nyanländ elev i den mer preci-
serade betydelse som följer av definitionen utan direktivet avser 
elever som anlänt till Sverige och påbörjat sin skolgång under grund-
skolans senare årskurser. Utredningen bedömer att begreppet ny-
anlända elever enligt skollagens definition omfattar samma elevgrupp 
som direktiven beskriver och därför används begreppet nyanlända 
elever enligt skollagens definition i betänkandet. När det gäller sta-
tistik använder utredningen begreppen nyinvandrade elever och elever 
med okänd bakgrund, där gruppen asylsökande ingår, när sådan 
information finns.  

Gällande definition av sent anlända elever eller som i direktivet 
anges ”elever som kommer till Sverige under grundskolans senare 
årskurser” har utredningen valt att inrikta förslagen främst för de 
elever som anländer till Sverige och mottas i grundskolan i årskurs 
7–9. I den bedömningen har utredningen bl.a. tagit hänsyn till föl-
jande.  

Enligt dåvarande Myndigheten för skolutveckling valde de att defi-
niera ”sent anlända elever” som de elever som påbörjar utbildning i 
något av grundskolans fyra sista år, eller som börjar direkt i gym-
nasieskolan. Statistiken visar att det är en betydligt lägre andel elever 
som invandrar efter årskurs 5 som uppnår behörighet till gymnasie-
skolanas nationella program. Ju senare elever invandrar desto färre 
elever uppnår kunskapskraven och behörighet till gymnasieskolan. 
I synnerhet om eleven kommer i årskurs 8 eller 9 så sjunker resul-
tatet drastiskt (se avsnitt 3.6.5.).  

Forskare menar att den kritiska åldern för språkinlärning infaller 
vid 12–13 års ålder. Elever som anländer till Sverige efter 12 års ålder 
har svårare att lära sig det svenska språket.8 Kursplanerna i grund-
skolan ställer högre språkliga krav i de högre årskurserna. I kurs-
planerna för årskurs 7–9 ställs krav på att eleverna ligger på en avan-
cerad språklig nivå. Såvitt utredningen erfar är det också vanligare 
att elever i årskurs 1–6 inkluderas direkt i ordinarie undervisnings-

                                                                                                                                                          
8 Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet – en forskningsöversikt, rapport 5:2012. 
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grupp, medan elever i årskurs 7–9 i större omfattning undervisas i 
förberedelseklass.  

Regeringen har under våren 2017 i proposition En stadieindelad 
timplan i grundskolan och närliggande frågor (prop. 2016/17:143) 
föreslagit att införa en stadieindelad timplan införs i grundskolan. 
Benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska enligt förslaget in-
föras i skollagen. För utbildningen i grundskolan och grundsärskolan 
delas de nio årskursena in i lågstadiet (årskurs 1–3), mellanstadiet 
(årskurs 4–6) och högstadiet (årskurs 7–9). Ändringarna föreslås träda 
i kraft 1 juli 2018.9 Kursplanerna är också utformade för årskurs-
erna 1–3, 4–6 och 7–9 och kunskapskrav finns som huvudregel för 
årskurs 3, 6 och 9. 

Enligt Skolverket är det i alla kommuntyper utom storstäder och 
deras förortskommuner vanligast med skolenheter som har årskurser-
na 1–6. Denna indelning har också ökat konstant sedan 2011. I stor-
städerna är det vanligaste skolenheter med årskurserna 1–9. Fristå-
ende skolor finns i högre utsträckning i storstäder och fristående 
skolor är därför i högre grad organiserade i årskurserna 1–9. Vidare 
är de allra flesta skolenheter, enligt Skolverket, organiserade så att 
årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 hålls samman.10  

Utredningen finner vid en samlad bedömning att flera aspekter 
bl.a. organisatoriska, talar för att inrikta förslagen för nyanlända 
elever som påbörjar sin utbildning under årskurs 7–9. Förslaget om 
skriftliga omdömen i stället för betyg för nyanlända elever som inte 
uppnår betyget E ska dock omfatta elever från årskurs 6–9 mot bak-
grund av att terminsbetyg ska sättas av lärare i slutet av varje termin 
från höstterminen i årskurs 6. 

2.4 Betänkandets disposition  

Utredningens betänkande inleds med en sammanfattning. Därefter 
följer utredningens författningsförslag i kapitel 1. Kapitel 2 är en 
inledning. I kapitel 3 ges en beskrivning av migration till Sverige och 
nyanlända elevers kunskapsresultat i grundskolan. I kapitel 4 ges en 
nulägesbeskrivning avseende forskning på området, studier om elever-

                                                                                                                                                          
9 Riksdagen planerar att fatta beslut om bet. 2016/17:UbU23 den 7 juni 2017. 
10 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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nas syn på mottagande och lärandet och en sammanställning över 
de intervjuer utredningen gjort med huvudmän. I kapitel 5–8 presen-
teras utredningens förslag. Därefter presenteras i kapitel 9 en sam-
manfattning av utredningens analys över hur förslagen förhåller sig 
till diskrimineringslagen (2008:567) m.m. I kapitlen som följer redo-
görs sedan för ikraftträdande, konsekvensanalys, författningskom-
mentarer och referenser. Bilagorna 1 och 2 utgörs av utredningens 
direktiv. I bilaga 3 redovisas hela utredningens analys av hur för-
slagen förhåller sig till diskrimineringslagen m.m. 
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3 Bakgrundsbeskrivning 

3.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har i uppdrag att utreda på vilket sätt undervisningen 
kan anpassas för att på bästa sätt stödja nyanlända elever som kom-
mer till Sverige under grundskolans senare årskurser med målet att 
de ska bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. I sam-
manhanget är det viktigt att utredningen tar hänsyn till elevernas 
möjligheter till integration i samhället och att undvika segregation.  

Syftet med detta kapitel är att kort beskriva fakta och statistik 
om migration i Sverige och nyanlända elevers resultat samt kun-
skapsutveckling i grundskolan. Utredningen kommer avslutningsvis 
redogöra för vissa ställningstaganden som vi gjort utifrån statistik 
och rapporter som presenteras i kapitlet. Dessa ställningstaganden 
ligger som utgångspunkter i utarbetandet av de förslag som presen-
teras senare i utredningen.  

3.2 Omfattande invandring till Sverige  
under de senaste åren  

Hur stor invandringen till Sveriges är och från vilka länder som in-
vandringen sker, påverkas av bl.a. krig och konflikter i världen, kon-
junkturläget i Sverige jämfört med andra länder och politiska beslut. 
Nära 1,7 miljoner personer i Sverige var år 2015 födda utomlands. 
Det motsvarar cirka 17 procent av Sveriges befolkning. Det kan jäm-
föras med år 1960 då 4 procent av befolkningen var utrikes födda. 
Majoriteten av de som var födda utomlands 1960 var personer födda 
i Norden. Invandringen till Sverige har varit hög under hela 2000-
talet och särskilt de senaste 10 åren. Det vanligaste födelselandet bland 
invandrare är personer som är födda i Sverige som återinvandrar. 
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Denna grupp har stått för cirka 15 procent av invandringen under 
2000-talet. Det är cirka 10 procent som är födda i något av de nor-
diska länderna och drygt 25 procent kommer från övriga Europa. 
De som är födda i länder utanför Europa har stått för ungefär hälf-
ten av invandringen. Vanligast inom denna grupp är flyktingar och 
anhöriginvandrare från t.ex. Irak, Syrien, Somalia och Thailand, 
arbetskraftsinvandrare från Indien och Kina samt studenter från 
exempelvis Kina och Pakistan.1 Det var ungefär 56 000 personer som 
valde att utvandra från Sverige 2015. Det klart vanligaste födelse-
landet för dessa var Sverige, följt av Kina, Indien och Irak. Det var 
fler män än kvinnor som både utvandrade och invandrade till 
Sverige.2  

Det finns en variation i åldersstruktur mellan inrikes och utrikes 
födda i Sverige och mellan utrikesfödda från olika födelseregioner. 
De som invandrar är framför allt i 20- och 30-årsåldern och endast 
ett par procent är över 60 år. Av de som är födda i Norden är dock 
en stor grupp, omkring hälften, 60 år och äldre. Bland de personer 
som är födda i övriga Europa och utanför Europa är den största an-
delen i förvärvsarbetande åldrar, 25–49 år. Det förekommer även 
stora variationer när det gäller andel utrikes födda i landets kom-
muner. Andelen utrikes födda varierade år 2015 mellan 5 procent i 
Lekeberg, Öckerö och Piteå och 40 procent i Haparanda och 
Botkyrka. De kommuner som har en hög andel utrikes födda be-
finner sig vanligtvis i storstadsregionerna. De som har en hög andel 
utanför storstäderna gränsade ofta till Finland eller Norge. När det 
gäller andel nyanlända elever i landets kommuner, huvudmän och 
skolor se avsnitt 3.3.3  

Fram till att nya asylregler trädde i kraft 2016 ökade antalet 
asylökande stort  

Jämfört med gäststuderande och arbetsmarknadsinvandring har antal 
asylsökande ökat kraftigt de senaste åren. Under 2016 sökte totalt 
28 939 personer asyl i Sverige men det var närmare 112 000 asyl-
                                                                                                                                                          
1 Statistiska centralbyrån, SCB (2016). Integration– utrikes föddas etablering i arbets- och 
samhällslivet. Integration: rapport 9.   
2 SCB (2016). Integration– utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet. Integration: 
rapport 9.   
3 SCB (2016).  Integration: rapport 9. 
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ärenden som prövades och nästan 70 000 personer fick skydd under 
året i spåren av 2015 då cirka 163 000 sökte asyl i Sverige. Under 
2016 sökte 2 199 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige 
men det var 9 491 asylansökningar från ensamkommande barn som 
avgjordes 2016. Av dessa fick 86 procent av dem som fick sitt ärende 
prövat i sak stanna i Sverige.4 

I tabell 3.1 visas antal asylsökande de senaaste 16 åren. Av tabel-
len framgår att under de senaste tre åren (2014–2016) har cirka 
104 400 barn sökt asyl i Sverige vilket kan jämföras med en hel års-
kurs elever som vanligtvis utgörs av cirka 100 000 barn. Hösten 2015 
var de nyinvandrade eleverna5 födda i 165 olika länder. Det vanli-
gaste födelselandet var Syrien, följt av Somalia och Afghanistan. Nära 
en fjärdedel av de nyinvandrade eleverna var födda i Syrien.6  

Tabell 3.1 Asylsökande vuxna, barn och ensamkommande 2000–2016  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt  
vuxna och barn 

16303 17530 31819 29648 43887 54259 81301 162877 28939 

Barn 4830 4798 10495 9699 14151 16452 23110 70384 10909 
Varav 
ensamkommande 

350 398 2393 2657 3578 3852 7049 35369 2199 

Källa: Migrationsverket  

 
 
Den 20 juli 2016 trädde nya asylregler i kraft vilket bl.a. innebar att 
Sverige införde tidsbegränsade uppehållstillstånd, en begränsning 
av rätten till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav. Lagen 
är tillfällig, ska gälla under tre år och innebär att svenska asylregler 
har anpassats till en miniminivå enligt EU-rätten och internationella 
konventioner. Konventionsflyktingar har fortsatt rätt till familjeåter-
förening medan de personer som bedöms som alternativt skydds-
behövande inte har samma rätt. Flyktingar och barn som är flyk-
tingar har rätt till familjeåterförening om de har beviljats tillfälliga 
uppehållstillstånd. Skärpta regler om försörjningskrav gäller också 
                                                                                                                                                          
4 Migrationsverkets statistik 2016, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket 
/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2016.html hämtat mars 2017. 
5 Med nyinvandrade elever menas enligt Skolverket elever som är födda utomlands, har båda 
föräldrarna födda utomlands, och har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. I be-
greppet nyinvandrade ingår enbart folkbokförda elever. 
6 Statistik Migrationsverket och Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan.  
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enligt den nya lagen. Anknytningspersonen ska kunna försörja den 
anhörige som kommer till Sverige, tidigare räckte det med att den 
anhörige kunde försörja sig själv.7  

3.2.1 Prognos för framtiden 

Framtida förändringar i migrationen är svåra att förutse men enligt 
Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos 2016 förväntas 
andelen i befolkningen som är födda utomlands öka från dagens 
17 procent till som högst 24 procent runt år 2040. Därefter förväntas 
andelen minska till 22 procent utrikes födda år 2060, totalt 2,9 mil-
joner personer. 

I dag befinner sig fler människor på flykt än under andra världs-
kriget och den internationella flyktingkrisen fortsätter. Antalet asyls-
ökande till Sverige minskade 2016 som en följd av, enligt Migrations-
verket, ett mer svårgenomträngligt Europa, migrationsöverenskom-
melsen mellan EU och Turkiet, gränskontroller på Balkan, inre gräns- 
och ID-kontroller och den tillfälliga lagen om nya asylregler. Enligt 
Migrationsverkets prognos den 26 april 2017 kommer mellan 25 000 
och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Prognosen 
för 2018 är 25 000–65 000 asylsökande med ett planeringsantagande8 
på 35 000 personer. Enligt prognosen är planeringsantagande för 
ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 
2018. I sammanhanget lyfter Migrationsverket en stor osäkerhet i 
bedömningarna om antalet asylsökande som kan komma att öka i 
både Europa och Sverige. Jämfört med förra året har antalet an-
komster till Italien längs centrala Medelhavsrutten ökat med 45 pro-
cent i början av 2017 jämfört med samma tidsperiod förra året. Det 
har än så länge inte påverkat Sverige, men det kan komma att för-
ändras. Detsamma gäller om avtalet mellan EU och Turkiet upphör 
eller förändras under året.9 Det stora asylmottagandet under 2015 
påverkar också asylmottagningen under de kommande åren. I takt 
med att antalet inskrivna asylsökande minskar i mottagningsverk-

                                                                                                                                                          
7 Regeringen.se http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/forslag-om-att-tillfalligt- 
begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige Hämtat januari 2017.  
8 Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, 
vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån. 
9 Migrationsverket (2017). Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-04-26. 
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samheten kommer Migrationsverket att avveckla asylboenden runt 
om i landet. Samtidigt kulminerar bosättning i kommunerna 2017 
och upp till 82 600 nyanlända personer med uppehållstillstånd (in-
klusive anhöriga till före detta asylsökande) beräknas att kommu-
nerna ska ta emot. Migrationsverkets mål är att i stort sett alla som 
sökte asyl under 2015 och 2016 ska få ett beslut 2017 och de plane-
rar därför att avgöra cirka 95 000 asylärenden 2017. Avslag över-
klagas vanligen till migrationsdomstolarna och fler förväntas därför 
bli kvar längre tid i mottagningen. Migrationsverket bedömer vidare 
att närmare 30 000 asylärenden kommer att överlämnas till domstol 
under 2017. Enligt Migrationsverket har domstolarna genomfört 
rekryteringar för att förstärka kapaciteten men det kommer troligen 
inte kunna möta behovet vilket troligtvis leder till längre handlägg-
ningstider.10  

Tiden innan man blir folkbokförd kan variera  

Enligt statistik från Migrationsverket över den genomsnittliga hand-
läggningstiden för bifall för asylsökande, minskade antalet dagar 
från över 200 till drygt 100 mellan åren 2009 och 2012. Sedan dess 
har det genomsnittliga antalet dagar ökat. I april 2016 låg handlägg-
ningstiden på 369 dagar vilket innebär att t.ex. elever hinner gå längre 
tid i svensk skola innan de får ett besked om uppehållstillstånd, får 
ett folkbokföringsår och kan följas i statistiken.11 Av Migrations-
verkets årsredovisning framgår att myndigheten inget annat verk-
samhetsår fattat så många asylbeslut som 2016. Genomsnittlig hand-
läggningstid i dagar för år 2016 landade till slut på 328 dagar.  

3.2.2 Flyktingar, skyddsbehövande och familjeanknytning  
är de vanligaste skälen till att flytta till Sverige  

Skälen till att komma till Sverige varierar för kvinnor och män. Bland 
arbetskraftsinvandrare, studenter och asylinvandrare är andelen män 
högst. Bland anhöriginvandrare är andelen kvinnor högst. Skälet till 
varför man invandrar har betydelse för om man väljer att stanna i 
                                                                                                                                                          
10 Migrationsverket (2017). Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-04-26. 
11 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
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Sverige. Personer som invandrar mot bakgrund av arbete eller studier 
lämnar ofta Sverige efter några år. De som invandrat som flyktingar 
eller av familjeskäl stannar i högre uträckning kvar i Sverige.12 För 
första gången sedan början på 90-talet var flyktingar och skydds-
behövande den största gruppen som gavs uppehållstillstånd i Sverige 
år 2016. Tidigare har familjeanknytning varit det vanligaste skälet. 
År 2015 var det t.ex. 40 procent som fick uppehållstillstånd för att 
kunna flytta till en anhörig13 i Sverige, av totalt 109 610 beviljade 
uppehållstillstånd. Figur 3.1 visar uppdelning av skälen till uppehålls-
tillstånd för 2016.  

Figur 3.1 Uppdelning av skäl till uppehållstillstånd i Sverige år 2016 

 
Källa: Migrationsverket  

 
 
 

                                                                                                                                                          
12 SCB (2016). Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet. Integration: 
rapport 9.   
13 Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på 
grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. 
Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandraren är 
den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. 
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Av figur 3.1 ovan framgår att det 2016 var 150 535 personer som 
fick uppehållstillstånd varav strax under 50 procent fick det som 
flyktingar eller kvotuttagna. Familjeanknytning stod för 26 procent 
av beviljade uppehållstillstånd.14 

3.3 Ojämn fördelning av nyanlända elever mellan 
landets kommuner, huvudmän och skolor 

Antalet nyanlända elever i Sverige har ökat betydligt under de senaste 
åren. Ett större mottagande av nyanlända elever ställer högre krav 
på huvudmän och skolors mottagande, organisation och arbetssätt. 
Det innebär både praktiska och kvalitetsmässiga frågor att lösa, som 
t.ex. ett ökat behov av lärare och andra yrkesgrupper i skolan. När 
det gäller lärare handlar det framför allt om lärare i svenska som andra-
språk, modersmålslärare och studiehandledare i modersmål. På många 
håll råder dessutom brist på skollokaler.15 När det gäller hur många 
nyanlända elever som varje kommun, huvudman och skola tar emot 
varierade antalet stort inom landet.  

Jämfört med tidigare så tar storstadskommunerna andelsmässigt 
ganska få nyanlända elever, dock fortfarande antalmässigt flest 
elever, och vissa mindre kommuner tar emot förhållandevis många 
elever. Läsåret 2016/17 utgjorde t.ex. andelen nyinvandrade elever i 
grundskolan nästan 14 procent av eleverna i glesbygds- och varu-
producerande kommuner16. Den lägsta andelen nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund17 fanns i förortskommuner till både 
storstäderna och större städer.18  

Sett till grundskolans samtliga årskurser återfanns hösten 2016 
nästan 41 procent av de nyinvandrade och elever med okänd bakgrund 
i 29 kommuner, dvs. 10 procent av kommunerna i Sverige. Året innan 
var andelen nyinvandrade och elever med okänd bakgrund 46 pro-
                                                                                                                                                          
14 Information och statistik från Migrationsverkets hemsida om uppehållstillstånd och folder 
”Migrationsverket mitt i världen 2016”. Hämtat i april 2017.  
15 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL(2010). Nyanlända elevers utbildning – goda exem-
pel från tio kommuner. 
16 Bygger på SKL:s kommungruppsindelning från 2011. Från och med den 1 januari 2017 finns 
en ny kommungruppspindelning. 
17 Elever med okänd bakgrund saknar personnummer samt enstaka elever som har skyddad 
identitet med hemliga personnummer. Dessa var innan 2015 inkluderade i redovisningsgrup-
perna svensk bakgrund respektive totalt exklusive nyinvandrade elever. 
18 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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cent. Två av tre elever har de senaste två läsåren återfunnits i 72 kom-
muner, dvs. 25 procent av kommunerna.19 I statistik från våren 2016 
framkommer att det i 49 av Sveriges 290 kommuner inte fanns några 
elever med okänd bakgrund i årskurs 9. I sju av dessa 49 kommuner 
fanns inte heller några nyinvandrade elever, folkbokförda under de 
senaste fyra åren.20 

Flest nyinvandrade och elever med okänd bakgrund finns till an-
talet i storstäderna. Stockholm (4 723), Göteborg (3 738) och 
Malmö (2 928). De tio kommuner som har andelmässigt21 flest ny-
invandrade och elever med okänd bakgrund hösten 2016, alla har 
över 25 procent, är Ljusnarsberg, Hultsfred, Högsby, Lessebo, Flen, 
Norberg, Filipstad, Haparanda, Hylte och Gullspång.22 Utredningen 
har genomfört intervjuer med ett antal huvudmän bl.a. Stockholm, 
Malmö, Lessebo, Filipstad, Norberg och Gullspång om organisation 
av nyanlända elevers utbildning. För mer information se avsnitt 4.5.  

3.3.1 Fördelning av elever på huvudmannanivå  
och skolenheter 

Antalet nyinvandrade elever inklusive elever med okänd bakgrund 
varierade hösten 2016 mellan 11 och 4 723 elever i de olika kommu-
nerna. Denna variation har samband med skillnaderna i det totala 
antalet elever i kommunerna som varierar mellan 225 och nästan 
86 000 elever. Majoriteten av de nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund går i kommunala skolenheter, 95 procent. Denna andel har 
legat relativt stabil mellan 93 och 95 procent sedan läsåret 2008/09.  

Figur 3.2 visar andel nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund fördelade på typ av huvudman. Andelen nyinvandrade eller 
elever med okänd bakgrund utgjorde totalt nästan 9 procent av de 
elever som gick i kommunala skolenheter. Motsvarande andel för 
elever i skolenheter med enskild huvudman var 2,9 procent.23 Skill-
naden har ökat jämfört med 2008 då andelen nyinvandrade och 

                                                                                                                                                          
19 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan och Skolverket (2017). PM: 
Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
20 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016. 
21 Hösten 2015 var andelen högst i Borgholm, Ljusnarsberg, Åsele, Norberg, Överkalix, Storfors, 
Askersund, Laxå, Älvdalen och Hultsfred. 
22 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
23 Skolverket (2017).  PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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elever med okänd bakgrund var 3,8 procent i kommunala skolen-
heter och 2,3 procent i fristående skolenheter.24  

Figur 3.2 Andel (%) nyinvandrade och elever med okänd bakgrund, totalt 
fördelade på typ av huvudman läsåren 2008/09–2016/17 

 
Källa: Skolverket  

Skolenhetsnivå  

Av skolenheterna med kommunal huvudman var det 89 procent 
som hade en eller flera nyinvandrade elever eller elever med okänd 
bakgrund läsåret 2016/17. Andelen har ökat med 4 procentenheter 
jämfört med läsåret innan. Motsvarande andel för enskild huvud-
man var 69 procent. Andelen har minskat med 1 procentenhet jäm-
fört med läsåret innan. Skolenheter med en hög andel nyinvandrade 
elever och eller elever med okänd bakgrund kan bl.a. vara skolenheter 
med förberedelseklasser, mottagningsenheter eller skolenheter med 
internationell profil.25  

                                                                                                                                                          
24 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
25 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret och Skolverket (2016). 
PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
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Som visas i figur 3.3 är antalet nyinvandrade och eller elever med 
okänd bakgrund ojämnt fördelade på skolenheterna. Hösten 2015 
återfanns hälften av dessa elever i 10 procent av alla skolenheter och 
75 procent av eleverna fanns i 25 procent av skolenheterna. Hösten 
2016 har situationen förändrats något till det bättre genom att 
43 procent av eleverna går på 10 procent av skolenheterna och 72 pro-
cent går på 25 procent av skolenheterna.26  

Figur 3.3 Antal nyinvandrade inklusive elever med okänd bakgrund  
per skolenhet i grundskolan, höstterminen 2015 

 
Källa: Skolverket.  

 
 
De tio procenten i blått i figur 3.3 ovan utgörs av 476 skolenheter 
varav 462 är kommunala. Nästan hälften ligger i storstadskommu-
nerna eller i större städer. I de 476 skoleneheter är andelen elever 
med utländsk bakgrund generellt hög och föräldrarna till eleverna i 
dessa skolor har i genomsnitt lägre utbildning än riksgenomsnittet.  

                                                                                                                                                          
26 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan. 
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3.4 Sverige har en förändrad elevsammansättning 

Under perioden 1994–2016 ökade andelen elever med utländsk bak-
grund i Sverige från ungefär 12 till nästan 24 procent. Andelen ut-
landsfödda har även ökat från drygt 7 till nästan 13 procent. Den 
största ökningen förekom mellan 2006–2016. I början av denna period 
ökade andelen som är födda i Sverige med utländsk bakgrund medan 
det i slutet av denna period framför allt sker en ökning av utlands-
födda elever.27 Som tidigare beskrivits har antalet asylsökande ökat 
kraftigt de senaste åren med en historisk topp 2015 då Sverige tog 
emot 70 384 asylsökande barn. I figur 3.4 visas utvecklingen över 
tid för andelen elever med utländsk bakgrund. 

Figur 3.4 Andelen elever (%) med utländsk bakgrund årskurs 9, 1994–
201528 

 
Källa: Skolverket  

 
 
 

                                                                                                                                                          
27 Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten och Skolverket (2017).  PM: 
Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
28 För perioden 1994–1997 saknar Skolverket uppgift om invandringsår vilket gör att det inte 
går att särskilja elever som invandrat före eller efter ordinarie skolstart.  
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Hösten 2008 fanns det drygt 30 200 nyinvandrade elever i grund-
skolan vilket motsvarade 3,4 procent av eleverna. Hösten 2016 har 
antalet stigit till 56 500 nyinvandrade elever, andelen är 5,6 procent. 
Det innebär att de nyinvandrade eleverna har ökat med nästan 
87 procent på åtta år. De enskilt största ökningarna under perioden 
har skett de senaste två senaste läsåren, från 41 800 elever läsåret 
2014/15 till 65 500 elever 2016/17. Elever med okänd bakgrund har 
i sin tur nästan åttadubblats på åtta år från 2 700 elever 2008 till 
23 600 elever hösten 2016. Totalt utgjorde elever med okänd bak-
grund 2,3 procent av eleverna i grundskolan senaste läsåret. Andelen 
har ökat med cirka en procent jämfört med föregående läsår. Ny-
invandrade elever och elever med okänd bakgrund utgjorde tillsam-
mans 7,9 procent av eleverna läsåret 2016/17 och uppgick till cirka 
80 000 elever.29 Den stora ökningen av nyanlända elever innebar att 
ett flertal kommuner 2015 fick en ökning på 20–50 procent barn i 
kommunen, beroende på ålder. I t.ex. Åsele ökade andelen barn i 
åldern 13–15 år (årskurs 7–9) med nästan 40 procent under 2015. 
Ljusnarsberg hade en motsvarande ökning för 13–15 åringar på nästan 
30 procent.30 

Av de nyinvandrade eleverna var 52 procent pojkar och 48 pro-
cent flickor läsåren 2015/16 och 2016/17. Bland eleverna med okänd 
bakgrund är det 66 procent pojkar och 34 procent flickor. Andelen 
pojkar är högre i årskurs 8 och 9 jämfört med de andra årskurserna. 
Figur 3.5 visar att det under en tidsperiod skett en förändring av både 
ålderssammansättning och fördelning mellan flickor och pojkar bland 
nyinvandrade eller elever som har okänd bakgrund. De senaste tre 
åren uppvisar en ökning av dessa elever i både de lägsta och högsta 
årskurserna. Ökningen är störst för pojkar med okänd bakgrund i 
årskurs 7–9. Elevsammansättningen har därmed förändrats mer 
bland pojkarna än bland flickorna.31 

                                                                                                                                                          
29 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
30 Skolverket (2016). PM: Nyanlända aktuell statistik nov 2015. 
31 Skolverket (2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan och Skolverket (2017). PM 
Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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Figur 3.5 Andel (%) nyinvandrade och elever med okänd bakgrund  
av samtliga flickor och pojkar i respektive årskurs, läsåren 
2008/09–2016/17 

 
Källa: Skolverket  

3.5 Fler elever börjar sent i grundskolan och har  
en annan skolbakgrund jämfört med tidigare  

Under perioden 2006 och 2015 sker, som beskrivits ovan, en mar-
kant ökning av andelen elever med utländsk bakgrund – först när 
det gäller elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och sedan 
när det gäller utlandsfödda elever. Statistiken visar också att det mellan 
2006–2015 sker en betydande ökning av andelen elever i årskurs 9 
som invandrat efter ordinarie skolstartsålder, från cirka 3 till drygt 
8 procent. När de utlandsfödda eleverna invandrar till Sverige har 
stor betydelse för skolresultaten (se avsnitt 3.6). Den genomsnitt-
liga invandringsåldern ökade med i genomsnitt två år under perio-
den 2007–2010. Enligt Statens skolverk betyder det att de utlands-
födda eleverna, i genomsnitt, har två år färre i svensk skola på sig 



Bakgrundsbeskrivning SOU 2017:54 

62 

att uppnå skolans kunskapskrav jämfört med motsvarande elevgrupp 
vid mitten av 00-talet.32  

Från 2008 har det också skett en tydlig förändring när det gäller 
vilka länder som de utrikes födda eleverna har invandrat från. Detta 
har betydelse vad gäller vilken skolgång eleven har med sig från hem-
landet och vilket modersmål eleven talar. Betydligt fler elever har 
de senaste åren kommit från länder vars skolsystem är relativt out-
vecklade.33 Eleverna kan också ha en lång period bakom sig med 
bristande utbildning som har sin grund i att de t.ex. har varit på flykt. 
Elevens modersmål har även betydelse då det är olika svårt att lära 
sig svenska beroende på hur närbesläktade språken är. Det anses 
generellt svårare att lära sig svenska för elever från länder som t.ex. 
Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien jämfört med de mer närlig-
gande områdena i före detta Jugoslavien, varifrån en stor del av 
flyktinginvandringen skedde på 1990-talet.34  

Att eleverna invandrat från länder med en låg utvecklingsnivå 
behöver inte betyda att de har en låg socioekonomisk bakgrund. De 
som har invandrat under senare år förefaller dock enligt Statens 
skolverk ha föräldrar med en lägre utbildningsnivå jämfört med 
tidigare. Fram till mitten av 00-talet hade de utlandsfödda elevernas 
föräldrar en utbildningsnivå som var i närhet med föräldrar till elever 
med svensk bakgrund. Under de senaste tre–fyra åren har dock den 
genomsnittliga utbildningsnivån hos föräldrar till utlandsfödda elever 
sjunkit. I sammanhanget poängteras att det är en stor grupp nyin-
vandrade elever, 20 procent, vars uppgifter om föräldrars utbildnings-
nivå saknas. Av eleverna födda i Syrien hade 36 procent föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för hela elev-
gruppen nyinvandrade var 30 procent.35 

När det gäller skolresultaten har föräldrarnas utbildningsnivå be-
tydelse för såväl andelen behöriga till gymnasieskola som till hög-
skola och universitet. Sannolikheten för att en elev ska uppnå behörig-
het till gymnasieskolan är högre om föräldrarna har eftergymnasial 
utbildning. Detta gäller för både inrikes och utrikes födda men har 
större betydelse för inrikes födda än för utrikes. Det är nästan fyra 

                                                                                                                                                          
32 Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten.  
33 Skolverket delar upp invandringsländerna utifrån klassificeringen Human Development Index 
(HDI). För mer information se Skolverkets rapport.  
34 Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten. 
35 Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten. 
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gånger så vanligt för inrikes födda elever som har föräldrar med 
lång eftergymnasieal utbildning att uppnå behörighet jämfört med alla 
inrikes födda. För de elever som är utrikes födda är sannolikheten 
nära tre gånger högre för de som har föräldrar med lång eftergym-
nasial utbildning.36  

3.6 Elevernas kunskapsresultat  

3.6.1 Övergripande resultatutveckling 2011–2016  
i grundskolan  

Under perioden 2011–2016 har resultaten i grundskolan både stigit 
och sjunkit. Meritvärdet har stigit för varje år medan andelen som 
uppnår behörighet till yrkesprogram i stort sett, med undantag för 
ett år, har sjunkit. Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen har varit relativt stabilt. Bilden av att resultatet går åt båda håll 
bekräftas om statistiken granskas på ämnesnivå. Vid en jämförelse 
mellan de senaste läsåren framgår att det var fler elever som når de 
högsta betygsstegen, samtidigt som fler elever också fick de lägsta 
betygen. Det innebär att skillnaderna mellan elevernas resultat ökar.37 

Hur resultatet 2016 beskrivs beror på om elever med okänd bak-
grund inkluderas eller inte i uppgifterna38. Inkluderas samtliga elever 
har kunskapsresultatet sjunkit jämfört med föregående läsår. Det 
nationella resultatet exklusive okänd bakgrund visar dock att andelen 
elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat något till 
drygt 78 procent. Elevernas genomsnittliga meritvärde, både för 16 
och 17 ämnen, fortsätter liksom tidigare år att öka. Meritvärdet har 
ökat såväl för pojkar som för flickor. Behörigheten till yrkesprogram 
ökar också, cirka en procentenhet. Senast behörigheten ökade var 
2012.39 Av tabell 3.2 framgår resultatutvecklingen de senaste fem 
läsåren avseende andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla 

                                                                                                                                                          
36 SCB (2016). Integration: rapport 9 och Skolverkets lägesbedömning 2015. 
37 SKL (2016). Öppna jämförelser Grundskola. Tema nyanlända elever.  
38 Den stora förändringen i elevsammansättningen i åk 9 tillsammans med svårigheter att 
betygsätta elever som kommit till Sverige kort tid innan slutbetygen sattes gör enligt Skol-
verket att resultaten inte är direkt jämförbara med tidigare år. I den officiella statistiken på 
nationell nivå på skolverket.se kompletterades statistiken 2016 med att även visa resultaten 
för samtliga elever exklusive elever med okänd bakgrund. 
39 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016. 
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ämnen, meritvärden om 16 respektive 17 ämnen, och yrkespro-
gramsbehörighet. 

Tabell 3.2 Resultatutveckling 2011–2016 för andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, meritvärden om 16 respektive 
17 ämnen och yrkesprogramsbehörighet 

Läsår 2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/2015  
exkl. okänd 
bakgrund 

2014/2015 
samtliga 
elever 

2015/2016 
exkl. okänd 
bakgrund 

2015/2016 
samtliga 
elever 

Elever i åk 9 som 
uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen, 
andel (%)  

77,4 77,0 77,4 77,7 77,0 78,1 74,4 

Elever i åk 9 genom-
snitt meritvärde  
(16 ämnen)  

211,4 213,1 214,8  217,1 221,2 216,3 

Elever i åk 9 genom-
snitt meritvärde  
(17 ämnen) 

    224,7 229,2 224,1 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkes-
program andel % 

87,5 87,6 86,9 86,4 85,6 87,3 83,1 

Källa: Skolverket  

 
 
I följande avsnitt presenteras nyckeltalen i tabell 3.2 uppdelat utifrån 
elevernas bakgrund och där statistik finns för nyinvandrade och 
elever med okänd bakgrund.  

3.6.2 Meritvärde 

Alla ämnen i grundskolan är obligatoriska, med undantag för moderna 
språk40, modersmål och teckenspråk. Eleverna söker till gymnasie-
skolan med ett meritvärde som räknas fram utifrån elevens slutbetyg. 
Meritvärdet är ett komplement till behörighetskrav och beräknas 
som summan av betygsvärdena.41 Det är endast de elever som har 

                                                                                                                                                          
40 Moderna språk omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klas-
sisk grekiska, latin och teckenspråk. 
41 Betyget F ger betygsvärdet 0, E värdet 10, D värdet 12,5, C värdet 15, B värdet 17,5 och A 
ger betygsvärdet 20. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna 
språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala 
meritvärdet 340 poäng. 
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minst ett godkänt betyg, det vill säga de med lägst meritvärde 10 som 
ingår i den officiella statistiken för genomsnittligt meritvärde. I 
beräkningarna ingår således inte elever som saknar godkänt betyg, 
dvs. har icke godkänt betyg F, streck eller anpassad studiegång i alla 
ämnen.  

Det genomsnittliga meritvärdet för riket har ökat under många 
år, fram till 2016 då trenden stannat av. Om elever med okänd bak-
grund utesluts i statistiken fortsätter dock meritvärdet att öka 2016. 
Flickorna har i genomsnitt ett högre meritvärde än pojkarna, oavsett 
om det är 16 eller 17 ämnen. Minst är skillnaden i idrott och hälsa 
och i matematik. Pojkarnas genomsnittliga meritvärde har sjunkit 
med drygt tre meritvärdespoäng medan flickornas ökat med lika 
mycket från 2015 till 2016. Exkluderas elever med okänd bakgrund 
har dock meritvärdet ökat för såväl pojkarna som för flickorna.42 

I figur 3.6 syns att skillnaden i meritvärde mellan elever med 
svensk bakgrund och utländsk bakgrund födda i Sverige inte är så 
stor och har varit relativt konstant under 16 år. Elever med svensk 
bakgrund har dock något bättre resultat. Vid jämförelse mellan elever 
med svensk bakgrund och utländsk bakgrund födda utomlands finns 
en större skillnad som dessutom ökat under åren. Differensen är som 
högst 2015 och 2016 och ligger på cirka 50 betygspoäng. Nyin-
vandrade elevers meritvärde har ökat de senaste två åren men ligger 
betydligt lägre, cirka 100 betygspoäng, än för elever med svensk bak-
grund. Då nästan hälften av eleverna med okänd bakgrund saknar 
godkända betyg i samtliga ämnen försvinner dessa elevers resultat 
ur beräkningarna. Uppdelat på kön betyder det att hälften av pojkar-
na med okänd bakgrund och en tredjedel av flickorna med okänd 
bakgrund saknar godkända betyg och att de inte finns med i beräk-
ningen av meritvärdet. Bland de elever med okänd bakgrund som 
finns med i beräkningarna uppnådde de ett genomsnittligt meritvärde 
2015/16 på cirka 45 poäng, vilket gäller både vid 16 och 17 ämnen.43 

                                                                                                                                                          
42 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 och Skolverkets statistik i 
tabeller.  
43 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 och Skolverkets statistik i 
tabeller avseende grundskola.  
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Figur 3.6 Genomsnittligt meritvärde uppdelat på bakgrund och riket, 
2011–2016 

Avser resultat i 16 ämnen från till 2013/14 och därefter är snitt 
baserat på 17 ämnen. 

 
Källa: Skolverket  

3.6.3 Andel elever som når eller inte når kunskapskraven  
i alla ämnen 

Andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen har mellan 
år 2000–2016 varierat mellan 75,5 till 77,3 procent. Sett till samtliga 
elever i årskurs 9 sjunker andelen elever som uppnått godkända betyg 
i alla ämnen 2016 jämfört med föregående läsår. Skälet är fram-
för allt att andelen elever som inte uppnått godkänt betyg i något 
ämne alls har ökat med 2 procentenheter. Andel elever som klarar 
alla kunskapskrav ökar dock något om eleverna med okänd bakgrund 
exkluderas. Skillnaden i resultat är större i detta mått än för respek-
tive ämne vilket beror på att elever med anpassad studiegång44 ingår 
i beräkningarna.45 
                                                                                                                                                          
44 Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, t.ex. genom att ta bort 
ämnen. Läsåret 2015/16 är det närmare 8 procent av eleverna i årskurs 9 som i ett eller flera 
ämnen har fått ett uteblivet betyg på grund av anpassad studiegång. Bland eleverna med okänd 
bakgrund är denna andel 54 procent. 
45 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016. 
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Av figur 3.7 framgår att över 80 procent av eleverna med svensk 
bakgrund uppnår godkänt i alla ämnen läsåret 2015/16. Elever med 
utländsk bakgrund som är födda i Sverige presterar i närhet med 
snittet för riket och andelen som uppnår godkänt i alla ämnen har 
även ökat de senaste två läsåren. För elever med utländsk bakgrund 
som är födda utomlands är det en betydligt lägre andel elever som 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Skillnaden jämfört med andra 
elevgrupper har också blivit större sedan 2000. Andelen nyinvand-
rade elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen finns inte med 
i figuren men andelen ligger på cirka 20 procent, se även tabell 3.3. 
nedan.  

Figur 3.7 Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen  

 
Källa: Skolverket databas Siris  

 

I tabell 3.3. går att utläsa att det var nästan 3 700 elever (3,5 procent) 
i årskurs 9, våren 2016, som inte fick godkända betyg (A–E) i något 
ämne alls. Majoritet av dessa, drygt 2 500, är elever med okänd bak-
grund. Drygt 350 är nyinvandrade elever, cirka 80 elever har invandrat 
före skolstart eller under årskurs 1–5 och strax över 700 elever är 
födda i Sverige.46 

                                                                                                                                                          
46 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016. 
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Tabell 3.3 Antal elever som uppnått eller inte uppnått godkända betyg A–E 
i alla ämnen utifrån elevernas bakgrund, våren 2016 i årskurs 9 

Avser elever med A–F, streck eller anpassad studiegång.  

 Född i 
Sverige 

Född utomlands, 
invandrat före åk 6 

Nyinvandrad Okänd 
bakgrund 

Uppnått i alla ämnen 71 172 5 975 1 028 132 
Saknar i ett ämne 5 214  677 470 48 
Saknar i två eller fler ämnen 9 270 1 856 3 128 2 659 
Saknar i alla ämnen  712 85 351 2 536 
Totalt antal elever 86 368 8 793 4 977 5 375 
Källa: Skolverket 

 
 
Av tabell 3.3 ovan framgår att det var 1028 nyinvandrade elever som 
uppnår godkänt i alla ämnen. Utredningen har här beställt statistik 
av Skolverket om i vilken årskurs dessa elever har invandrat till 
Sveriges. Av tabellen, 3.4, syns att majoriteten av eleverna invandrat 
under årskurs 5. Vidare att väldigt få nyinvandrade elever i årkurs 8 
eller 9 klarar godkänt i alla ämnen.  

Tabell 3.4 Nyinvandrade elever i årkurs 9, våren 2016, som uppnår 
godkänt i alla ämnen och vilket är de invandrat  

Nyinvandrade elever (första 
invandringsår47) 

Totalt antal 
elever 

Antal uppnått i 
alla ämnen 

Andel uppnått i 
alla ämnen 

Invandrat under ht åk 5 (2012) 593 237 40,0 
Invandrat under åk 6 (2013) 1 483 384 25,9 
Invandrat under åk 7 (2014) 1 347 282 20,9 
Invandrat under åk 8 (2015) 1 277 112 8,8 
Invandrat under vt i åk 9 (2016)  277 12 4,3 
Totalt  4 977 1 028 100 
Källa: Uppgifter beställda från Skolverket  

3.6.4 Behörighet till gymnasieskolans nationella program  

Andelen som är behöriga till nationella program våren 2016 sjunker 
med 2,5 procentenheter till totalt 83,1 procent jämfört med våren 
2015. Uppdelat på elevernas bakgrund visar statistiken dock att det 

                                                                                                                                                          
47 Första invandringsår betyder att eleven inte har varit folkbokförd i Sverige tidigare.  
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endast är eleverna med okänd bakgrund vars behörighet sjunker. 
Inom alla andra elevgrupper ökar andelen behöriga jämfört med året 
innan. Om eleverna med okänd bakgrund räknas bort har elever be-
höriga till ett nationellt yrkesprogram ökat med nästan 1 procent-
enhet, till 87,3 procent jämfört med vårterminen 2015. För gruppen 
elever födda i Sverige ligger andelen behöriga relativt konstant under 
de senaste 16 åren och nio av tio elever uppnår behörighet. Det är 
en högre andel flickor än pojkar som uppnår gymnasiebehörighet. 
Det gäller för både inrikes och utrikes födda elever. För de elever 
som invandrat sent, mellan årkurs 6–9, ökade behörigheten, från 
26 procent vårterminen 2015 till 30 procent vårterminen 2016. Inom 
gruppen elever med okänd bakgrund sjönk dock behörigheten 
kraftigt från 13 procent 2015 till 4 procent 2016.48  

Figur 3.8 Andel (%) elever behöriga till yrkesprogran, fördelat på elevernas 
bakgrund åren 2001–2016 

 
Källa: Skolverket 

 
 
I diagrammet, figur 3.8, visas andel elever som är behöriga att söka 
till gymnasieskolans yrkes-program bland elever med olika bakgrund, 
under de senaste sexton åren. Skolverket poängterar att dessa elev-

                                                                                                                                                          
48 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016. 
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grupper är mycket heterogena över tid. De invandrade eleverna, även 
inom respektive grupp, har gått i svensk skola olika lång tid och har 
dessutom olika förkunskaper med sig från tidigare skolgång, vilket 
kan variera från år till år. 

3.6.5 Antalet år i svensk skola har stor effekt  
på behörigheten till gymnasiet 

Statistiken i figur 3.8 visar även att det år eleverna invandrar har 
stor betydelse för sannolikheten att ha gymnasiebehörighet efter 
årskurs 9. Enligt Skolverket har elever som invandrat efter skolstarts-
ålder haft en avgörande betydelse för den försämrade gymnasiebe-
hörigheten på nationell nivå under de senaste åren – både genom att 
andelen elever ökat och genom att deras gymnasiebehörighet under 
flera år försämrats.49 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har elever som invandrar 
före skolstart tre gånger så stor sannolikhet att uppnå gymnasiebe-
hörighet jämfört med alla utrikes födda. Av de som invandrar före 
högstadiet, 7–12 år, är sannolikheten drygt 30 procent högre än 
genomsnittet för alla utrikes födda. För de som invandrar i ålder 
13 år eller senare är sannolikheten nästan 70 procent lägre än för 
genomsnittet att vara behörig till gymnasieskolan. SCB har också 
analyserat behörigheten utifrån födelseregion, grund för bosättning 
och ålder för invandring mellan 2011–2015. I tabell 3.5 syns att av 
de som invandrat mellan 7–12 år är det ungefär åtta av tio som 
uppnår behörighet om de är födda i Norden eller i övriga Europa. 
För de som är födda utanför Europa är det nästan sju av tio som 
uppnår gymnasiebehörighet. För de elever som kommer vid 13 års 
ålder eller senare sjunker behörigheten rejält. För de som kommer 
från övriga Europa uppnår 46 procent av flickorna och 41 procent av 
pojkarna behörighet. Om eleverna kommer från ett land utanför 
Europa uppnår 23 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna 
behörighet. Inom denna grupp är det framför allt flyktingar och 
deras anhöriga som i minst utsträckning uppnår gymnasiebehörig-
het. Skillnaderna mellan flyktingar och deras anhöriga och övriga 

                                                                                                                                                          
49 Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten. 
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grupper är större för elever som invandrat som tonåringar jämfört 
med för dem som var yngre då de invandrade.50 

Tabell 3.5 Andel flickor och pojkar behöriga till gymnasieskolan efter 
födelseregion, grund för bosättning och ålder vid invandring 

År 2011–2015. Procent (%).  

 Inrikes födda Utrikes födda, ålder vid invandring 

  0–6 år 7–12 år 13år –  
Flickor     
Sverige 91    
Norden  91 85 65 
Övriga Europa  85 77 46 
Utanför Europa   87 67 23 

Flyktingar och deras anhöriga  83 65 20 
Övriga anhöriga  90 71 27 
Övriga   91 80 51 

Pojkar     
Sverige 89    
Norden  90 83 66 
Övriga Europa  84 76 41 
Utanför Europa  84 64 20 

Flyktingar och deras anhöriga  81 63 18 
Övriga anhöriga  87 67 27 
Övriga  89 78 38 

Källa: SCB 

3.6.6 Stora skillnader i skolämnen  

Som nämnts ovan är alla ämnen i grundskolan är obligatoriska, med 
undantag för moderna språk, modersmål och teckenspråk. När det 
gäller ämnet svenska kan rektorn besluta om svenska som andra-
språk ersätter ämnet svenska.  

I tabell 3.6 visas andel elever som uppnår godkänt betyg i respek-
tive ämne uppdelat på elever med svensk- och utländsk bakgrund, 
nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund läsåret 2015/16. 
I tabellen ingår inte resultatet i moderna språk på grund av att få 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund läser moderna språk. 
                                                                                                                                                          
50 SCB (2016). Integration: rapport 9.  
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Av de nyinvandrade eleverna som läser moderna språk som språk-
val uppnår ungefär nio av tio elever godkända betyg. Av elever med 
okänd bakgrund som läser moderna språk uppnår cirka åtta av tio 
godkända betyg. De godkända betygen uppnås framför allt i spanska, 
franska och tyska. 

Tabell 3.6 Genomsnittlig betygspoäng och andel (%) elever som erhållit 
godkänt betyg (A–E) utifrån bakgrund  

Läsåret 2015/16 Elever med svensk 
bakgrund51 

Elever med utländsk 
bakgrund 

Nyinvandrade 
elever 

Elever med 
okänd bakgrund 

 Betygs- 
poäng 

Betyg 
A–E, % 

Betygs- 
poäng 

Betyg  
A–E, % 

Betygs 
poäng 

Betyg 
A–E, % 

Betygs- 
poäng 

Betyg 
A–E, % 

Bild 14,8 97,4 12,4 92,6 11,5 81,2 5,0 30,3 
Biologi 13,9 95,7 11,8 84,6 7,7 56,6 1,9 9,8 
Engelska 15,2 95,9 12,7 82,7 6,5 45,6 2,1 12,3 
Fysik 13,7 13,7 11,6 83,5 7,7 55,4 2,1 9,7 
Geografi 14,2 96,1 12,0 85,4 7,6 55,7 1,9 9,9 
Hem- och 
konsumentkunskap 

15,0 97,2 13,2 89,9 9,3 68,3 2,7 15,0 

Historia 14,2 95,9 12,1 85,2 7,6 55,6 2,0 9,4 
Idrott och hälsa 15,1 95,5 12,7 84,7 8,6 61,6 2,8 17,6 
Kemi 13,6 94,9 11,6 83,3 7,6 55,1 2,0 9,4 
Matematik 13,1 93,7 11,1 83,2 8,4 62,1 2,8 16,6 
Modersmål 17,1 96,8 16,6 95,2 16,8 94,7 13,6 80,9 
Musik 14,9 97 13,3 90,9 10,0 74,2 3,7 21,3 
Religionskunskap 14,1 96,1 12,4 87,1 8,0 59,0 2,2 10,5 
Samhällskunskap 14,3 96,4 12,2 85,8 7,5 54,6 1,7 9 
Slöjd 14,9 97,5 13,9 94,3 11,8 84,7 5,8 33,6 
Svenska 14,2 96,3 13,9 95,4 10,0 63,8 5,1 17,1 
Svenska som  
andra språk 

10,7 83,252 8,9 67 4,7 38,4 0,6 3,9 

Teknik 14,1 96,3 12,5 88,5 9,3 66,7 2,9 12,9 
Källa: Skolverket  

 
 

I tabellen ovan visas att nyinvandrade elevers ämnesresultat skiftar 
stort från som lägst andel godkända i svenska som andraspråk, cirka 
38 procent, till 95 procent godkända i ämnet modersmål. Det är unge-
                                                                                                                                                          
51 För förklaring av begrepp och definitioner se avsnitt 2.3. 
52 Endast ett väldigt litet antal elever läser SVA totalt 357 av cirka 77 000 elever.  



SOU 2017:54 Bakgrundsbeskrivning 

73 

fär åtta av tio elever som klarar godkänt i bild och slöjd. Svåraste 
ämnet efter svensk som andraspråk är engelska där endast 46 procent 
uppnår godkänt. För nyinvandrade elever är engelskan även det ämne 
som det skiljer sig mest i resultat, vid jämförelse med gruppen elever 
med svensk bakgrund, när det gäller andel elever som uppnår god-
känt betyg. Därefter följer ämnena samhällskunskap och historia. 

Det är en väldigt låg andel elever med okänd bakgrund som upp-
når godkända betyg i ett ämne förutom i moderna språk och moders-
mål. Det är cirka 81 procent som får godkänt i modersmål. Därefter 
sker ett stort hopp till bild och slöjd där cirka tre av tio får godkänt 
betyg. Svåraste ämnet att få godkänt i är svenska som andraspåk där 
endast fyra procent uppnår betyg A–E. Det är drygt en av tio som får 
godkänt i något av de samhällsorienterade- eller naturorienterade 
ämnena.  

3.7 Nyanlända elever som kommer sent i 
grundskolan har svårare att etablera sig  

Gymnasieskolan syftar till att ge eleverna en god grund för fortsatta 
studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Skolverkets sta-
tistik visar att ungdomar med utländsk bakgrund har sämre genom-
strömning än gymnasieelever totalt sett i genomsnitt. Det var 69 pro-
cent av eleverna med svensk bakgrund som 2014 tog examen inom 
tre år. För elever med utländsk bakgrund var andelen 43 procent. 
Den lägre graden av genomströmning gäller även sedan hänsyn 
tagits till föräldrarnas utbildningsnivå.53  

SCB har även undersökt andelen elever som har slutbetyg54 från 
gymnasiet vid 24 års ålder.55 Precis som när det gäller grundskolan 
ökar andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan ju längre 
tid eleven varit i Sverige. Av tabell 3.7 framgår att för inrikes födda 
elever hade omkring åtta av tio slutbetyg från gymnasiet vid 24 års 
ålder. Bland utrikes födda elever som inflyttat före sju års ålder var 
andelen närmare åtta av tio kvinnor och knappt sju av tio män. Det 
fanns inga större skillnader mellan elever från olika födelseregioner. 
                                                                                                                                                          
53 Skolverket (2014). PM: Betyg och statistik i gymnasieskolan 2013/14. 
54 Innan gymnasieexamen infördes krävdes ”slutbetyg” från gymnasieskolan. 
55 I datamaterialet ingår personer födda åren 1983–1991 och som någon gång under perioden 
1999–2015 var registrerade i gymnasieskolan. 
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När de gäller elever som invandrat vid 13 år eller äldre var det knappt 
fyra av tio kvinnor och drygt tre av tio män som hade slutbetyg 
från gymnasiet vid 24 års ålder. I denna grupp är skillnaden mellan 
personer födda i olika regioner större än de är för personer som var 
yngre då de invandrade. Andelen med slutbetyg var lägst bland per-
soner födda utanför Europa. Det är färre personer som har fått slut-
betyg från gymnasiet vid 24 års ålder om de invandrat som flyktingar 
och deras anhöriga samt övriga anhöriga. I denna grupp, flyktingar 
och dess anhöriga uppnår 33 procent av kvinnorna och 27 procent 
av tio männen slutbetyg från gymnasiet.56 

Tabell 3.7 Andel 24-åriga kvinnor och män med slutbetyg från 
gymnasieskolan efter födelseregion, grund för bosättning  
och ålder vid invandring  

2011–2015. Procent.  

 Inrikes födda Utrikes födda, ålder vid invandring 

  0–6 år 7–12 år 13 år –  
Kvinnor     
Sverige 82    
Norden  73 71 61 
Övriga Europa  77 73 46 
Utanför Europa   75 65 32 

Flyktingar och deras anhöriga  72 65 33 
Övriga anhöriga  76 64 30 
Övriga   80 76 46 

Män     
Sverige 77    
Norden  67 70 58 
Övriga Europa  69 63 44 
Utanför Europa  66 57 28 

Flyktingar och deras anhöriga  63 57 27 
Övriga anhöriga  68 55 28 
Övriga  71 74 38 

Källa: SCB 

 
 
  

                                                                                                                                                          
56 SCB (2016). Integration: rapport 9. 
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Både svensk och internationell forskning visar att utbildning är en 
av de viktigaste faktorerna för den enskilda individens möjlighet till 
arbete och försörjning. De finns flera svenska undersökningar57 om 
vilka skillnader som finns mellan de som fullföljt jämfört med inte 
fullföljt sin gymnasieutbildning och resultaten är tydliga. En avslutad 
gymnasieutbildning ger betydligt större chanser till etablering på 
arbetsmarknaden, fortsatta studier och stabila inkomster. Statistiken 
visar att arbetslösheten bland unga kvinnor och män som inte har 
avslutat en gymnasieutbildning är ungefär dubbelt så hög som bland 
dem som har avslutat en sådan utbildning. Utan genomförd gym-
nasieutbildning ökar även risken för att åter bli arbetslös och de som 
inte har gymnasieutbildning är i högre uträckning långtidsarbetslösa.  

För att få grundläggande behörighet till universitets- och hög-
skoleutbildning ska en elev i sitt slutbetyg ha godkända betyg på kur-
ser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs 
för fullständigt program. Drygt sju av tio som är födda i Sverige har 
högskolebehörighet vid 24 års ålder. För utrikesfödda som invandrat 
före skolstart är andelen i genomsnitt sex av tio. Lägst högskolebe-
hörighet finns i gruppen som invandrat vid 13 år eller senare. I denna 
grupp uppnår i genomsnitt 30 procent av kvinnorna och 24 procent 
av männen högskolebehörighet vid 24 års ålder.58  

Några av de största utmaningarna som har identifieras för Sveriges 
skolsystem är den ökande resultatklyftan mellan utrikes och inrikes 
födda elever och hur Sverige ska integrera det stora antalet nyan-
lända elever i skolsystemet.59  

3.8 Sammanfattande iakttagelser  

Invandringen till Sverige har ökat markant under den senaste tioårs-
perioden med en historisk topp 2015 vilket inte minst har synts ute 
i kommunerna och i många klassrum. Människor rör sig mellan olika 
länder i världen. En del tvingas fly undan krig och förföljelse men 

                                                                                                                                                          
57 Till exempel Skolverket som genomfört en longitudinell uppföljning av i vilken utsträck-
ning ungdomar arbetar eller studerar ett, tre och fem år efter att de har slutat i gymnasie-
skolan. SCB har bl.a. gjort temarapporter (2012:5 och 2012:7) om etablering och inträde på 
arbetsmarknaden och SKL (2016). Utbildning – nyckeln till arbete. 
58 SCB (2016). Integration: rapport 9.  
59 OECD (2015). Improving Schools in Sweden: An OECD perspective. Skolverket (2016). 
PISA 2015 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. 



Bakgrundsbeskrivning SOU 2017:54 

76 

andra flyttar på grund av arbete eller studier. Sverige har varit ett 
invandringsland under många årtionden med i internationella mått 
generösa asyl- och uppehållsbestämmelser. Även om Sverige infört 
tillfälliga asylregler som är anpassade till en miniminivå enligt EU-
rätten och internationella konventioner så sökte cirka 29 000 per-
soner asyl 2016 vilket kan jämföras med invånarantalet i en medel-
stor kommun i Sverige. Inom denna grupp var det cirka 11 000 barn 
som sökte asyl där flertalet troligtvis påbörjat utbildning i svenska 
skolsystemet. Prognosen för framtiden är osäker. Migrationsverket 
påpekar att om t.ex. migrationsöverenskommelsen mellan Turkiet 
och EU avslutas under 2017 så kommer det att leda till ett ökat antal 
asylsökande i både Europa och Sverige. Lagen om tillfälliga begräns-
ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller fram 
till 19 juni 2019.  

Kapitlet visar att det finns flera faktorer som har betydelse för att 
en elev ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
Faktorer som kön, föräldrarnas utbildningsbakgrund och om eleven 
har svensk eller utländsk bakgrund. Statistiken visar även att det finns 
stora skillnader mellan utrikes födda som varit här en kortare eller 
en längre period. Detta syns i resultat i grundskolan och gymnasie-
skolan, vid behörighet till fortsatta studier och andelen förvärvs-
arbetare. För elever som invandrat före skolåldern är andelen behö-
riga till gymnasiet nästan i nivå med andelen för inrikes födda där 
nästan 90 procent uppnår behörighet 2016. Behörigheten för elever 
som invandrat i årskurs 1–5 ligger på cirka 75 procent. De elever 
som har lägre sannolikhet att uppnå behörighet till gymnasieskolan 
är de som kommit till Sverige efter 12 års ålder. Det är cirka 30 pro-
cent av denna grupp elever som uppnår behöriget men andelen är 
cirka 10 procent lägre om eleverna t.ex. invandrat som flyktingar 
eller anhöriga. SCB:s statistik visar även att skillnaderna i resultat i 
stort sett är desamma vid 24 års ålder för elever som invandrat efter 
12 års ålder och som flykting eller anhörig. I denna grupp har cirka 
30 procent slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder jämfört med 
cirka 80 procent om eleven är inrikes född. Utredningen konstaterar 
samtidigt att statistiken bygger på perioder där Sverige inte har tagit 
emot lika många nyanlända elever och där kraven på att komma in i 
gymnasieskolans nationella program inte var lika höga.  
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Utredningens utgångspunkter 

Många utlandsfödda elever har i dag färre år på sig att uppnå grund-
skolans mål och statistiken visar tydligt att Sverige inte har varit 
framgångsrik i att ta tillvara på gruppen barn som anlänt till Sverige 
efter 12 års ålder. Uppgifterna i kapitlet pekar på att tiden i svensk 
grundskola är avgörande men tid är en bristvara om man anländer 
sent i grundskolan. Uppgifterna ger också signaler om att det svenska 
skolsystemet inte i tillräcklig grad är anpassad för dessa elevers för-
utsättningar. Även om invandringen i dag inte är lika historiskt hög 
som 2015 så kommer vuxna och barn att fortsätta invandra till 
Sverige. Vi vet även i dag att:  

• Det är en mycket ojämn fördelning av nyanlända elever mellan 
landets kommuner och skolor. 

• Sverige har en annan elevsammansättning än för bara några år 
sedan. 

• Fler elever börjar sent i grundskolan och har en annan skolbak-
grund jämfört med tidigare. 

• Antalet år i svensk skola har stor effekt på behörigheten till gym-
nasiet och att  

• Nyanlända elever som kommer i årskurs 7–9 i grundskolan har 
betydligt sämre förutsättningar för att komma in på ett nationellt 
program på gymnasiet. Detta återspeglas även efter gymnasieåldern 
med stora skillnader när det gäller hur många personer som har 
slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder, studerar vidare eller 
förvärvsarbetar senare i livet. 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Utredningens uppdrag 

Enligt direktivet ska utredningen analysera och exemplifiera, utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grund-
skolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos 
elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grund-
skolans senare år. Utredningen ska också se över hur elever som har 
en god skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska kan ges 
bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans natio-
nella program. Vidare ingår att inhämta synpunkter från barn och 
unga med relevanta erfarenheter.  

Den forskning och de studier som utredningen funnit på om-
rådet har i liten uträckning varit uppdelad på nyanlända elever med 
svag eller god skolbakgrund. Forskning om nyanlända elever anses 
generellt vara ganska otillräcklig, se avsnitt 4.2.1. Utredningen har där-
för valt att lyfta fram forskning och studier som berör flerspråkiga 
elever och nyanlända elever i stort, dvs. både elever med god och svag 
skolbakgrund.  

Vad gäller att inhämta synpunkter från barn och unga har utred-
ningen övervägt att genomföra egna intervjuer men det har nyligen 
presenterats flera studier och undersökningar som handlat om t.ex. 
nyanlända ungdomars syn på mottagandet, lärandet och inkludering 
samt hur eleverna uppfattar olika övergångar inom det svenska 
skolsystemet. I den granskning Statens skolsinspektion publicerat 
2017 om huvudmännens mottagande av nyanlända elever har runt 400 
elever skriftligen gett sin bild av hur de blivit mottagna i svensk 
skola. En del av berättelserna finns i Skolinspektionens rapport och 
utredningen har även fått ta del av ytterligare citat från eleverna. 
Utifrån att dessa studier och rapporter är betydligt mer omfattande 
än vad utredningen hade kunnat genomföra, och innehåller de frågor 
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som är relevanta för utredningen väljer vi att redovisa dessa inter-
vjuade elevers synpunkter. Barnen i forskarstudierna har också varit 
i den åldern som är utredningens målgrupp, dvs. de som anlänt till 
Sverige i grundskolans senare årkurser.  

För att exemplifiera hur undervisningen kan organiseras och för 
att få en lägesbeskrivning, och i syfte att skapa ett fullgott underlag 
för utredningen att identifiera problem och föreslå lösningar, har ut-
redningen även genonfört 35 intervjuer med olika huvudmän. En 
samlad beskrivning av vad personerna hos de huvudmän som deltagit 
i intervjuerna påtalat redovisas i avsnitt 4.5.  

4.2 Forskning och studier om goda förutsättningar 
för nyanlända elevers lärande 

Utredningen vill inledningsvis understryka att den forskningsbild 
som presenteras inte gör anspråk på att vara heltäckande för området 
eller är en forskningsöversikt. Det finns mer skolforskning på om-
rådet men utredningen har försökt lyfta fram forskning och undersök-
ningar som berör nyanlända elever utifrån utredningens uppdrag 
och de förutsättningar som utredningen i övrigt haft för sitt upp-
drag. (Se även avgränsningar i kapitel 2.) I följande avsnitt kommer 
utredningen i huvudsak att översiktligt exemplifiera forskning och 
resultat från olika granskningar som handlar om mottagande och 
organisation av nyanlända elevers utbildning och lärande. Vi kommer 
att redogöra för vilka framgångsfaktorer som finns på området, synen 
på olika mottagningsmodeller, övergång från förberedelseklass, fram-
gångsrik undervisning för nyanlända elever och vikten av lärarnas 
kompetens och samarbete samt betydelsen av att involvera vårdnads-
havare. Utredningen kommer även gå in på språkets betydelse för 
skolframgång och den inledande bedömningen av nyanlända elevers 
kunskaper samt effekterna av studiehandledning på modersmålet. 
Avsnittet har delats upp i olika rubriker men flera av dem har be-
röringspunkter och kan således gå in i varandra.  
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4.2.1 Vilken forskning om nyanlända elever finns 

Situationen för nyanlända elever och i synnerhet sent anlända elever 
är på många sätt särskilt utmanande. Eleverna kommer till en skol-
situation där de snabbt behöver lära sig svenska, ofta även engelska, 
och många olika ämneskunskaper för att uppnå behörighet för 
gymnasiestudier. Den akademiska forskningen kring dessa elevers 
skolsituation har ansetts, i alla fall för några år sedan, vara relativt 
begränsad. I exempelvis Vetenskapsrådets forskningsöversikt om ny-
anlända elever i den svenska skolan som presenterades år 2010 drar 
professor Nihad Bunar, slutsatsen att det finns mycket lite forskning 
som direkt inriktar sig mot nyanlända elever i Sverige. Det handlar 
t.ex. om policyanalyser på nationell- och lokal nivå, mottagnings-
systemets organisation och dess effekter samt samarbetet mellan olika 
aktörer i och omkring skolan. Andra områden som det efterfrågas 
mer forskning om är betydelsen av olika organisatoriska modeller 
för barn i olika åldrar och med olika skolbakgrund och föräldrarnas 
förväntningar och inställning m.m.1  

Det har enligt professor Bunar dock funnits forskning som direkt 
eller indirekt berört nyanlända elever, men som egentligen fokuserat 
på frågor kring elever med utländsk bakgrund i allmänhet i skolan. 
Det kan t.ex. vara forskning som uppmärksammar interaktionen 
mellan lärare och elever och hur maktordningar i samhället påverkar 
denna interaktion. På området finns också forskning om språkinlär-
ningsprocesser, flerspråkighet och andraspråksinlärning men det är 
enligt Bunar inte alltid de direkt berört nyanlända elever.2 Sedan 
2010 har mer forskning och studier om nyanlända elever presente-
rats. Det handlar t.ex. om övergångar från förberedelseklasser till 
ordinarie klasser och nyanlända elevers skolsituation. Svenska myn-
digheter och organisationer har också presenterat olika rapporter och 
granskningar med fokus på huvudmän och skolors mottagande och 
organisation av nyanlända elevers utbildning. Som nämnts inled-
ningsvis finns det, såvitt utredningen uppfattat, inte så mycket forsk-
ning uppdelat på nyanlända elever och deras skolbakgrund. I vissa 
studier kan det förekomma och i de fall en uppdelning finns redo-
visas denna.  

                                                                                                                                                          
1 Se även IFOUS (2016). Förutsättningar för nyanlända elevers lärande, se vidare forsking. 
2 Se även FORTE (2016). Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen.  
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4.2.2 Hur mottagandet organiseras har stor betydelse  
för elevernas utbildning och lärande  

Forskning och olika studier3 om nyanlända elever visar att verk-
samhetens organisation är av stor betydelse för elevernas skolfram-
gång i Sverige. Det framgår t.ex. att av central vikt är att roller och 
ansvarsfördelning för alla nivåer i styrkedjan är tydliga och välkända.  

Ett stort antal av de nyanlända eleverna som kommer till Sverige 
är flyktingar. Deras hälsa påverkas dels av tidigare erfarenheter och 
dels av en oro inför framtiden så länge som det är osäkert om man 
får stanna i det nya landet. Många barn har också utsatts för stora 
påfrestningar under flykten. Den hälsofrämjande aspekten i skol-
introduktionen är här särskilt viktig. Det handlar bl.a. om att skolan 
har ett elevhälsoteam som är rustade för att möta nyanlända elevers 
livssituation och erfarenheter. Det är inte ovanligt att det inled-
ningsvis är skolsköterskan som eleven anförtror sig till. Skolan i sig 
kan också enligt forskarna vara en av de viktigaste hälsofrämjande 
insatserna med sin struktur och förutsägbarhet i vardagen. I syn-
nerhet för ensamkommande barn är skolan en betydelsefull del i 
barnets utveckling och lärande. De ensamkommande barnen har 
lämnat det sociala nätverket bakom sig och känner ofta en saknad 
efter föräldrar, familj och vänner.4 

Kommunernas förutsättningar för att organisera utbildningen för 
nyanlända skiljer sig på många fler sätt än för övriga elever. Kom-
munen vet inte på förhand hur många nyanlända elever som kom-
mer att börja i skolorna under terminen eller i vilka åldrar. De vet 
inte heller vilka språk de talar eller vilka förutsättningar de har. Antalet 
elever avgörs också av hur många asylsökande som kommer till kom-
munen och hur många flyktingar och anhöriga som får uppehålls-
tillstånd.5 Det går inte heller utifrån elevernas tidigare skolgång eller 
                                                                                                                                                          
3 Se t.ex. Kästen-Ebeling & Otterup (2016). En bra början – mottagande och introduktion av 
nyanlända elever. Bunar (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända 
elever i den svenska skolan. Vetenskapsrådet. Rapport 6:2010  och  Bunar (2015). Nyanlända 
och lärande – mottagande och inkludering. Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända 
elever och Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever. 
SKL(2010). Nyanlända elevers utbildning – Goda exempel från tio kommuner och (2015). 
Skolgång för nyanlända elever. Exempel och inspiration från kommuner. Skolverket (2013). 
Nyanlända elever i fokus.  
4 Kärsten-Ebeling och Otterup (2016). En bra början – mottagande och introduktion av ny-
anlända elever, Stretmo och Melander (2016). Den speciella situationen för ensamkommande 
barn i skolan. och FORTE (2016). Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen. 
5 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2010). Nyanlända elevers utbildning 
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andra faktorer förutsäga hur lång tid som eleverna kan behöva i 
förberedande undervisning.6 Många nyanlända elever flyttar dess-
utom ofta inledningsvis till följd av olika förflyttningar mellan bo-
enden och kommuner.  

Identifierade framgångsfaktorer för nyanlända elevers 
utbildning och lärande  

För alla elever kan skolframgång påverkas av olika bakgrundsfaktorer 
som t.ex. föräldrarnas utbildningsbakgrund och detsamma gäller 
för nyanlända elever. Men val av organisation och beredskap i 
mottagandet är även viktig för den kvalitet på undervisning som er-
bjuds dessa elever. Det finns flera framgångsfaktorer som identi-
fierats7 för mottagandet och för att skapa de bästa förutsättning-
arna för nyanlända elevers lärande. Några har berörts ovan men nedan 
följer några samlade exempel: 

• Att det finns riktlinjer och en tydlig roll- och ansvarfördelning 
för mottagande, organisation och utbildning för nyanlända elever. 
Skolhuvudmän och rektorer har även kunskap om hur utbild-
ningen bör ledas, organiseras och genomföras. 

• Att huvudmän och rektor säkerställer att det finns en flexibel 
organisation som kan ändras över tid. Att verksamheten följs upp 
och analyseras samt att resurser fördelas efter elevers olika be-
hov eller att kompetensen kan spridas till olika skolor och en-
heter där den behövs är också centralt. 

• För ett snabbt mottagande behövs samverkan med såväl myndig-
heter, t.ex. Migrationsverket, som närsamhället för att få reda på 
vilka nyanlända barn och ungdomar som bor i kommunerna. 
Det är även viktigt att huvudmannen har ett fungerande system, 
för såväl samverkan som administrativa stödsystem. 

                                                                                                                                                          
6 Skowronski Eva (2013). Skola med fördröjning. Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola 
för alla”.  
7 T.ex. Bunar (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering.  Kästen-Ebeling & 
Otterup (2016). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever.  Skol-
inspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever och (2017). Huvudmännens mottagande 
av nyanlända elever., SKL (2016). Öppna jämförelser – grundskola 2016. Tema nyanlända 
elever och OECD (2015). Immigrant Students at School. Easing the journey towards inte-
gration.  
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• Oavsett val av organisation är det avgörande att både rektor och 
den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens om ny-
anländas lärande. Huvudmän och skolor bör också ha strategier 
för komptensutveckling. 

• Att en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper och 
erfarenheter genomförs. Forskning pekar också på vikten av att 
kartläggningen har fokus på elevens starka sidor.  

• Utbildningen och undervisningen genomförs utifrån det som 
kartläggningen visar om elevens kunskaper och behov. 

• Det finns rutiner för kommunikation vid övergångar mellan olika 
undervisningsformer, skolformer och skolor i syfte att säkerställa 
att information om eleven inte går förlorad.  

•  All personal på skolan tar ett gemensamt ansvar för den nyan-
lände elevens lärande och välmående samt att eleverna möts av 
höga förväntningar. 

• Lärarna har förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i 
ämnesundervisningen. 

• Samarbete mellan undervisande lärare och studiehandledare fun-
gerar för att stödja elevernas språk och kunskapsutveckling. 

• Nyanlända elever får möjlighet att lära känna andra, icke nyanlän-
da, jämnåriga elever. 

• Eleverna ges möjlighet att utveckla ämneskunskaper och språk 
parallellt. 

• Eleverna får tillgång till studiehanledning på modersmål utifrån 
elevernas olika behov och att de får använda sina egna språk som 
resurs i lärandet.  

• Elevhälsan har en viktig roll, både för den enskilda elevens möjlig-
heter att må bra och utvecklas i riktning mot utbildningens mål, 
samt för lärare och övrig skolpersonals arbete med nyanlända 
elever.  

• Tillgång till studie- och yrkesvägledning så att elevens får vägled-
ning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Oav-
sett skolform behöver nyanlända eleverna få information om 
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utbildningssystemet, sina möjligheter till studier och arbetsmark-
nadens kompetenskrav.  

• God samverkan mellan skolan och vårdnadshavare. 

4.2.3 Vad innebär förberedelseklass  
och direktplacerad i klass  

Det finns framför allt två organisatoriska modeller för undervisning 
av nyanlända elever. Antingen placeras eleverna i förberedelseklass 
eller så blir de direkt placerade i ordinarie klass. Direktplacering 
kan i litteraturen också kallas för direktinkludering. Det är numera 
även vanligt att eleven startar i någon form av mottagningsenhet (kan 
även kallas introduktionen, välkomsten etc.) där ett första samtal, 
eventuell kartläggning och hälsosamtal kan ske. För mer informa-
tion om mottagningsenhet se avsnitt 4.5.2. Introduktionen på mot-
tagningsenheten kan generellt vara från ett samtal till en period om 
cirka 8 veckor. Nyanlända elever som kommer till Sverige under de 
fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet verkar i de flesta 
fall befinna sig inom någon form av förberedande undervisning Det 
verkar även vanligare att elever i de yngre åldrarna integreras direkt 
i ordinarie klass.8 

En faktor som tycks spela stor roll för val av modell är antalet 
elever. Om kommunen har få nyanlända elever kan det vara enklare 
att ordna det stöd som eleverna behöver i ordinarie klass. Men om 
kommunen har ett större antal nyanlända elever kan det vara ända-
målsenligt att erbjuda undervisning i förberedelseklasser. Kommu-
nerna bedömer här, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, att 
det skulle vara svårt, eller i vissa fall omöjligt, att ge undervisning på 
ett effektivt sätt om alla elever skulle gå i ordinarie klass från första 
dagen i skolan. Skillnaden mellan de nyanländas och övriga elevers 
språk- och förkunskaper skulle bli för stor för att undervisningen 
skulle fungera.9  

Om nyanlända elever bör gå i särskilda förberedelsegrupper eller 
integreras i ordinarie klasser från början, är en fråga som diskuteras 
                                                                                                                                                          
8 Skowronski Eva (2013). Skola med fördröjning. Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola 
för alla” och Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i 
grundskolan. Utbildning så fort som möjligt. 
9 SKL (2010). Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kommuner.  
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såväl i Sverige som internationellt. Från de studier som är gjorda går 
det enligt forskarna inte att dra några entydiga slutsatser om orga-
nisationsformen för mottagandet. Båda modellerna har visst stöd i 
forskningen men båda har också kritiserats. Enligt forskare vilar 
modellerna också på svag forskningsbaserad kunskap om modeller-
nas effekter.10 Det finns samtidigt flera fördelar och nackdelar som 
identifierats med modellerna. 

Fördelarna med förberedelseklass anses vara att barnen lär sig 
grundläggande svenska i en trygg miljö och att de får en introduk-
tion till den svenska skolkulturen och svenska skolsystemet. Kritik 
mot förberedelseklasser har bl.a. handlat om att de praktiska arrange-
mangen i stället leder till ökad segregation genom att de placeras 
avsides från andra klasser, bristfällig samverkan mellan olika lärar-
kategorier, för lågt tempo i undervisningen och att eleverna blir 
kvar för länge i förberedelseklass.11 Eleverna kan också uppleva att 
deras utbildningskarriär är pausad eftersom undervisningen är foku-
serad på svenska och möjligheten att läsa och få betyg i andra 
ämnen ofta är begränsad.12 

När det gäller fördelar och nackdelar med att placera elever direkt 
i ordinarie klass så har forskaren Päivi Juvonen gjort en fallstudie13 
med 130 lärare i två kommuner, på flera olika skolor, om deras syn 
på direktplacering av nyanlända elever. Majoriteten av lärarna hade 
erfarenhet av att ta emot nyanlända elever i sina klasser. I vissa skolor 
fanns dock få nyanlända elever medan i andra skolor fanns många 
nyanlända elever i samma klass. Fördelar som lyfts fram är framför allt 
att språkinlärning sker snabbare och att det blir fler tillfällen att 
interagera med jämnåriga infödda klasskamrater. Forskarna menar 
att denna modell också kan leda till att eleverna snabbare blir inte-
grerade i en del av skolan och samhället. I de allra flesta fall villko-
rades dock fördelarna i undersökningen med att eleverna hade grunder 
i språket och att lärarna hade adekvat utbildning samt tid att till-
godose alla elevers individuella behov. Vidare villkorades fördelarna 
med att eleverna fick stöd i form av att studiehandledning på moders-

                                                                                                                                                          
10 Bunar N. (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering.  
11 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever och Juvonen P (2015). Lärar-
röster om direktplacering av nyanlända elever.  
12 Nilsson & Axelsson (2013). Welcome to Sweden: Newly Arrived Students’ Experienves of 
Pedagogigal and Social Provision in Introductory and Regular Classes. 
13 Juvonen P (2015). Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever.  
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mål, modersmålsundervisning och att svenska som andraspråksunder-
visning tillhandahölls.  

Ett utmärkande drag för fördelarna med direktplacering, enligt 
lärarna, var att det uteslutande ansågs gynna de nyanlända eleverna. 
De nämnde inga organisatoriska fördelar för vare sig själva eller för 
skolan. Som nackdelar för eleven nämnde lärarna utanförskap och 
passivitet, ”att bara sitta av lektioner”, på grund av att eleven inte 
kunde svenska. Vissa lärare gick så långt som att uttrycka avancerad 
barnmisshandel då eleverna i denna modell ansågs vara utsätt för 
väldigt stor press och stress med risk för isolering och depression. 
Som nackdelar för läraren tog de bl.a. upp tidsbrist när det gällde 
att räcka till och brist på kunskaper om att undervisa nyanlända 
lever.  

Att med säkerhet konstatera vad som är den bästa modellen ur 
samtliga aspekter av elevens språk- och kunskapsutveckling samt mot 
bakgrund av det sociala perspektivet är enligt forskningen troligtvis 
inte möjligt. Nyanlända elever är en heterogen grupp med olika indi-
viduella behov av lösningar. Myndigheten för skolutveckling ansåg, 
baserat på sin undersökning av sent anlända nyanlända elever, att 
det behövdes olika studiealternativ för dessa elever. Utifrån elever-
nas behov och förkunskaper borde skolan enligt myndigheten även 
ha flera olika system som fungerar parallellt med varandra.14 

4.2.4 Övergång från förberedelseklass till ordinarie klass  
är ett kritiskt läge 

Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser 
för alla barn och elever eftersom de ofta ställs inför nya utmaningar 
och krav. Enligt forskning kan det bidra till delaktighet och inklude-
ring men även till marginalisering och exkludering. Ett av de vikti-
gaste stegen i en nyanländ elevs skolgång är också när eleven går 
från att undervisas i förberedelseklass till att få sin undervisning till-
sammans med sin ordinarie klass. Att övergångar fungerar är enligt 
Statens skolverk en betydelsefull faktor för god skolgång. När en 
elev byter skola eller skolform finns det en risk att viktig information 

                                                                                                                                                          
14 Myndigheten för skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för 
sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan. Myndigheten lades ner 2008.  
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går förlorad. Det kan påverka alla elever, men särskilt de som är i be-
hov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Nyanlända elever kan enligt Skolverket vara en grupp som särskilt 
behöver uppmärksammas vid övergångar bl.a. till gymnasieutbildning. 
För de elever som går en period i förberedelseklass behöver ett kva-
lificerat överlämnande enligt myndigheten ske.15 

När det gäller övergångar har Statens skolinspektion påpekat att 
ju längre det är mellan förberedelseklassen och skolans övriga under-
visning, både organisatoriskt och i tid, desto mindre kunskap om 
eleverna förs vidare från den eller de lärare som först möter eleven 
till de lärare som sedan undervisar eleven i ordinarie klass.16 

För att lyckas med övergången till reguljär klass rekommenderas 
i senare undersökningar en allt mer en succesiv övergång från för-
beredelseklassen. Särskilt när det gäller skolintroduktion för sent 
anlända elever kan det bästa resultatet vara en stegvis övergång med 
start i något av elevens starka ämnen. Det var även värdefullt om 
eleven fick pröva att vara i den nya klassen genom att delta i olika 
aktiviteter.17  

Detta framgår även av en avhandling av Eva Skowronski om ny-
anlända elever som visade att det många gånger hade varit en trygg-
het för de intervjuade eleverna att ha en förberedelseklass att utgå 
ifrån och ibland komma tillbaka till, inför att de så småningom slus-
sades ut i vanlig klass på högstadiet. När eleverna gick vidare till ordi-
narie undervisning på högstadiet eller gymnasiet, kunde det också 
enligt forskaren vara en stor trygghet att ha någon i den nya klassen 
som själv har invandrat nyligen.18  

På skolor där resultaten från den inledande bedömningen spreds 
till undervisande lärare och där lärare aktivt använde vad kartläggning-
arna visat som utgångspunkt i sin undervisning resulterade också 
enligt Skolinspektionen i att steget för eleverna in i den ordinarie 
undervisningen hade varit lättare.19  

                                                                                                                                                          
15 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer – Hur övergångar 
kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. 
16 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
17 Inger Bergendorff (2016). Nyanlända elever i Sverige.  
18 Skowronski Eva (2013). Skola med fördröjning Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en 
skola för alla”. 
19 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
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4.2.5 Framgångsrik undervisning för nyanlända elever 

Vad som generellt kännetecknar en god och framgångsrik under-
visning finns det en hel del internationell och svensk skolforskning 
om.20 Det som identifierats som framgångsfaktorer berör alla elever. 
Framgångsfaktorer som t.ex. att undervisningen vilar på forskning 
och beprövad erfarenhet och att den har tydliga mål, att det finns 
ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig upp-
följning av elevernas resultat. Vidare anses rektorns ledarskap, god 
kompetens hos lärare, möjligheter till komptensutveckling och kol-
lektivt lärande, också vara framgångsfaktorer. Bedömning av elevers 
kunskaper och relevant återkoppling betonas också samt förtro-
endeingivande relationer mellan lärare och elev. Insatser som riktar 
sig direkt till arbetet i skolan och till vad som sker inne i klassrum-
met framhävs som särskilt framgångsrikt i senare tids forskning. 

Det har under en lång tid gjorts internationell forskning, exem-
pelvis i Australien, USA, Storbritannien och Nederländerna om 
flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen. I en nordamerikansk 
forskningsöversikt21 om flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen 
från 2005, lyfter forskarna flera områden som är särskilt gynnande 
för dessa elevers lärande. Det handlade bl.a. om att läraren betonar 
läsning och skrivande, muntlig framställning, lyssnande och visuali-
seringar. Läraren behövde vidare analysera språket i sitt ämne och 
vara medveten om utveckling av ordförrådet i ämnet. Det var även 
viktigt att läraren använde olika typer av formativ bedömning av 
elevernas prestationer och skapade en elevcentrerad klassrumsmiljö. 
I studien poängterades också att flerspråkiga elever måste möta höga 
förväntningar och bli utmanade i sitt lärande, även om elevernas 
språkförmåga inte nått en fullgod nivå.22 Att mötas av höga förvänt-
ningar understryks i synnerhet av den kanadensiska forskaren Jim 

                                                                                                                                                          
20 Se bl.a. rapporter från OECD, Johan Hattie – Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-
analyses relating to achievement, Håkansson och Sundberg – Utmärkt undervisning: Fram-
gångsfaktorer i svensk och internationell belysning, Skolinspektionen – Framgång i under-
visningen, McKinsey & co –”How the world’s best performing schools come out on top.” 
Skolverket – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: Kunskapsöversikt om betydelsen 
av olika faktorer m.m.  
21 Sammanställd av Julie Meltzer och Edmund Hamann (2005) och bygger på det senaste 
decenniets forskning i USA och Kanada. 
22 Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 
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Cummins och i hans efterföljd de australiensiska och nederländska 
språk- och skolforskarna Pauline Gibbons och Maaike Hajer.23 

Skolinspektionen identifierar liknande områden i sin kvalitets-
granskning24 om vad som är kännetecknande för god undervisning 
för nyanlända elever. Det handlade om att lärare ansträngde sig för 
att anpassa sitt språk så att eleverna förstod innehåll och arbets-
uppgifter och att läraren gav eleverna tid att tänka efter och stöd 
för att kunna delta i diskussioner i både grupp och helklass. Fram-
gångsrikt var även att eleverna mötte ett gemensamt förhållnings-
sätt från alla lärare, som hela tiden ansträngde sig för att just de 
skulle lyckas i den svenska skolan. Andra framgångsfaktorer var när 
undervisningen tydligt var kopplad till elevernas tidigare kunskaper 
och erfarenheter och när eleverna gavs stort talutrymme i samtal 
och diskussioner. Undervisningen innehöll även inslag som utmana-
de och stimulerade eleverna. Läraren ställde vidare tydliga och höga 
krav, vilket bidrog till att eleverna kände sig motiverade.  

För ensamkommande barn betonas att de trots sin utsatta position 
inte ska tilldelas någon ensidig offerroll. Ensamkommande barn be-
skriv också som särskilt skolmotiverade och ivriga på att ta till sig 
kunskaper men att de får slita hårt med sitt skolarbete för att nå 
upp till kunskapskrav och lärandemål.25 

4.2.6 Språkets betydelse för skolframgång  

Det finns mycket forskning på området som lyfter att språket är det 
främsta redskapet för lärande. Språkets relevans i lärandeprocessen 
och i det moderna samhället får också, enligt Skolverket, allt mer 
uppmärksamhet vilket kan bero på världens ökade beroende av globala 
kontakter och dagens multikulturella samhällen.26 Språkets roll för 
integration och kunskapsutveckling poängteras också så väl i forsk-
ning som i den offentliga debatten. Undersökningar visar att det är 
svårt att utveckla kunskaper utan att förstå det språk som läraren 
talar eller som läromedlen är skrivna på. Ju mer avancerade språkkun-
                                                                                                                                                          
23 Gibbons Pauline (2009). Stärk språket – stärk tänkandet. Hajer Maaike & Meestringa, 
Theun (2010). Språkinriktad ämnesundervisning.  
24 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
25 Stretmo L & Melander C (2016). Den speciella situationen för ensamkommande barn i 
skolan.  
26 Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 



SOU 2017:54 Nulägesbeskrivning 

91 

skaper en individ har i ett språk desto bättre fungerar detta språk 
som verktyg i skolarbetet.27 Forskning om andraspråksinlärning be-
tonar i sin tur att språk tar tid att lära sig och kräver medvetna 
pedagogiska insatser.  

Skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk  

Det finns olika beskrivningar av vardagsspråk och skolspråk och rela-
tionen dem emellan där en förklaring är att vardagsspråk är det språk 
som används i informella situationer, t.ex. hemma vid matbordet, i 
samtal med kompisar eller i fotbollsklubben. Skolspråk är i stället 
det språkbruk som eleverna möter i skolans undervisning. Vardags-
språket och skolspråket utvecklas på olika sätt eftersom de är avsedda 
att användas i olika sociala sammanhang. För flerspråkiga elever till-
kommer en faktor gällande skolspråket eftersom många av eleverna 
inte har haft nog med tid eller möjligheter att utveckla ett tillfreds-
ställande vardagsspråk på svenska.28 

Innehållet i skolans ämnen är ofta ganska långt ifrån elevernas 
vardagsvärld. För att eleverna ska lära sig ämnena och bli förtrogna 
med skolspråket, behöver läraren enligt forskarna hitta sätt att an-
knyta till elevernas vardagsvärld och de olika kunskaper de redan har 
om ämnet. För flerspråkiga elever finns forskning som menar att det 
generellt tar ungefär 1–3 år att lära sig ett vardagsspråk. Men att kunna 
vardagsspråket räcker inte eftersom det saknar det djup och den 
bredd som krävs för att eleven fullt ut ska inhämta nya ämneskun-
skaper via språket. Här har nordamerikanska språkforskare29 visat 
att det tar mellan 6 och 8 år för flerspråkiga elever som kommer i 
åldern 12–15 år att utveckla skolspråket. För elever som kommer i 
åldern 8–11 år beräknas tidsåtgången på 2–5 år. En förklaring till att 
det går snabbare i denna ålder är att barn har en mer avancerad kog-
nitiv utveckling samtidigt som skolans språkkrav fortfarande inte är 

                                                                                                                                                          
27 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
28 Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 
29 Collier (1987), Thomas & Collier (1997 och 2002). Myndigheten för skolutveckling 
(2007) och Ebeling-Otterup (2016).  
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på en allt för hög nivå. Senare forskning bekräftar deras resultat dvs. 
att det tar cirka 5 år för att utveckla andraspråket för ämnesstudier.30 

Äldre elever behöver utveckla språkkunskaper i flera ämnen  
och tala med infödda elever  

Eftersom det tar så lång tid att utveckla skolspråket räcker det inte 
enligt forskarna att flerspråkiga elever endast följer undervisningen 
i svenska som andraspråk. För att parallellt utveckla kunskaper i det 
svenska språket och kunskaper i skolans olika ämnen betonas i flera 
undersökningar att eleverna behöver mycket mera språkligt stöd i 
sin språkutveckling, där alla lärare har ett gemensamt ansvar. Ofta 
framhålls en undervisning som innehåller ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt, se mer om detta i avsnitt 4.2.7. Detta arbets-
sätt anses dessutom inte bara gynna nyanlända elever utan alla elever.31  

Elevernas bristande kunskapser i svenska kan vara ett problem 
och orsak till såväl bristande skolframgång som social isolering, kon-
flikter och marginalisering.32 Utifrån nuvarande forskning är forskarna 
överens om att eleverna utvecklar sitt vardagspråk bättre om de får 
möjlighet att använda det och interagera i större och mindre grupper 
med kamrater som nått längre i sin svenska.33 För äldre nyanlända 
elevers språkutveckling är det även viktigt att få undervisning i 
ämnesspråket i de olika ämnena, det vill säga i ämnen som etable-
rade elever i samma ålder förväntas kunna.34 Nyanlända elever uppger i 
en granskning av Skolinspektionen att om de får en undervisning 
som utmanar och stimulerar dem att använda alla språkliga kompe-
tenser bidrar till att de i högre grad och snabbare utvecklar sin 
svenska.35  

                                                                                                                                                          
30 Axelsson Monica (2015). Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiks per-
spektiv. Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva – forskning och beprövad 
erfarenhet. 
31 Skolverkets (2012), Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skol-
inspektionen(2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål 
än svenska, Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva. Thomas, W. & Collier, 
V. (1997), School Effectiveness for Language Minority Students. Cummins (1981). Age and 
Rate of Acquisition of Second Language for Academic Purpose. 
32  Juvonen Päivi (2015). Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever 
33 Skolverket (2012). – Greppa språket! Refererar till Monica Axelsson, Gun Hägerfelth, 
Caroline Liberg och Inger Lindberg.  
34 Axelsson M (2015). Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiks perspektiv. 
35 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
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Ett annat sätt att stärka elevernas språkutveckling i svenska kan 
även vara att utgå från elevernas starkaste språk. Vissa nyanlända 
elever möter en undervisning i svenska där de t.ex. parallelläser skön-
litteratur eller har matematik på både svenska och modersmålet.36 En 
fråga som diskuteras allt mer är om det vore möjligt att skapa en 
mer tillåtande atmosfär för olika sätt att använda språket också i 
den ordinarie undervisningen.37 

4.2.7 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning  

Modersmålsspråkets betydelse för andraspråksinlärning har debat-
terats men forskarvärlden verkar relativt enig i dag om dess viktiga 
betydelse, även om det finns olika åsikter om hur modersmåls- och 
andraspråksundervisning bäst ska organiseras. Det finns studier som 
jämfört undervisning som i olika grad innefattat undervisning i och 
på modersmålet. Forskarna Thomas och Collier har bl.a. visat38 att 
satsningar på modersmålet har en positiv och stor betydelse för två-
språkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. 
Det är således inte en belastning att lära sig flera språk utan snarare 
en resurs men enligt olika studier tar det tid att utveckla flera språk 
som ska fungera väl i många olika sammanhang.39 I grunden handlar 
det om att individer lär bäst på ett språk som individen förstår. Så 
länge eleverna inte behärskar undervisningsspråket kommer de att ha 
sämre förutsättningar till kunskapsinhämtning än svenskspråkiga 
elever som undervisas på det språk de är bäst på. Thomas och Collier 
rekommenderar därför att flerspråkiga elever får fortsätta att ut-
veckla och använda det språk de kan bäst i skolarbetet, parallellt med 
andraspråket. Risken är annars att de hamnar efter jämnåriga kam-
rater i sin kunskapsutveckling.40 

                                                                                                                                                          
36 Bunar (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan och utredningens intervjuer. 
37 Se ex Eva Skowronski och utredningens intervjuer. 
38 Resultaten gäller USA där utbildningssystemet i många avseenden skiljer sig från det svenska, 
men forskarna är eniga om dessa resultats allmänna giltighet eftersom de i hög grad bekräftar 
det man kommit fram till i många tidigare mindre undersökningar i skilda sammanhang. 
Thomas & Collier 1997, 2002, Skolinspektionen 2010. 
39 Skolverket (2012), Greppa språket! (Refererar till t.ex. Cummins 1997; Hyltenstam & 
Tuomela 1996; Parszyk, 2007; Thomas & Collier 1997).  
40 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
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Enligt Myndigheten för skolutveckling finns positiva samband 
mellan undervisningen i modersmål och elevernas resultat. I en av 
deras rapporter beskrivs att sent anlända elever som hade läst, tillgodo-
gjort sig och fått minst ett godkänt betyg i modersmålsundervis-
ningen i högre utsträckning uppnådde behörighet till gymnasieskolan, 
jämfört med övriga som inte hade gått, inte nått målen eller inte 
erbjudits modersmålsundervisning. Skolverket har också publicerat 
en undersökning som visat att ett högre genomsnittligt meritvärde 
är synligt för elever med utländsk bakgrund, oavsett om de är födda 
i Sverige eller födda utomlands, som deltagit i modersmålsunder-
visning.41  

4.2.8 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  
kan bidra till snabbare språkutveckling  

Som nämnts tidigare tar det vanligtvis några år att utveckla skolsprå-
ket. Det räcker därför inte enligt forskarna att flerspråkiga elever 
endast följer undervisningen i svenska som andraspråk. Flersprå-
kiga elever, i synnerhet sent anlända, behöver därför parallellt ut-
veckla kunskaper i det svenska språket och kunskaper i skolans olika 
ämnen. Nyanlända elever, såväl som andra elever som ännu inte nått 
förstaspråksnivå i svenska, är enligt forskarna således särskilt be-
hjälpliga av att ämneslärare aktivt arbetar för att också lära ut ämnes-
specifik svenska, vilket även kallas för ett språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt.42 Språkinriktad undervisning kan utformas på 
många sätt men det finns forskning som visar att en ämnesspecifik 
och språkutvecklande undervisning är kontextrik och innehåller 
språklig stöttning och mycket interaktion. För att genomföra denna 
typ av undervisning behöver läraren enligt Skolverket använda varie-
rade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva. Läraren 
behöver vidare vara ämnesspråkligt medveten och kontinuerligt 
analysera det aktuella ämnets språk, t.ex. i de texter som används i 
undervisningen. På så sätt ökar lärarens kunskaper om ämnets språk 
och det blir också möjligt att identifiera sådant som rent språkligt 
                                                                                                                                                          
41 Myndigheten för skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för 
sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan och Skolverket (2008). Med annat moders-
mål – elever i grundskolan och skolans verksamhet. 
42 Skolverket (2012). Greppa språket! och Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskaps-
utveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska.  
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kan utgöra hinder för elevernas kunskapsutveckling och gapet mellan 
elevens vardagsspråk och ämnesspråket kan då minska.43 

I en granskning av Skolinspektionen syntes också goda exempel 
när lärare och skolor just lyckades ge nyanlända elever en individ-
anpassad undervisning i form av lärarnas användning av språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.44  

För att utveckla skolan till en språk- och kunskapsutvecklande 
miljö behöver undervisning enligt Skolverket organiseras på ett sätt 
som gynnar flerspråkiga elever. Skolledaren behöver också se hur 
ämneslärare kan få tid till kompetensutveckling och hur denna ska 
utformas. Arbetslaget kan vara en utgångspunkt för att lärare tillsam-
mans ska ta sig an frågor om hur man kan arbeta med språk- och 
kunskapsutveckling på bästa sätt i olika skolämnen. Det kan i sin tur 
handla om att besöka varandras undervisning, föra observationsan-
teckningar och eventuellt filma delar av lektioner.45 

4.2.9 Kartläggning av elevens tidigare kunskaper och 
erfarenhet är en framgångsfaktor för god undervisning  

Både internationella och svenska studier visar att kartläggning av 
elevens kunskaper och erfarenheter är en viktig förutsättning för 
elevens chanser till att avancera i skolsystemet. En kartläggning be-
skriver elevens utgångsläge eller startpunkt och kan ligga till grund 
för planering av undervisningen och individuella insatser.46 Forsk-
ning pekar vidare på att en kartläggning som täcker alla ämnen och 
elevernas tidigare erfarenheter är en framgångsfaktor för att ge 
nyanlända elever en god utbildning. Forskarna menar även att det 
är viktigt att skolan kartlägger den nyanlända elevens kunskaper och 
förmågor, med fokus på elevens starka sidor, i samband med att 

                                                                                                                                                          
43 Kästen-Ebeling & Otterup (red.) (2016). En bra början – mottagande och introduktion av 
nyanlända elever och Skolverkets hemsida om ”Vad innebär en språkutvecklande undervis-
ning?” Hämtat i april 2017. 
44 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 
modersmål än svenska.  
45 Skolverket (2012). Greppa språket!  
46 Bl.a. Bunar (2015), Skolinspektionen (2014) och Sandell & Hassanpour (2012). Pedagogisk 
kartläggning av nyanlända elever. 
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eleven börjar på skolan. Att fokusera på vad elever inte kan pekas 
ut som en förklaring till varför undervisningen brister.47  

I en studie från Mittuniversitet om förberedelseklasslärare och 
ämneslärares48 upplevelse av bl.a. kartläggningen av nyanlända elevers 
ämneskunskaper framgår att ämneslärarna inte kände att de hade 
någon större inblick eller delaktighet i kartläggningsprocessen av 
nyanlända elever. De upplevde sig inte heller ha samma möjlighet till 
att ta del av kartläggningens resultat så som förberedelseklasslärar-
na. Lärarna påpekade också att kartläggningen var svår att hinna med 
och inte enkel att organisera som en rutin i sin undervisning. För 
att få till en fungerande kartläggning föreslog lärarna mer samarbete 
mellan förberedelseklasslärare och ämneslärare.49  

4.2.10 Studiehandledning på modersmålet ökar möjligheten  
att kunna följa med undervisningen och utveckla 
ämneskunskaper 

Studiehandledning på modersmål syftar till att fungera som en brygga 
mellan två olika språk och två olika skolssystem. Avsikten med hand-
ledningen är att eleven så snart som möjligt ska kunna tillgodogöra 
sig undervisningen på svenska. Enligt forskning, och bl.a. Skolin-
spektionens granskning 2014, är det tydligt hur betydelsefull studie-
handledning på modersmål är för nyanlända elevers språk- och kun-
skapsutveckling. När eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste 
språk, på grund av otillräcklig svenska, stärker det dessutom elevens 
självförtroende och studiemotivation.50 Alla intervjuade elever i 
Skolinspektionens undersökning 2014 utryckte att de var nöjda med 
stödet och flera elever önskade att de kunde få mer. Med studie-
handledarens stöd kunde eleverna förstå undervisning som annars 
hade varit för svår för dem och de kunde utveckla kunskaper och 
                                                                                                                                                          
47 Bunar (2010). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering och Skolinspektionen 
(2014), flera olika forskningsreferenser anges här. 
48 Nio grundskolelärare intervjuades som hade mellan åtta och 34 års lärarerfarenhet varav 
mellan ett och tio år med inriktning på undervisning av nyanlända elever. De flesta var låg 
eller mellanstadielärare.  
49 Sandra Gjersvold och Linnéa Wallin (2016). Relevansen av kartläggning i undervisning av 
nyanlända elever – Ur ett lärarperspektiv – Mittuniversitetet. 
50 Nilsson & Axelsson (2013). Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ Experienves of 
Pedagogigal and Social Provision in Introductory and Regular Classes, Bunar (2010). Ny-
anlända och lärande – mottagande och inkludering, OECD (2015). Immigrant students at 
school och Skolverket (2012). Greppa språket! 
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alla ämnen.51 Ju äldre den nyanlända eleven är desto viktigare anses 
studiehandledningen vara för elevens fortsatta lärande.52 

En god studiehandledning kan enligt Skolinspektionen innebära 
att läraren går igenom ett område i helklass samtidigt som studie-
handledaren förklarar innehållet på elevens modersmål. Som en del 
i studiehandledningen får eleven också det material läraren delar ut 
översatt till sitt modersmål och har möjlighet att använda sitt moders-
mål vid inlämningsuppgifter och prov. När studiehandledningen 
fungerade väl deltog handledarna i skolans planering och utvärde-
ring av studiehandledningen skedde tillsammans med ämneslärarna.53 
Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning är, enligt Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk, t.ex. flexibla insatser som hela 
tiden kan anpassas efter elevens utveckling, kompetens kring fler-
språkighet, samverkan och samsyn mellan berörda lärare, att arbeta 
växelvis på modersmål och på svenska och att rektorn är ansvarig 
för och engagerar sig i frågan om studiehandledning.54 

4.2.11 Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande  
för elevernas möjlighet till skolframgång  

Det finns ett flertal studier och utvärderingar som betonar att lärar-
nas kompetens, fortbildning och förberedelser för arbete med nyan-
lända elever är de viktigaste faktorerna för elevernas integration och 
fortsatta skolkarriärer. Lärarna i den ordinarie undervisningen är 
skickliga i sina ämnen, men har enligt Skolverket inte alltid fokuse-
rat på ämnets språk. De nyanlända eleverna förväntas delta i under-
visningen på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk, 
utan möjlighet att dra nytta av sitt modersmål. Gruppen flerspråkiga 
elever är därtill en mycket heterogen grupp med skiftande språklig, 
kulturell och social bakgrund som dessutom varit bosatt i Sverige 
under olika lång tid. I en studie om afrikanska flyktingelever, som 
under en period haft olika uppehåll i sin skolgång, i Australien fram-
                                                                                                                                                          
51 Se även elevröster i Jenny Nilssons Folkes studie (2015 och 2017). Skolverkets stödmaterial 
(2015). Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga 
elever. 
52 Kästen-Ebeling & Otterup (red.) (2016). En bra början – mottagande och introduktion av 
nyanlända elever.  
53 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
54 Nationellt centrum för svenska som andraspråks hemsida ”Vad innebär studiehandledning 
på modersmålet och krävs det åtgärdsprogram?” Hämtat i maj 2017.  
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går att läraren står inför utmaningen att möta en grupp elever med 
väldigt olika bakgrundsfaktorer och kunskaper. Att möte dessa elevers 
behov och förväntningar skapade nya och extremt utmanande peda-
gogiska svårigheter för intervjuade lärare.55 

Lärare som undervisar flerspråkiga elever behöva enligt Skolverket 
skaffa sig kunskap om elevernas liv och uppväxtvillkor i syfte att 
kunna möta olika behov och för att utforma undervisningen i 
skolan.56 

OECD57 har också konstaterat att många lärare är osäkra på hur 
de på ett bra sätt ska möta kulturell mångfald och flerspråkighet i 
klassrummet. Skolinspektionen redogör också för att svenska lärare 
uppger att de saknar kompetens och kunskap för att undervisa 
nyanlända elever och saknar således viktiga förutsättningar för att 
anpassa undervisningen.58 Ett sätt att skaffa sig mer kunskap kan 
vara att skapa möten för erfarenhetsutbyten mellan och inom 
skolor och kommuner. Ett annat sätt att stödja personalen kan enligt 
Myndigheten för skolutveckling vara att ge stöd i form av t.ex. 
handledning, kompetensutveckling och tid för reflektion.  

Enligt Skolverket kan elevens övergång till ordinarie klass gå 
snabbare om samarbetet mellan personalen i förberedelseklassen och 
i den ordinarie undervisningsgruppen fungerar bra och det finns tyd-
liga rutiner för samarbetet. För att höja elevernas utbildningskvalitet 
anses samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, moders-
mål och andra ämnen nödvändiga vilket i sin tur kräver en organisa-
tion där samverkan kan ske på ett genomtänkt sätt.59 

4.2.12 Samarbete med vårdnadshavare är en framgångsfaktor  

Oavsett vilken organisatorisk modell som tillämpas verkar en förstå-
else bland forskarna och svenska skolmyndigheter vara att en väl-
fungerande samverkan med föräldrarna är nödvändigt för att mottag-
ningen och integrationen ska fungera. Relevant, tydlig och begriplig 

                                                                                                                                                          
55 Miller, Mitchell &Brown (2005). African refugees with interrupted schooling in the high 
school mainstream: Dilemmas for teachers. 
56 Skolverket (2012). Greppa språket! 
57 OECD (2015). Immigrant students at school. 
58 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
59 Skolverket (2013). Nyanlända elever i fokus och Skolverket (2016). Allmänna råd om 
utbildning för nyanlända elever. 
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information vid rätt tillfälle till föräldrarna om alla aspekter av barnens 
skolgång, den nuvarande, den väntade och den möjliga anses kunna 
lösa många knutar. Skolan är också en del i samhället som föräld-
rarna försöker bli en del av.60 

Det finns samtidigt forskning som visar att i relationen mellan 
skolan och föräldrar kan föräldrarna känna att de deras kompetens 
som föräldrar och medborgare nedvärderas.61 I en studie där 26 för-
äldrar till 61 barn djupintervjuats i tre olika kommuner framgår att 
föräldrar upplevde att de framför allt inte fick tillräckligt med infor-
mation. Majoriteten sa att den enda information de fått var att barnet 
skulle börja i förberedelseklass och att det var i barnets bästa intresse 
att börja där. De blev inte heller tillfrågade om vad de ansåg om att 
deras barn skulle börja i en särskild undervisningsgrupp med an-
passad studiegång. De kände sig inte heller delaktiga i barnens skol-
gång och utveckling.62 

Skolverket poängterar också i sina allmänna råd om utbildning 
för nyanlända elever att barn och deras vårdnadshavare behöver ges 
en överblick över vilka utbildningsvägar som finns i det svenska 
utbildningssystemet och vilka krav som finns för att ta del av de 
olika utbildningarna. Information och kunskap om skolans verksam-
het ger dessutom föräldrarna möjlighet att aktivt delta i barnets 
skolgång och skolintroduktion.  

OECD63 rekommenderar också att skolan ger extra stöd och 
vägledning till nyanlända elevers föräldrar eftersom de inte har 
samma kunskaper som övriga föräldrar om utbildningssystemet i 
det nya landet. För ensamkommande elever kan skolan behöva ut-
veckla en god kommunikation med gode män, familjehem och per-
sonal på hem för vård och boende (HVB).64 

                                                                                                                                                          
60 Bunar (2010 och 2015). Skolverket (2016). Allmänna råd om utbildning för nyanlända 
elever och Prop. 2014/15:45. 
61 Bunar (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan.  
62 Bunar (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 
63 OECD (2015). Immigrant students at school. 
64 SKL (2016). Öppna jämförelser Grundskolan. Tema nyanlända elever.  
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4.2.13 Sammanfattningsvis 

Om utredningen ska lyfta några slutsatser från forskning och olika 
undersökningar kan vi konstatera att:  

• Nyanlända elever har olika bakgrunder och kunskaper med sig 
och det finns därför inte en framgångsrik organisatorisk modell. 
Det behövs följaktligen en flexibilitet i den lokala organisation-
en med möjlighet till många olika modeller och arbetssätt. Det 
är t.ex. olika hur länge elever behöver och själva vill gå på förbe-
redande undervisningsnivåer.  

• Hur verksamheten organiseras har effekt för elevernas möjlighet 
att nå skolframgång. Det finns här flera framgångsfaktorer som 
identifierats och som kan bidra till ett bra mottagande och goda 
förutsättningar för nyanlända elevers lärande. 

•  Huvudmännens förutsättningar för att organisera utbildningen 
för nyanlända skiljer sig på många fler sätt än för övriga elever 
eftersom planeringen av utbildningen präglas av stor oförutsäg-
barhet. Att skolledning och rektorer har kunskap och förståelse 
om mottagande och organisationsmodeller för nyanlända elever 
är dock viktigt.  

• Förberedelseklass kan vara en styrka för elevernas utveckling av 
svenska och kunskaper i skolämnen samt sociala relationer med 
andra nyanlända elever, under förutsättning att det finns tillgång 
till svenska som andraspråkslärare, övrig ämnes-undervisning, 
modersmål och studiehandledning på modersmål.  

• Direktplacering i klass kan vara en modell som fungerar väl i syn-
nerhet för elevens språkutveckling, men det är avhängigt motta-
gande lärares kompetens och att eleven får stöd i form av bl.a. 
studiehandledning på modersmålet.  

• Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass kan vara 
problematisk för eleverna och lärarna känner inte alltid att de har 
tillräcklig kompetens för att ta emot eleverna i klassrummet.  

• Kunskaper i språket är av central betydelse för skolframgång och 
för att undvika social isolering men det tar cirka fem år att ut-
veckla ett fungerande skolspråk. För att parallellt utveckla kun-
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skaper i svenska och i skolans olika ämnen förespråkas ett kun-
skaps- och språkutvecklande arbetssätt av alla lärare.  

• För att utveckla språket är det även viktigt att det ges goda möjlig-
heter till språklig interaktion i större och mindre grupper med 
kamrater som nått längre i svenska.  

• Satsningar på modersmålet har en positiv betydelse för tvåsprå-
kiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. 
En parallell språkundervisning kan bidra till effektiv språkinlär-
ning i båda språken men också till snabbare kunskapsutveckling 
i andra ämnen.  

• Kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter är en förut-
sättning för att sedan kunna planera, anpassa och genomföra 
undervisningen.  

• Studiehandledning på modersmål är av stor vikt för att eleverna 
ska kunna följa med i undervisningen och genom handledningen 
kan de utveckla kunskaper i alla ämnen.  

• Lärarnas kompetens, fortbildning och förberedelser för arbete med 
nyanlända elever är några av de viktigaste faktorerna för elever-
nas integration och fortsatta skolkarriärer.  

• För att höja elevernas utbildningskvalitet är samverkan mellan 
lärare i svenska som andraspråk, modersmål och andra ämnen 
viktigt vilket i sin tur kräver en organisation där samverkan kan 
ske på ett genomtänkt sätt.  

• En välfungerande samverkan med föräldrarna är betydelsefullt 
för att mottagningen och integrationen ska fungera. 

4.3 Studier och intervjuer om elevernas syn på 
mottagande, organisation och utbildningen  

Utredningen har i uppdrag att i aktuella frågor inhämta synpunkter 
från barn och unga med relevanta erfarenheter. Då flera studier har 
presenterats nyligen om elevernas erfarenhet och syn på bl.a. mot-
tagande i Sverige har utredningen valt att lyfta fram elevernas syn-
punkter från dessa studier i avsnitten nedan. I följande avsnitt beskrivs 
studier om nyanlända elevers syn på mottagandet i svensk skola, 
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upplevelse av förberedelseklass, inkludering, övergång till ordinarie 
klass, erfarenhet av inledande bedömning och bild av programmet 
språkintroduktion. 

4.3.1 Undersökningar om elevers syn på mottagandet  
i svensk skola 

Nyanlända elever har olika kunskaper och erfarenheter med sig in i 
svensk skola. Några är analfabeter medan andra har gedigna kunska-
per i flera ämnen. Eleverna har således mycket olika förutsättningar 
i sin utbildning. Att nyanlända elever flyttar till en skola i Sverige 
innebär också många andra utmaningar för dem i form av t.ex. nytt 
språk och en förlust av den bekanta vardagen samt det sociala nät-
verket i hemlandet. I en undersökning som Bouakaz och Bunar 
gjort om 10 syrianska elevers65 syn på mottagandet i en svensk skola 
framkommer att eleverna trivdes i skolan med lärare och övriga 
kamrater. Eleverna visade även en stark vilja att lära sig svenska och 
att lyckas med studierna. Alla elever i studien återkom dock till en 
ständig oro för sin framtid och en oklarhet kring alla förväntningar 
och krav. Eleverna berättade att de kände att deras kunskaps-
inhämtning försenades på grund av bristerna i svenska språket och 
att lärarna inte tog tillräcklig med hänsyn till deras tidigare skolgång. 
Flera elever beskrev dessutom en kamp om att anpassa sig till den 
nya skolans normer och lärstilar. Elevinflytande, kritiskt tänkande, 
grupparbete, eget ansvar, utflykter, lärare som fritidsledare och vuxen-
vänner var nya företeelser för eleverna. Så här berättar två elever i 
Bouakaz och Bunars studie:66 

Jag har förlorat mycket av mina tidigare kunskaper. Mycket av det jag 
lärde mig har jag ingen användning av i min skola i dag. Jag förstår inte 
hur man ska lära sig i Sverige. Det är otydligt. (Elev, sid 263) 

Lärare är snälla här och behandlar oss som människor. Vi får göra mycket 
aktiviteter, inte bara läsa i böcker, svara på frågor och göra prov. Skolan 
är rolig här. (Elev, sid 263)  

                                                                                                                                                          
65 Elever i åk 7–9. Samtliga elever har gått i skola i hemlandet och kan läsa och skriva på 
minst ett språk. Alla elever hade fått asyl. Intervjuade genomfördes på elevernas modersmål. 
Eleverna hade som längst varit i Sverige i 6 månader.  
66 Bouakaz L och Bunar N (2015). Diagnos: Nyanländ. 
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Av Skolinspektionens rapporter om utbildning för nyanlända elever 
2014 och 201767 syns också att eleverna så snart som möjligt vill in i 
gemenskapen med jämnåriga klasskamrater och ta del av kunskaper 
i alla ämnen, vilket även andra studier ger stöd för.68 Av rapporten 
framgår även att eleverna upplevde att de inte inkluderades i 
skolans sociala gemenskap. Flera intervjuade elever och vårdnads-
havare uttalade därtill en önskan om att eleverna behövde större 
utmaningar. Eleverna berättade också att de själva tog en stor del av 
ansvaret för att finna utmaningar och att de arbetade under sin kun-
skapsnivå i något eller några ämnen.69  

Jag läste följande ämnen: Svenska, samhällskunskap och matematik i för-
beredelseklassen fram till dess att jag började i en svensk klass. Jag läste 
alla dessa ämnen, utom svenska, i mitt hemland och jag behöver dem där-
för inte. Läroplanen i Sverige är, med all respekt, enkel. Jag läste dessa 
ämnen med mer fördjupning i hemlandet. Nivån där är högre. Detta är 
inget problem för mig. Jag känner till innehållet i dessa lektioner och 
ämnen. Det åligger mig bara att översätta och att lära mig svenska för 
att kunna behärska resterande ämnen. (Elev 2017, i material till utred-
ningen från Skolinspektionen) 

I en avhandling av Eva Skowronski med 29 intervjuade elever70 som 
invandrat i grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan, 
berättade många elever att inkludering i olika gemenskaper på sko-
lorna byggde på en känsla av samhörighet med andra elever med 
liknande erfarenheter. Flera av de intervjuade eleverna gav sig själva 
skulden för att de inte blev inkluderade i den sociala gemenskapen 
med de andra eleverna i sina nya klasser. Eleverna menade att de 
inte talade tillräckligt bra svenska, eller att de själva inte hade tagit 
kontakt. En annan anledning till svårigheter att bli inkluderade var 
att eleverna i en högstadieklass redan har hunnit gruppera sig genom 
att de hade gått i samma klass i många år. Det kunde därför vara 
lättare för eleverna att hitta nya vänner på ordinarie undervisnings-
nivå på gymnasiet, eftersom det där bildas nya klasser och att fler 
                                                                                                                                                          
67 Granskningen genomfördes i tio kommunala grundskolor och vid dessa skolor valdes 
slumpmässigt totalt 35 elever ut. Några av eleverna gick i förberedelseklass eller liknande, 
men de flesta av de 35 eleverna fick undervisning tillsammans med sina ordinarie klasser. 
68 Se exempelvis Skowronski Eva (2013) om längtan vidare och frustration över att inte få gå 
i ordinarie undervisning, Nilsson & Axelsson (2013) och SKL (2014). Röster från ensam-
kommande barn.  
69 Skolsinspektionen (2014). Nyanlända elevers utbildning. 
70 19 av de 29 intervjuade eleverna hade gått i skolan utan avbrott i de länder där de tidigare 
har bott. Tre elever hade ingen skolgång alls innan de flyttade till Sverige.  
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elever var nya för varandra. Det hände samtidigt att elever blev in-
bjudna till gemenskap med andra elever i sina nya klasser, men att de 
inte orkade eller vågade besvara kontaktförsöken. I avhandlingen 
konstaterades att många nyanlända elever upplevde en stor ensam-
het och utanförskap under en längre period i början i sina nya klasser 
och att de kämpade hårt för att bli inkluderade. 

Många kommunala huvudmän har inrättat en central mottagnings-
enhet, se vidare i avsnitt 4.5.2. Mottagningsenheterna är organise-
rade på olika sätt och eleverna befinner sig där under olika lång tid. 
I en mottagningsenhet för bedömning och skolintroduktion som 
Skolinspektionen besökt 2017 beskriver en elev tiden vid mottag-
ningsenheten så här: 

Under första två månaderna hade ja svenska, matte och SO. Det som jag 
gillade mest av allt var lärarnas bemötande och deras planering. Det jag 
inte gillar så mycket är att jag inte har någon lärare för NO. Några dagar 
efter att jag hade börjat på skolan träffade jag en tolk som ställde en 
del frågor om var jag har studerat tidigare och hur många år. Sen fick jag 
svara på några frågor i matte och de frågorna var mycket lätta. (Elev 
2017, i material till utredningen från Skolinspektionen). 

4.3.2 Studier om elevernas upplevelse av förberedelseklass 
och undervisningen där 

I en avhandling av Jenny Nilsson Folke71 har 22 nyanlända elever72 
följts under en längre period och intervjuats om deras erfarenhet och 
syn på övergångar, lärande och inkludering. Elevernas upplevelse av 
att vara i förberedelseklass varierade beroende på individ och skola 
men generellt tyckte eleverna att förberedelseklassen känneteckna-
des av en hög grad av social trygghet och pedagogisk kvalitet. De 
upplevde bl.a. att de hade vänner i klassen, att de fått en god kon-
takt med läraren och möjlighet att lära sig svenska. Eleverna tyckte 
också att det var lättare att våga ta för sig och tala inför de andra 
                                                                                                                                                          
71 Jenny Nilsson Folke (2017). Lived transitions. Experiences of learning and inclusion among 
newly arrived students och. Nilsson Folke (2015). Från inkluderande exkludering till exklu-
derande inkludering? 
72 Eleverna var födda i Irak, Afghanistan, Vietnam, Thailand, Egypten, Uganda, Algeriet, 
Somalia, Gambia, Peru och Ryssland. Alla elever i undersökningen påbörjade sina studier i 
förberedelseklass men tiden där varierade mellan en och sex terminer med en snittid på tre 
terminer. Elever i tre olika kommuner under 2011 intervjuades. En storstadskommun, en kom-
mun med 26 000 invånare och en med 140 000 invånare. Alla elever startade i förberedelse-
klass och hade anlänt till kommunen mellan 1 vecka och 2 år när studien startade. 
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eleverna i förberedelseklassen. I relation till övriga skolan och i ett 
längre tidsperspektiv kunde förberedelseklassen dock upplevas som 
exkluderande och isolerande. Att vara i förberedelseklass tolkade elev-
erna som att man inte riktigt tillhörde elevkollektivet och att det 
var lite ”skämmigt”.  

I Eva Skowronskis tidigare nämnda studie framkom även en 
tydlig statusskillnad mellan den förberedande och ordinarie under-
visningen, både på grundskolan och gymnasieskolan, vilket påverkade 
de nyanlända elevernas möjlighet att knyta kontakt med elever i 
den ordinarie undervisningen, men också deras egen självbild. Elever-
na berättade dock om en stark sammanhållning mellan elever i för-
beredelseklasser. Trots den relativt korta tid som eleverna går i för-
beredelseklass uppgav eleverna att de behållit vänskapskontakter i 
flera år efteråt. Samhörighetskänslan baserades på olika saker, men 
kunde handla om att eleverna hade liknande erfarenheter, att de var 
på ungefär samma svenskspråkiga nivå och att de därför mådde bra 
av och kände sig trygga med att arbeta tillsammans med varandra. 
En annan förklaring enligt forskaren var att eleverna i förberedelse-
klass i högre grad än eleverna i vanlig klass hade ungefär samma 
traditioner och regler hemma. En stor fördel med att många elever i 
klassen hade samma språkbakgrund var att eleverna upplevde att de 
kunde få hjälp och stöd av varandra på sitt eget språk och att sam-
talsämnena därför kunde bli djupare.73 

Nackdelar som eleverna framförde i Nilsson Folkes studie var att 
undervisningen inte alltid var nog utmanande, särskilt för eleverna 
med skolbakgrund eller som varit en längre tid i förberedelseklass. 
Elever med god skolbakgrund saknade även undervisning i fler äm-
nen och som de kunde ha läst tidigare i sitt ursprungsland.74  

Skowronski beskriver även språkgränser som kan innebära att 
en klass delar in sig i olika grupper utifrån språktillhörighet och att 
dessa grupper pratar sitt eget modersmål med varandra, vilket verkar 
vara fallet om det finns många i klassen med samma språktillhörig-
het. De elever som inte trivdes särskilt bra i förberedelseklasser i 
denna studie var på grund av att eleverna kände sig utanför eftersom 

                                                                                                                                                          
73 Eva Skowronski (2013). Skola med fördröjning. Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en 
skola för alla. 
74 Jenny Nilsson Folke (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering. 
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de flesta i klassen pratade med varandra på ett gemensamt moders-
mål som dessa elever inte hade.  

4.3.3 Studier om elevernas syn på övergången  
till ordinarie klass 

I Nilsson Folkes75 studie undersöks även sent anlända elevers erfa-
renhet av övergångar mellan klasser. Studien behandlar övergångar 
som skett i att gå över till enstaka lektioner till en fullständig över-
gång till ordinarieklass i grundskolan och övergång från grundskola 
till gymnasieskolan. Det var 22 elever som intervjuades under en 
längre period där 13 elever anlände i årskurs 9 och de hann därför 
under studieperioden gå från förberedelseklass i grundskolan till ett 
introduktionsprogram i gymnasiet (främst språkintroduktion). Majo-
riteten av dessa elever gick direkt från förberedelseklass till gymnasie-
skolan och hann inte bli integrerade i ordinarie klass i grundskolan. 
Fem av de 13 eleverna som anlände sent i grundskolan gick över till 
ordinarie klass innan övergången till gymnasiet, men de hann inte 
få behörighet till något nationellt program på gymnasiet.  

Resultatet visade att övergången till ordinarie klass inte blev rik-
tigt som eleverna hade förväntat sig och att tröskeln var högre än 
de trott. Resultatet var gemensamt för alla elever. Eleverna beskrev 
övergången som en period präglad av oro, nervositet, rädsla och 
blyghet inför att tala inför den nya klassen. I den ordinarie klassen 
mötte de även en annan social verklighet med nya grupperingar som 
ibland kunde vändas mot eleven som var ny. Observationer visade 
också att nyanlända elever ofta satt ensamma i klassen. Om det var 
fler nyanlända i samma klass satt de vanligtvis bredvid varandra. 

Som positivt med övergången lyfte eleverna att de nu fick till-
gång till alla ämnen, möjlighet att få betyg och att komma vidare i 
utbildningssystemet. Att gå över visade enligt forskaren också på 
progression, inte bara i elevens ögon utan även i andras. Eleverna sa 
även att de kände att de utvecklades snabbt och lärde sig mycket. 
Samtliga elever beskrev samtidigt svårigheter med att följa med i 
undervisningen. Innehållet var enligt eleverna mer omfattande och 
                                                                                                                                                          
75 Jenny Nilsson Folke (2017). Lived transitions. Experiences of learning and inclusion 
among newly arrived students och Jenny Nilsson Folke (2015). Från inkluderande exklu-
dering till exkluderande inkludering? 
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på en betydligt högre nivå än i förberedelseklassen. Eleverna tyckte 
inte heller att lärarna förklarade så att de förstod. I och med den 
sociala och pedagogiska omställningen var det enligt Nilsson Folke 
inte ovanligt att eleverna ville tillbaka till förberedelseklassen. Elever-
na påpekade även att studiehandledning är särskilt viktigt efter över-
gången till ordinarie klass. 

I sammanhanget lyfter forskaren att det fanns betydande skill-
nader mellan de tre undersökta skolorna, varav de mest uppenbara 
var numeriska och organisatoriska. Antalet mottagna elever och förbe-
redelseklasser varierade stort, liksom traditionen av att ta emot ny-
anlända elever och att det var stor variation av andel flerspråkiga 
elever på skolan. Lärarnas erfarenhet av att ta emot nyanlända elev-
er skilde sig också åt och hur elevernas modersmål användes som en 
resurs. Den språkligt homogena skolan med liten erfarenhet av att ta 
emot nyanlända elever var den som upplevdes som den socialt mest 
utsatta kontexten. Ur ett pedagogiskt perspektiv var övergången en 
stor omställning för alla eleverna på alla tre undersökta skolor.  

Av Eva Skowronskis studie framgår också att det många gånger 
hade varit en trygghet för de intervjuade eleverna att ha en förbere-
delseklass att utgå ifrån och ibland komma tillbaka till, inför att de 
så småningom slussades ut i vanlig klass på högstadiet 

Dragan: När jag var i förberedelseklassen, da, alla vi, typ sa, vi kunde inte 
sa bra svenska. Alla vi var ungefär på samma nivå. Det kändes bra, jag 
mådde bra när jag var på lektioner och jag kunde jobba och allting. Men 
när jag kom dit [till vanlig klass], sa kunde de svenska bättre än jag, och 
jag kände att de var bättre än jag och att jag inte hade den standarden som 
de hade. Sa kände jag. 

Eva: Gick du tillbaka till förberedelseklassen da? 

Dragan: Nej, jag gick faktiskt fram och tillbaka. Jag sa till min lärare 
att: ’Jag vill verkligen inte vara där’. Men han sa: ’Du vill inte, du måste’, 
du vet sa, ’Du måste börja någon gång’. Sa jag gick lite fram och till-
baka (Elev, sid 120) 
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4.3.4 Undersökning om elevernas upplevelse av inledande 
bedömning av deras tidigare kunskaper  

Det finns flera forskare som betonar kartläggningens betydelse för 
kvalitet och likvärdighet i utbildningen. (Se avsnitt 4.2.9. ) I ett 
examenarbete från Malmö högskola76 där sju elever intervjuats77 om 
deras syn och upplevelse av bl.a. kartläggningen av deras tidigare 
kunskaper framgår att mottagningen på mottagningsenheten varit 
positiv, och att introduktionssamtalen var mycket givande. Kartlägg-
ningsprocessen ägde rum utanför undervisningen i en sal med special-
pedagog och modersmålslärare där eleverna fått samtala kring deras 
skolbakgrund, erfarenheter, allmänna skolsituationer, olika språk- 
och ämneskunskaper. Sex av sju elever ansåg att litteracitetskart-
läggningen på modersmålet gick bra, för att de fick visa sina läs- och 
skrivkunskaper på kartläggningen samt sina kunskaper i mate-
matiken (numeracitet). De beskriver materialet för kartläggning som 
lättläst och begripligt. Fem elever beskriver samtidigt att kartlägg-
ningen inte kändes tillräcklig, eftersom de inte fick möjlighet att 
visa alla sina förmågor.  

Sex av sju elever påpekade att kartläggning i SO och NO som 
gjordes vid den mottagningsenheten var komplicerad och stämde 
inte riktigt överens med deras tidigare skolerfarenhet inom samma 
ämne. Utifrån elevernas svar drog författarna slutsatsen att eleverna 
inte hade fått tillräckligt med information kring syftet med kart-
läggning. I intervjuerna framkom också att flera av elever kände sig 
oroliga eftersom de inte kunde svara på alla frågor inom t.ex. SO trots 
att de hade goda kunskaper i ämnet i hemlandet 

4.3.5 Elevröster om programmet språkintroduktion  

Det finns enligt forskare tecken på, men det återstår att grundligt 
undersöka, att språkintroduktion på gymnasiet riskerar att låsa in 
sent anlända elever i en varaktig förberedande undervisningsform.78  

Det beskrivs vidare att elevgruppen kan vara mer heterogen på 
programmet språkintroduktion än i en förberedelseklass på grund-
                                                                                                                                                          
76 Nouri, Talar & Amawi, Mona (2016). Nyanlända elevers syn på kartläggning. 
77 Eleverna gick i årskurs 7–9 på en mottagningsenhet och hade arabiska som modersmål 
men hade olika skolbakgrunder samt kom från olika länder och kulturer. 
78 Bunar (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 
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skolan. Eleverna i programmet kan vara helt nyanlända eller ha gått 
flera år i svenska grundskola och även varit placerade i ordinarie klass 
i grundskolan. En del elever har även tidigare arbetslivserfarenhet. 
Språkintroduktionsprogrammet är vanligtvis placerat på skolor där 
det redan finns en hög andel flerspråkiga elever. I jämförelse med 
en förberedelseklass på grundskolan syns steget till ordinarie klass, 
enligt Nilson Folke, vara ännu längre, både fysiskt, ämnesmässigt 
och organisatorsikt.79 

I Nilsson Folkes studie, som bl.a. nämnts i avsnitt 4.3.2., ingår 
elever som delvis eller helt gått över till ordinarie klass under grund-
skolan och sedan börjat i språkintroduktionen på gymnasiet. Elever-
na uttryckte i studien att det kändes som att de börjar om igen eller 
att det var som att återvända till förberedelseklass. Eleverna beskrev 
även en stress av att följa sina jämnårigas utveckling och en oro över 
att blir överåriga för det vanliga gymnasiesystemet. Undervisningen 
anpassades inte heller alltid efter alla de olika behov och förutsätt-
ningar som fanns vilket riskerade, vilket eleverna uppgav, att de 
tappade motivation.  

Det som är bra här är att man förbereder sig till att vara som dom 
andra, typ, när man går dit. Man känner sig inte mindre än dom, för 
man har ju lärt sig språket och allting och innehåll. Det som är dåligt är 
att jag kommer att tappa två år. (Elev ur Nilsson Folke 2015, sid 48)  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 201780 om språkintroduk-
tion i gymnasieskolan har intervjuer med elever ingått. Syftet med 
granskningen har varit att undersöka om elevernas utbildningsbehov 
på språkintroduktion tillgodoses, och om eleverna får stöd och väg-
ledning under sin utbildning och inför fortsatta studier eller yrkes-
liv. Skolinspektionen konstaterar att eleverna stannar på program-
met i genomsnitt i 3–4 år. Granskningen visade bl.a. att eleverna 
önskade ta sig vidare i en högre takt.  

Det är brist på lärare och plats. Olika elever har olika kunskaper och ändå 
går vi i samma grupp. Om jag är jätteduktig borde de hjälpa mig så att 
jag kan komma fortare fram.(Elev sid. 16) 

                                                                                                                                                          
79 Jenny Nilsson Folke (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? 
och Skolinspektionen (2017). Språkintroduktion i gymnasieskolan. 
80 Skolinspektionen (2017). Språkintroduktion i gymnasieskolan. 



Nulägesbeskrivning SOU 2017:54 

110 

När det gällde vilka möjligheter eleverna på språkintroduktion hade 
att studera kurser på gymnasienivå varierade det mellan de undersökta 
skolorna. På vissa skolor studerar eleverna kurser på gymnasienivå i 
sin undervisningsgrupp på språkintroduktion medan de på enstaka 
andra skolor studerar kurser tillsammans med elever på nationella 
gymnasieprogram. Det är enligt Skolinspektionen vanligt att elever-
na ger uttryck för att de är understimulerade och vill studera fler 
ämnen, ha fler lektioner och en undervisning på en högre nivå. 

Jag hoppas att det blir fler lektioner och att jag får komma i en grupp 
med en högre nivå. I början lärde jag mig mycket men nu känner jag att 
jag inte lär mig så mycket för nivån i klassen är för låg. (Elev sid 20.) 

4.4 Sammanfattningsvis 

Från studierna om elevernas syn på mottagandet och sitt lärande kan 
utredningen konstatera att:  

• Eleverna trivs med övriga kamrater i förberedelseklass och har 
ofta väldigt höga ambitioner att lyckas. Eleverna vill många gång-
er så fort som möjligt in i gemenskapen med jämnåriga elever 
och ta del av kunskaper i alla ämnen.  

• Många elever upplever att undervisningen vid mottagningsenhet 
eller förberedelseklass inte alltid är nog utmanande, särskilt för 
eleverna med skolbakgrund eller som varit en längre tid i förbe-
redelseklass. Samtidigt kan det vara svårt att följa med i under-
visningen i ordinarie klass.  

• Eleverna känner en oro och stress över sin framtid och att hinna 
bli behöriga till gymnasieskolans nationella och att de känner att 
deras kunskapsinhämtning försenas på grund av bristerna i svenska 
språket. 

• Gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion upp-
levs av eleverna som att de börjar om igen, de önskar mer under-
visning och det finns risk för att eleverna där tappar sin höga 
studiemotivation. 
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Avslutande kommentar från Malik 15 år som kom till Sverige från 
Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn 2013: 

Jag går nu i årskurs 9 på språkintroduktionen, utbildar mig, jag vill läsa 
på universitet. Jag vill fortsätta med min utbildning. Det spelar ingen 
roll hur gammal jag blir. Jag vill bli en nyttig människa för samhället, så 
tänker jag. Jag vill läsa sociologi. Jag har en bra känsla, som sagt jag gillar 
Sverige, det är bra land, jag är nöjd, går till skolan, har mina mål och 
hoppas kunna nå mina mål. Jag har en bra framtid!81  

4.5 Huvudmännens mottagande av nyanlända elever 
och syn på hur eleverna i högre uträckning kan 
bli behöriga 

4.5.1 Urval och intervjuade huvudmän  

För att få en lägesbeskrivning och i syfte att skapa ett fullgott under-
lag för utredningen att identifiera problem och föreslå lösningar 
utifrån uppdragen i direktivet har utredningen genomfört 35 inter-
vjuer med olika huvudmän. Intervjuerna har genomförts via telefon, 
skype eller i möten.  

Utredningen har valt ett fokus på de huvudmän som har tagit 
emot nyanlända elever de senaste åren. De har därför valts ut baserat 
på faktorer som en hög andel nyinvandrade elever, högt asylmot-
tagande eller kommunmottagna nyanlända elever i ålder 13–15 de 
senaste två åren, en hög andel elever med utländsk bakgrund eller 
där andelen elever med utländsk bakgrund ökat stort under de senaste 
två läsåren. Statistiken har hämtatas från Skolverket, Migrations-
verket och Kommun och landstingsdatabasen Kolada. Därefter har 
ett urval gjorts för att få en regional spridning över hela landet där 
1–3 kommuner intervjuats i varje län. Urval har också gjorts utifrån 
olika kommuntyper82 och små eller stora kommuner sett till invå-
narantal. Det har varit 1–4 personer i intervjugrupperna och de har 
haft olika tjänster som förvaltningschef, utbildningschef, grundskole-
chef, VD, lärare, chef eller personal på mottagningsenheter, tjänste-
män med ansvar för nyanländas utbildning, rektorer, svenska som 
andraspråkslärare (sva-lärare) eller studie- och yrkesvägledare m.m.  

                                                                                                                                                          
81 Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar (2015). Att vara ensam och nyanländ, sid 303.  
82 Baserat på SKL:s kommungruppsindelning från 2011.  
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Utredningen gör inga anspråk på att ge en fullständig nationell 
beskrivning eller en vetenskapligt metodisk undersökning utan re-
sultatet är en samlad beskrivning av vad intervjupersonerna hos de 
huvudmän som deltagit i intervjuerna påtalat. Många har dock läm-
nat en samstämmig bild när det gäller flera problem på området. 

Utifrån att nyanlända elever för närvarande främst går i kommu-
nala skolor har majoriteten av intervjuade huvudmän varit kommu-
nala. De kommunala huvudmän som har intervjuats är Borlänge, 
Boden, Borgholm, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gotland, 
Gullspång, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Karlsborg, Kramfors, 
Lessebo, Lindesberg, Linköping, Luleå, Malmö, Norberg, Nässjö, 
Ronneby, Sandviken, Skellefteå, Skinskatteberg, Stockholm, 
Södertälje, Tomelilla, Trelleborg, Uppsala, Vingåker, Västerås, Växjö 
och Östersund. Utredningen har genomfört två intervjuer med fyra 
representanter för de enskilda huvudmännen AcadeMedia Kun-
skapsskolan och Pysslingen förskolor och skolor AB. I beskriv-
ningen används båda begreppen kommuner och huvudmän. I vissa 
frågor har kommuner varit mer berörda och där det enbart står kom-
muner refereras endast till vad intervjupersonerna från kommu-
nerna sagt. 

I detta kapitel redogörs bl.a. för hur huvudmännen i intervjuer-
na uppgett att de organiserat sin undervisning för nyanlända elever, 
hur de använder prioriterad timplan och anpassad studiegång, om 
de har något särskilt arbetsätt beroende på vilken skolbakgrund elever 
har samt vilka ämnen som är problematiska att få godkänt i. De har 
även svarat på frågor om hur elevens individuella kunskapsutveckling 
kan synliggöras innan de uppnår godkänt betyg och hur eleverna i 
högre utsträckning skulle kunna uppnå behörighet till gymnasie-
skolan nationella program. Vidare hur personalsituationen ser ut, 
vilken kompetensutveckling som behövs och hur elevernas skolgång 
kan präglas av mer kontinuitet även om de flyttar mellan boenden.  

4.5.2 Organisation och mottagande – från kaos till diskussion 
om kvalitet i undervisningen  

Många kommuner beskriver att de har tagit emot allt från några elev-
er till hundra, ibland tusentals elever, de senaste två åren. I synner-
het de kommuner som är EBO-kommuner, eller där många asylbo-
enden har funnits eller har öppnats upp, upplever en stor ökning av 
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nyanlända elever. Hösten 2015 och våren 2016 beskrivs också av 
många som kaosartat där det främst handlade om att hitta skolplatser 
och lärare. Här uppger även ett flertal kommuner att det inte gick 
att kartlägga alla elever inom två månader eller att erbjuda skolpla-
cering inom en månad. Då fanns inte heller någon större plan över 
vilka skolor som kunde ta emot utan de handlade främst om att hitta 
platser. I kaoset beskriver någon kommun samtidigt att rektorer och 
personal har blivit oerhört kreativa och hittar många nya lösningar. 
Nu beskriver det flesta, men inte alla83, att det finns mer andrum 
och att mer tid läggs på innehållet och kvaliteten i den undervisning 
som erbjuds än att leta efter lokaler och personal. Några kommuner 
uppger samtidigt att deras mottagande ökade redan 2013 och att de 
därför var mer rustade när den stora kullen av elever anlände 2015. 
I kommuner som har många invånare med utländsk bakgrund och 
kommuner där många familjer väljer eget boende (EBO) lyfter att de 
även fortsättningsvis kommer att ta emot väldigt många nyanlända 
elever. 

Några intervjuade kommuner har således flerårig erfarenhet av att 
ta emot nyanlända medan andra inte har haft det. Oavsett erfarenhet 
har det funnits många stora organisatoriska utmaningar att lösa men 
de som har lång erfarenhet upplever att de känt en viss trygghet av 
redan befintliga strukturer med t.ex. riktlinjer och kompetens när 
asylmottagande ökade kraftigt.  

En central mottagningsenhet allt vanligare  

När det gäller organisation av mottagandet har flertalet av de inter-
vjuade kommunerna inrättat någon variant av central mottagnings-
enhet där eleverna kan vara på i allt från någon dag till runt åtta 
veckor. Ett annat alternativ är att det finns flera mottagningsenheter 
på de stora skolorna inom kommunen där några sedan går vidare 
till förberedelseklass på den skolan alternativt till en annan skola 
inom kommunen.  

Det kan dock skilja sig en hel del åt i vad mottagningsenheten har 
i uppdrag. Vanligtvis sker ett inskrivningssamtal, hälsosamtal och 

                                                                                                                                                          
83 I några kommuner förekommer stora omstruktureringar av asylboenden under våren 2017 
som påverkar skolplaceringar etc. 
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den obligatoriska kartläggningen (se senare avsnitt om inledande 
bedömning) och ibland erbjuds undervisning och/eller någon form 
av samhällsorientering. I vissa fall sker endast ett inskrivningssam-
tal för att eleven ska få en skolplacering och sedan sker kartlägg-
ningen direkt på skolan.  

Det finns även mottagningar som har hand om fler skolformer 
och några som även ser till vuxnas behov. Det finns också mot-
tagningsenheter som har helhetsansvar för studiehandledning på 
modersmålet och modersmålsundervisning som sedan fördels ut till 
skolorna utefter behov. Några har även elevhälsopersonal och special-
pedagoger på mottagningsenheten vilket berörda kommuner anser 
är bra då eleverna kan vara i behov av mycket stöd. Någon har också 
studie- och yrekesvägledningen vid enheten eller håller på att orga-
nisera så att det finns mer sådana resurser på mottagningsenheten. 

Den personal som arbetar på mottagningen kan arbeta heltid där 
men det finns exempel på när personalen har i uppgift att också åka 
ut och stötta t.ex. de skolor som gör egna kartläggningar.  

Nästan alla som startat en central mottagningsenhet har gjort det 
utifrån syftet att få ett mer likvärdigt mottagande för eleverna. Ett 
annat skäl har varit för att bygga och samla den kompetens som be-
hövs i mottagandet med bl.a. lämplig personal för att göra den in-
ledande bedömningen. Detta anses av flera som mer effektivt än att 
varje skola ska bygga upp en kompetens och hitta tid för att göra 
kartläggningen. Ett annat skäl som uppges är att det blir en tryggare 
och bättre start för eleven. När många elever kom samtidigt och att 
det dök upp nya elever varje dag på skolgården, ansågs inte heller 
fungera särskilt väl och fler kommuner menar att då är en ingång in 
bättre för alla.  

Placering i förberedelseklass är vanligare än direkt placering  
i ordinarie klass 

Av de som deltagit i intervjuerna verkar direkt placering i ordinarie 
klass redan från början vara vanligare för yngre elever medan för-
beredelseklass är vanligt för elever som kommer efter årskurs 5. 
Direktplacering i de högre årskurserna förekommer dock på vissa 
skolor. För fristående skolor har det också lyfts fram som mer van-
ligt. För att det ska fungera väl sägs dock att det måste finnas rätt 
kompetens hos läraren för att ta emot, att eleverna behöver mycket 
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stöd i en sådan situation, att det är svårare om det är många elever 
och i synnerhet om de kommer samtidigt. Direktplacering anses 
bidra till en snabbare språkutveckling men någon lyfter samtidigt att 
om det är flera elever så tenderar de att bli en grupp oavsett om de 
går i klass eller i förberedelseklass. För de äldre eleverna är det 
många som bedömer att förberdesklassen är nödvändig då den ger 
en trygghet, att eleverna får ett sammanhang och en bra skolintro-
duktion. 

Flertalet av de äldre nyanlända eleverna påbörjar således sin utbild-
ning, antingen direkt eller efter att de varit på en mottagningsenhet 
först, i förberedelseklasser på en eller några få skolor i kommunen. 
Att enbart ha några förberedelseklasser kan höra ihop med antalet 
elever och att stödåtgärderna då kan koncenteras till vissa skolor dvs. 
en god kompetens byggs upp på dessa skolor för undervisning av 
nyanlända elever. En kommun skiftar mottagandet på skolorna 
rullande på två år för att kunna använda resurserna och kompeten-
sen på bästa sätt. 

4.5.3 Skolplacering, närhetsprincip och skolval  

Som nämnts ovan får de äldre nyanlända eleverna vanligtvis en skol-
placering i en förberedelseklass. I större kommuner är det vanligare 
att det finns förberedelseklasser vid fler skolor medan andra kan ha 
en eller några få sådana klasser. I samband med det stora mottagan-
det 2015 har eleverna dock hamnat på fler skolor, både kommunala 
och fristående, eftersom man har startat upp förberedelseklasser på 
fler skolor. Några kommuner samarbetar med fristående skolor bl.a. 
när det gäller skolplacering (se avsnitt 4.5.16), medan andra kom-
muner inte har något samarbete eller så saknas det fristående skolor 
inom kommunen. Någon mindre kommun har sett till att det finns 
ungefär lika många nyanlända på alla skolor, där rektorerna träffats 
varje vecka och diskuterat fördelning och hjälper varandra om någon 
är högt belastad. Det finns de kommuner som försöker få till en 
mer allsidig elevsammansättning men det är inte alltid en lätt kom-
bination med det fria skolvalet och viljan från elever och vårdnads-
havare om att gå på närmste skola.  

Eleverna får som långt som möjligt en placering efter närhets-
principen eller vårdnadshavarnas önskemål men många kommuner 
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är i den situationen att närmaste skolor ofta är helt fulla med lång 
kö. I dessa fall blir det en dialog om i vilka skolor det finns platser. 
Det finns exempel i intervjuerna på att tjänstemän följt med på buss 
och tåg för att visa andra skolor och ibland organiseras bussning till 
andra skolor i ytterområdena. Alla kommuner anser sig dock inte 
råd med bussning och ibland kan det bli för långa tider i buss. De 
elever som bussas hamnar ofta på skolor som vanligtvis inte har tagit 
emot nyanlända elever tidigare och att andelen elever med utländsk 
bakgrund är låg. Intervjuade huvudmän upplever att eleverna har 
blivit väldigt väl mottagna på dessa skolor. Att bussa till andra skolor 
ses av några därför som framgångsrikt och bra för skolsegregation-
en. I vissa områden har platsbristen ofta varit akut där det finns flera 
exempel på att man startat undervisning i lokaler enbart för ny-
anlända. Detta är något som Skolinspektionen kritiserat och de flesta 
är medvetna om det och försöker slussa ut eleverna så fort det finns 
plats ute på skolorna.  

Den mycket ansträngda situationen som rådde under en period 
när många nyanlända elever anlände samtidigt i kombination med 
en redan befintlig platsbrist i många skolor medförde att ett antal 
huvudmän upplevde det svårt att fullt upp leva upp till närhetsprin-
cip och möjlighet att välja skola. De ansåg dock att det inte fanns så 
mycket alternativ i den situationen och det har ofta funnits en för-
ståelse från vårdnadshavarna även om de helst vill att eleverna ska 
gå på närmaste skola. Många fristående skolor har enligt vissa kom-
muner hänvisat till fulla skolor och lång kö, men det finns också 
fristående skolor som önskat att de fått tagit emot fler nyanlända 
elever men att samarbetet med kommunen inte helt fungerat.  

Kvotsystemet som är möjligt i dag anser de enskilda huvudmän-
nen är bra, men att det troligtvis inte är en åtgärd som kommer att 
föranleda någon stor omfördelning av elever eftersom många fri-
stående skolor är små. Kvotsystemet är inte heller helt enkelt att 
lösa organisatoriskt.  

4.5.4 Fördelar och nackdelar med att placera eleverna  
i lägre årskurser eller att gå om en årskurs  

När det gäller årskursplacering så förekommer det att eleverna pla-
ceras i en lägre årskurs än vad åldern motsvarar men många menar 
att det inte alltid passar och vissa huvudmän gör det väldigt sällan. 
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Detta gäller oavsett skolbakgrund och huvudskälet är ofta att eleven, 
och även dess vårdnadshavare, vill gå med jämnåriga elever. Det sociala 
umgänget anser huvudmännen också underlättas om eleverna är i 
samma ålder. Samma skäl anförs när det handlar om att gå om extra 
år i grundskolan, då man anser att det beror på elevernas sociala 
mognad, om det ska vara ett bra alternativ. Det kan också finnas en 
oklarhet i vilken ålder vissa elever är i. Eleven kan även inledningsvis 
vilja gå om, men när det närmare sig väljer eleven ändå att gå över 
till gymnasieskolan. Dock tycks flera kommuner vara överens om 
att möjligheten att gå kvar i grundskolan kan fungera väl för såväl 
elever med svag skolbakgrund som kan behöva få lära sig läsa och 
skriva, som elever med god skolbakgrund som man tror inom kort 
kommer att kunna klara en behörighet till gymnasieskolan. För de 
som förlänger tiden i grundskolan krävs ibland en gedigen dialog 
med eleven och dess vårdnadshavare, om att det kan vara gynnsamt 
att stanna kvar ett år. Samtidigt är det allt fler elever, enligt några 
huvudmän, som har insett att gymnasiet, i huvudsak språkintro-
duktion, inte erbjuder så mycket stöd jämfört med grundskolan och 
att det därför kan vara bättre för kunskapsutvecklingen att stanna 
kvar i grundskolan.  

De råder olika syn om vad som är bäst för elever som kommer 
sent i årskurs nio. I årskurs nio är det mycket fokus på nationella 
prov och slutbetyg och det kan därför vara ett extra tufft läsår att 
starta i. Kommer eleverna riktigt sent under vårterminen finns exem-
pel där eleverna gått direkt till programmet språkintroduktion på 
gymnasieskolan. Att börja direkt i gymnasiet kan enligt vissa inter-
vjupersoner då vara en fördel för att undvika fler övergångar, efter-
som dessa elever redan kan ha flyttat runt på olika boenden vilket 
kan ge mer kontinuitet än att enbart vara några få månader eller veckor 
i grundskolan.  

Många huvudmän vittnar också om att de har fulla lokaler med 
runt 30 elever i klasserna vilket gör det organisatoriskt svårt att låta 
många elever gå om. I en större kommun skulle det kunna handla om 
100-tals elever som ska stanna kvar i grundskolan.  
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4.5.5 Hur huvudmännen arbetar med inledande bedömning  

Alla huvudmän i intervjuerna gör de obligatoriska stegen 1 och 2 i 
Skolverkets kartläggningsmaterial i den inledande bedömningen, se 
figur 1.  

Figur 4.1 Inledande bedömning. Kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper 

 
Källa: Skolverket 

 
 
Det tredje steget i Skolverkets kartläggningsmaterial är frivilligt att 
använda sig av och detta syftar till att ge ett stöd för ämneslärare i 
att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kun-
skapsutveckling i respektive ämne. I dagsläget, maj 2017, finns steg 3 
publicerat i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik, engelska och mate-
matik. Ingen kommun menar att det under senare tid varit några 
problem med att hålla de lagstadgade två månaderna för att göra en 
inledande bedömning men när väldigt många elever anlände på en 
gång var det svårt att klara lagkravet. Av intervjuerna framgår att den 
inledande bedömning det vill säga ”kartläggningen”, görs antingen 
på kommunens mottagningsenhet eller ute på skolorna. För de en-
skilda huvudmännen kan det vara vanligare att eleven kommer via en 
kommunal mottagningsenhet först där de har blivit kartlaggda och 
därför har den med sig. Det är inte ovanligt att det är några pedagoger 
har till huvuduppgift att göra kommunens kartläggningar då man 
velat bygga upp en särskild kartläggningskompetens. När det gäller 
steg 3 är det vanligtvis upp till rektor och ämneslärare ute på skolor-
na att göra denna. 
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Fördelar som omnämns med att skolan gör kartläggningen, i stället 
för en mottagningsenhet, är att skolan får mer kunskap om eleven 
och att kartläggningsresultatet i större utsträckning kommer till 
användning ute i klassrummet. På så sätt kan också kompetensen 
på skolorna i att möta nyanlända elever växa, vilket har varit huvud-
skälet till varför en kommun gått ifrån en central mottagnings-
enhet. Några kommuner har löst frågan om att överföra resultat från 
mottagningsenheten genom att personal från mottagande skola 
finns med vid kartläggningen. En annan variant är att personal från 
mottagningsenheten är med vid överlämningen så att resultatet följer 
med och att den personalen även senare kan stötta lärarna i det fort-
satta arbetet. 

Det är några huvudmän som har provat steg 3 men ingen som 
ger uttryck för att det är något material som hela skolan använder 
sig av. Det är många som tycker att steg 3 är svårt och tidskrävande 
samt att man behöver skapa en organisation ute på skolorna för att 
ämneslärare ska ha möjlighet att göra den. Till det behöver även lärar-
na få kompetensutveckling i att göra ämneskartläggningen. I grun-
den anser flera i intervjuerna dock att steg 3 kan vara ett bra mate-
rial som hjälper lärarna och de tar upp att materialet skulle kunna 
användas på fler elever än bara nyanlända. I och med att det har 
varit färre asylsökande under den senaste perioden har ett flertal 
kommuner börjat arbeta mer med steg 3. De kan exempelvis ha in-
rättat en förstelärare som ska utveckla arbetet inom kommunen eller 
på skolan.  

Det finns båda kommunala och enskilda huvudmän som arbetat 
med egna ämneskartläggningar tidigare, innan Skolverkets nationella 
material togs fram, och de har vanligtvis fortsatt att använda sig av 
sitt material som ett komplement till steg 1 och 2 för att få så 
mycket information om eleven om möjligt. Detta görs t.ex. för de 
samhällsorienterade eller naturorienterade ämnena.  

Ett problem som tas upp av några kommuner i den inledande fasen 
är att det ibland kan vara komplicerat att identifiera särskolelever 
och andra elever med särskilda stödbehov. Det kan t.ex. vara svårt 
att särskilja om de svårigheter som en elev har beror på elevens svaga 
skolbakgrund eller om det finns en neuropsykiatrisk eller annan funk-
tionsnedsättning eller om det handlar om trauma. 
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Risk för att resultatet i kartläggningen inte alltid används  

När det gäller hur resultatet från kartläggningen sedan används lyfter 
flertalet huvudmän att det här finns en utvecklingspotential dels i 
hur resultatet ska överlämnas till mottagande skola, dels i hur resul-
tatet ska användas i klassrummet. Många menar att det ibland finns 
ett glapp där kartläggningen inte blir ett individuellt verktyg och en 
risk för ”hyllvärmare” som inte når ut till lärarna i klassrummet. Dock 
är materialet relativt nytt och flera tror att det kommer att bli en 
stor skillnad på sikt. Huvudmännen önskar därtill mer stöd i hur 
skolorna kan gå till praktisk handling för att kartläggningen ska bli 
ett levande underlag. För att kartläggningen ska användas mer krävs 
tydlig styrning och ledning från rektorn enligt vissa intervjuper-
soner.  

Det nationella kartläggningsmaterialet är uppskattat  
men kan utvecklas ytterligare  

Huvudmännen berättar att de generellt är väldigt nöjda med Skol-
verkets material och uppskattar att det finns ett nationellt stöd vilket 
saknats tidigare. Det finns flera huvudmän som tagit fram egna kart-
läggningsvarianter innan Skolverkets material kom men de är också 
nöjda. De anser bl.a. att det bidragit till mer likvärdighet och att 
kvaliteten höjts väsentligt i mottagandet. Materialet anses också fun-
gera väl för rektorns beslut om placering i årskurs och undervis-
ningsgrupp. Det är ett antal huvudmän som påtalar att materialet är 
omfattade och tidskrävande med flera involverade lärare, tolk och 
efterarbete. När många elever kommer samtidigt går det således åt 
väldigt mycket tid. Det finns även lärare som upplever att det kart-
läggs för mycket och att många lärare kan bedöma elevens kun-
skaper utan materialet.  

Utvecklingsområden för materialet som omnämns är att numera-
citetsdelen (steg 2 matematik) är otydlig mellan yngre och äldre 
elever. Det finns också önskemål på fler varianter av numeracitets-
delen så att eleverna inte kan berätta frågorna för varandra. Det finns 
flera huvudmän som kompletterat mattedelen med räkneuppgifter 
för att eleverna ofta vill visa att de kan räkna eftersom materialet 
handlar mer om matematiskt samtal och förmågor som kan skilja sig 
mycket mot den skolkultur som många nyanlända elever kommer 
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ifrån. Någon föreslår att steg 3 borde tas fram i en enklare version 
då den tar oerhört lång tid att göra. En kommun föreslår att de borde 
finns något ytterligare centralt dokument mot kunskapskraven i 
årskurs 9 en annan att det behövs mer nationella standardiseringar 
och ramar. Ett annat förslag är att det borde finnas mer utrymme för 
att också prata med vårdnadshavare om sådana finns. Det finns också 
förslag om att Skolverket ganska snart bör utvärdera kartläggnings-
materialet för att se om det bör utvecklas och uppdateras utifrån de 
erfarenheter som nu finns. 

4.5.6 Anpassad studiegång och prioriterad timplan tolkas  
och används väldigt olika  

Det är flera huvudmän som uppskattar att det infördes ytterligare 
möjlighet eller en större flexibilitet att anpassa undervisningen för 
målgruppen med prioriterad timplan. Intervjuerna ger dock en 
väldigt blandad bild av hur prioriterad timplan och anpassad studie-
gång används. I intervjuerna framkommer att några enstaka huvud-
män aldrig använder prioriterad timplan, utan enbart anpassad studie-
gång och några huvudmän använder enbart prioriterad timplan och 
undviker anpassad studiegång. Ett flertal huvudmän uppger att nästan 
ingen av deras elever kan gå ut i alla ämnen efter ett år och därför 
ersätts den prioriterade timplanen alltid med anpassad studiegång. 
Några huvudmän använder sig av prioriterad timplan så länge elever-
na går i förberedelseklass.  

De finns flera huvudmän som beskriver att bestämmelsen om 
prioriterad timplan ger upphov till tolkningsproblem och inte passar 
ihop med syftet att eleverna fortfarande ska klara kunskapskraven i 
alla ämnen i åk 9. Det uppfattas t.ex. som svårt att veta vilka ämnen 
som ska prioriteras bort. Någon huvudman uppfattar att man ska 
välja bort de ämnen där de tror att eleven kommer att nå godkänt 
betyg och i stället lägga mer tid på ämnen där eleven riskerar att inte 
nå målen, varför den huvudmannen hellre väljer anpassad studie-
gång så eleven får lyckas och känna att hen går framåt. Några andra 
uppger att de i den prioriterade timplanen har valt att ta bort de sva-
gaste ämnena för att eleverna ska få göra något de är bra på. En 
huvudman uppger att de i besluten om prioriterad timplan mest lyfter 
bort språkval och att eleverna får mer av matematik och svenska 
eller svenska som andraspråk (sva). På skolorna kan det också finnas 
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en bild av att prioriterad timplan är ungefär som anpassad studie-
gång och att man plockar lite här och lite där. En annan använder 
enbart anpassad studiegång fram till årskurs 8 och enbart priorite-
rad timplan i årskurs 9. Att göra en prioritering kräver också att man 
vet elevernas ämneskunskaper och en kommun påpekar att steg 3 i 
kartläggningsmaterialet därför är av stor vikt.  

En huvudman uppger att eleverna får anpassad studiegång när de 
går delvis i förberedelseklass och ordinarie klass, särskilt de som kom-
mer sent i grundskolan. Dessa elever får då mer svenska. En annan 
huvudman använder anpassad studiegång för de elever som går i 
förberedelseklass och uppger att elevernas dagar är något kortare. 
En huvudman uppger att de har anpassad studiegång med fokus på 
kärnämnena den första perioden och då får eleverna på en skola t.ex. 
mer svenska som andraspråk och engelska och på en annan ges 
grupperna svenska som andraspråk, engelska och matematik. En 
huvudman uppger att det inte är lika många elever längre som har 
anpassad studiegång, men att det fortfarande används och då fun-
derar man ofta på vilka ämnen som ska tas bort. De samhällsorien-
terande ämnena är t.ex. svåra och omfattande läsämnen. De natur-
orienterande ämnena likaså. Någon huvudman uppger att de har 
anpassade studiegångar för de flesta när det gäller betygssättning. 

Prioriterad timplan anses samtidigt bra eftersom anpassad studie-
gång kan vara lite stigmatiserande och att eleven egentligen inte är i 
behov av särskilt stöd som anpassad studiegång är, utan att eleven 
faller på att hen inte kan språket än. En huvudman menar att det 
skulle vara bra om beslut om prioriterad timplan kunde fattas under 
två år. Som orsak uppges bl.a. att vissa elever behöver längre tid, sär-
skilt den gruppen som inte har någon skolbakgrund. En annan huvud-
man anger att ett år är tillräckligt för prioriterad timplan.  

Någon enstaka huvudman tar upp att det nästan är en omöjlig-
het att få ihop prioriterad timplan med garanterad undervisningstid. 
En annan menar att det är stor utmaning att hålla garanterad under-
visningstid överhuvudtaget eftersom eleverna har så mycket olika 
bakgrund, t.ex. är vissa elever mycket traumatiserade. Det kan också 
vara svårt att få till när många elever kommer samtidigt. Ett exem-
pel som anges är när en skola fick ta emot 20 elever på samma dag, 
varav 11 elever i årkurs 9 och av dessa var det sju som aldrig gått i 
skola tidigare. För att kunna möta liknande situationer i framtiden 
önskas en ännu större flexibilitet kring hela läroplanen.  
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4.5.7 Vilka arbetssätt eller metoder fungerar väl för elever 
med god respektive svag skolbakgrund  

I intervjuerna understryks att nyanlända elever är en väldigt heterogen 
grupp och huvudmännen beskriver att de tar emot allt från elever 
med avancerade ämneskunskaper till äldre elever som inte kan läsa 
och skriva. Väldigt många huvudmän framför att det är fantastiska 
ungdomar som kommer med en nyfikenhet, motivation och läslust 
som är oerhört positiv. Eleverna är vidare en tillgång i sina klasser 
trots att de kan komma från svåra förhållanden och traumatisk flykt. 
Nästan alla huvudmän beskriver att dessa grupper, elever med god 
respektive svag skolbakgrund, har behov av olika arbetssätt. För båda 
grupper anser huvudmännen dock att ett språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt fungerar väldigt bra. Det är även vanligt att 
eleverna får någon typ av digitalt material som komplement.  

När det gäller skolplacering verkar det vanligare att kommunen 
försöker placera elever med svag skolbakgrund på en skola där man 
vet att det finns god kompetens för att arbeta med skriv- och läs-
inlärning för äldre elever. Det kan vara att den skolan har duktiga sva-
lärare, eller pedagoger som är bra på läs- och skrivinlärning för yngre 
åldrar eller speciallärare. Många lyfter erfarna lärare t.ex. pensionärer, 
som särskilt lämpliga personer för denna grupp. Elever med svag skol-
bakgrund är de som i högre uträckning går kvar längre på en even-
tuell mottagningsenhet och i förberedelseklass jämfört medan elever 
med god skolbakgrund som generellt bedöms kunna gå ut snabbare 
i ordinarie klass. Elever med svag skolbakgrund hamnar också ofta i 
en egen grupp inom förberedelseklassen där det inledningsvis är 
fokus på läs- och skrivinlärning.  

I sammanhanget lyfts att nyanlända elever ofta tillhör de som 
går på läxhjälp efter skolan och lovskola och här kan det vara fram-
gångsrikt att också förstärka med flerspråkig personal, i synnerhet 
om de har någon lärarbakgrund eller akademisk bakgrund i t.ex. litte-
ratur eller engelska. Några kommuner har ett aktivt samarbete med 
Arbetsförmedlingen för att snabbt hitta lämpliga nyanlända vuxna 
eller rekryterar flerspråkiga studenter på högskolor och universitet. 
Det finns också ett exempel där huvudmän använt flerspråkiga äldre 
elever i gymnasieskolan som stöd i grundskolan, vilket har varit extra 
motiverande för eleverna. 
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Elever med svag skolbakgrund behöver mycket stöd 

Majoriteten av huvudmännen lyfter fram att elever som har svag skol-
bakgrund eller är analfabeter behöver mycket mer tid och stöd. Det 
handlar dels om att eleverna ska lära sig det svenska språket, dels om 
att de ska lära sig att läsa och skriva. De elever som inte har skolbak-
grund kan enligt vissa huvudmän också behöva betydligt mer studie-
handledning. Eleverna får i en kommun i snitt 120 minuter studie-
handledning i veckan, men i den bästa av världar, önskar man att de 
hade fått studiehandledning 100 procent initialt. Samtidigt är man 
medveten om att det bara på en skola kan finnas 54 olika modersmål. 

För elever med svag skolbakgrund verkar de allra flesta, men 
inte alla intervjuade huvudmän, inrättat särskilda undervisningsgrup-
per eller ”litteracitetsklasser”. I dessa grupper har man inlednings-
vis stort fokus på läs- och skrivinlärning. Att eleverna går tillsam-
mans i en egen grupp anses också vara fördelaktigt då eleverna inte 
behöver känna sig utpekade för att de inte kan läsa och skriva och 
de har ofta ett behov av extra trygghet. Samtidigt poängteras av 
många i intervjuerna att även om dessa elever inte kan läsa och skriva 
så har eleverna ofta andra kunskaper och yrkeserfarenheter med sig. 
Det är därför viktigt att eleven får känna sig delaktig och att man 
bygger vidare på elevernas erfarenhet och styrkor. Exempel på erfaren-
heter som nämns är att många elever har arbetat med försäljning, 
jordbruk och textilindustri.  

Framgångsrikt för denna grupp elever kan vara att prioritera 
modersmålsundervisning och att när de lär sig läsa och skriva sam-
tidigt arbeta med begrepp inom de samhällsorienterade och natur-
orienterade ämnena och engelska. Även om eleverna går i särskilda 
grupper så beskrivs vikten av att eleverna är med på gemensamma 
raster, luncher och deltar i undervisning i praktiska och estetiska 
ämnen med andra elever.  

Som nämnts ovan så får denna grupp mycket läs- och skrivinlär-
ning, men i kombination med några ämnen. Flera huvudmän lyfter 
vikten av att använda all tid som finns dvs. även loven. Det finns 
flera kommuner som också tar upp att denna grupp kan behöva mer 
grundläggande undervisning och baskunskaper om t.ex. skolans roll, 
studieteknik, samhällskunskap och viss omvärldsbevakning. När det 
gäller ensamkommande understryks deras hälsosituation och att asyl-
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processen kan vara särskilt betungande för dessa elever vilket kräver 
satsningar på elevhälsa.  

När det gäller andra satsningar för denna målgrupp som fungerat 
väl så lyfter en kommun att de även satsat på praktik, bl.a. på för-
skolor, i syfte att stärka elevernas språkutveckling ytterligare. En 
annan kommun beskriver att de satsat på idrott och hälsa och har 
tre timmar i veckan på schemat. Detta anses framför allt gynna läran-
det men de bedömer också att det är bra för elever med svag skol-
bakgrund genom möjligheten att lära sig många begrepp. Här har man 
även köpt in mycket idrottsutrustning, t.ex. skridskor, burkinis och 
skidor så att alla elever har möjlighet att ägna sig åt olika aktiviteter. 

Balansen i utslussningen till ordinarie klass är något som även 
berörs särskilt för denna grupp elever. Det finns exempel i intervju-
erna där man anser att de varit lite för snabba ibland med att slussa 
ut till ordinarie klassen vilket eleverna inte varit helt redo för. Elever-
na kan själva ha velat gå ut men undervisningen har varit för avan-
cerad i den ordinarie klassen, vilket resulterat i dåliga resultat, att 
eleverna uteblivit från undervisningen och att de sen vill komma till-
baka till förberedelseklass. Dock med ett skolmisslyckande i ryggen. 
Att behålla eleverna i förberedelseklass och att de får mer ämnes-
undervisning med ordinarie klass innan de slussas ut fullständigt, 
anses därför av en kommun vara ett annat alternativ som kan passa 
bättre. Några kommuner säger att direktinkludering inte alls är bra 
för elever med väldigt svag skolbakgrund.  

Flera huvudmän nämner att analfabetetism hos äldre elever kan 
vara något helt nytt för skolan och att det är ett område som det 
behövs betydligt mer stöd och kompetensutveckling i. Det är inte 
heller något område som berörs särskilt mycket i lärarutbildningen. 
Ett annat problem är att tiden springer iväg och att eleverna hinner 
bli för gamla, dvs. när de lärt sig skriva och läsa och fått upp språket, 
för att få fortsätta på gymnasiekolan. Det framförs även att det finns 
alldeles för mycket spärrar i utbildningssystemet för denna grupp 
elever.  
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För elever med god skolbakgrund  

När det gäller elever med god skolbakgrund anger flera huvudmän 
att eleverna vanligtvis kan slussas ut snabbare i ordinarie klass och att 
det kan vara lättare för dessa elever att hamna i en åldersadekvat 
grupp. Det anses också enklare att arbeta utifrån kursplanen och 
vanligare att eleverna har undervisning i fler ämnen. Elever som har 
kunskaper i matematik och i synnerhet engelska, som de kan kom-
municera på, kan oftast gå ut väldigt fort i ordinarie klass.  

För elever som har mycket ämneskunskaper och enbart saknar 
svenska språket kan det fungera väl med sva-lärare eller studiehand-
ledare i klassrummet. Att lägga mycket fokus på att utveckla svenskan 
och de ämnesord man behöver ha i vissa ämnen kan också vara effek-
tivt. En kommun kommer även in på gymnasiet och lyfter att de 
satsat på studiehandledare på programmet individuellt alternativ 
vilket resulterade i att resultaten sköt i höjden. Någon huvudman 
lyfter att det inte står i Lgr11 att alla kunskaper ska kunna anges på 
svenska och där skolorna varit öppna för möjligheten att eleven får 
visa sina kunskaper på sitt modersmål har det fungerat väl. Flera per-
soner i intervjuerna anger att det borde vara möjligt för eleven att få 
använda sitt modersmål mer för att visa vilka ämneskunskaper man 
har. Flera huvudmän påpekar att det kan vara väldigt lyckat med 
parallellundervisningen, tvåspråkiga undervisning och flippat klass-
rum. Genom parallellundervisning har eleverna blivit behöriga i större 
uträckning eftersom de har haft möjlighet att också redovisa sina 
kunskaper på modersmålet.  

För elever med god skolbakgrund kan ett tionde eller elfte skolår 
vara bra enligt några huvudmän då dessa elever bedöms kunna upp-
nå en behörighet till nationellt program under den extra tiden. Sam-
tidigt kan det finnas problem med att eleverna blir betydligt äldre 
än sina klasskamrater. För elever med god skolbakgrund som vet vad 
de vill läsa lyfts behovet av att föra en dialog med bl.a. studie- och 
yrkesvägledare och snabbt koppla in hur deras utbildningsväg ser ut 
i Sverige. Vill eleven in på högskoleförberdeande program kan det 
vara en fördel att förlänga tiden i grundskolan eftersom språkintro-
duktionsprogrammet, enligt ett flertal huvudmän, kan vara en längre 
väg för att uppnå behörighet och ses av vissa som en bromsklass för 
elevernas fortsatta kunskapsutveckling. 



SOU 2017:54 Nulägesbeskrivning 

127 

4.5.8 Vilka ämnen framstår som särskilt problematiska 

Vilka ämnen som är svårast varierar beroende på elevers bakgrund 
samt övriga förutsättningar men det finns några ämnen som sticker 
ut som extra svåra. Ett självklart ämne som få elever klarar är svenska 
som andraspråk (sva) eftersom eleverna inte kan svenska. Kursplanen 
upplevs också som avancerad och den skiljer sig väldigt lite jämfört 
med ämnet svenska. Det framförs även att kursplanen i svenska 
som andraspråk inte är helt anpassad för nybörjare och det finns 
idéer om att en annan kursplan behövs. Eller att det finns annat be-
dömningsstöd som visar på progression i ämnet som är lättbegripligt 
för elev och vårdnadshavare. Samhällsorienterade och naturorien-
terad ämnena omnämns ofta som svåra i och med att de innehåller 
ett avancerat ämnesspråk och många begrepp som eleverna behöver 
få förklarade för sig. De samhällsorienterade ämnena kan också skilja 
sig stort från den undervisning eleverna tidigare fått i samhällskun-
skap, historia, geografi och religion.  

En majoritet lyfter även ämnet engelska och att det är väldigt tungt 
för eleverna som kommer i högstadiet att på kort tid läsa in flera 
års kunskaper samtidigt som de också ska lära sig svenska. Eleverna 
har ofta ett behov av att börja på grundläggande nivå och många 
kommuner har också inrättat en form av ”nybörjarengelska”. Syftet 
med den är att eleven ska få en bra start i ämnet och att ämnen inte 
ska kännas helt oöverkomligt. Samtidigt vet de att nybörjarengelska 
inte kommer att leda till ett godkänt betyg men sannolikheten att 
klara engelskan bedöms vara väldigt liten om eleverna kommer sent 
och därför satsas på en bra introduktion till ämnet. Det finns vidare 
en önskan om att det skulle gå att bygga ihop ämnet mer med ämnet 
i gymnasiet eller att dessa elever kanske behöver fortsätta efter 
skoltiden med engelskan.  

Det är få i intervjuerna som använder sig av dispensen i kravet 
på engelska till gymnasieskolans nationella program, men några gör 
det. Huvudskäl till att de ger dispens uppges handla om att eleverna 
har oerhört svårt att komma i kapp och att det är nog så krävande 
att lära sig svenska. Att huvudmannen inte tagit beslut om dispens 
har ofta handlat om att det ändå är så många ämnen som eleven inte 
klarat att det inte blir relevant eller att det framstår som lite oklart 
vad som händer i gymnasiet med undervisningen i ämnet. Två kom-
muner ger främst dispens om eleven ligger väldigt nära att få god-
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känt i engelska. En kommun anger att de använt dispensen för att 
låta två nyanlända elever, som hade klarat godkänt i de andra ämnena, 
gå in på ett nationellt program med gott resultat.  

Det läggs mycket tid och resurser för att få nyanlända elever  
att klara kravet i simning inom ämnet idrott och hälsa  

Ett stort antal huvudmän framför att kunskapskravet i åk 9 på att 
simma 200 meter fritt och 50 meter rygg i ämnet idrott och hälsa är 
problematiskt. Det läggs också stora resurser, både ekonomiska och 
tidsmässiga, på att försöka få eleverna godkända. Det erbjuds bl.a. 
bussning till badhus, enskilda tider och särskilda intensivkurser, extra 
personal som håller i träningen eller följer med eleverna i bussarna. 
När det handlar om många elever krävs också mycket tider vilket 
inte alltid är möjligt. Det är även många kommuner som saknar eget 
badhus och man måste då låna grannkommunens badhus vilket inne-
bär att det är ännu svårare att få till träning. Det satsas på allt från 
simundervisning ett antal gånger varje vecka för bl.a. förberedelse-
klassen till olika intensivträningsperioder. Det är inte heller ovanligt 
med olika satsningar under lov eller sommarskola. Intensivträning och 
att få tillgång till badhuset ett antal gånger per vecka under en period 
tycks vara att föredra jämfört med några gånger under terminen.  

Det framförs också att det är många flickor och pojkar som inte 
har någon erfarenhet av vatten och som dessutom kan vara rädda för 
vatten. Därför kan man behöva börja väldigt grundläggande med att 
bygga upp en vattenvana. Dessutom kan eleverna ha en traumatisk 
upplevelse från flykten över t.ex. Medelhavet. Det krävs således mer 
än bara ett tiotal tillfällen, enligt vissa huvudmän, för att de äldre 
eleverna ska lära sig att simma.  

Det finns också många kommuner som har problem med att 
flickor inte deltar på simundervisningen. Dock har flera löst det 
genom att t.ex. ha en introduktion till vad ett badhus är, eftersom 
inte alla kvinnor varit på ett sådant innan, särskilda tider för flickor 
där även deras mammor kan följa med, fler enskilda omklädnings-
rum etc. vilket har resulterat i att det har fungerat bra i vissa kom-
muner.  

Mycket tid och resurser går således åt att klara ett kunskapskrav i 
ett ämne under terminen men samtidigt poängteras att det är ett 
livsviktigt krav att kunna simma i Sverige. Det som önskas är t.ex. 
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mer tid för elever som kommer sent i grundskolan att klara kravet, 
eller någon dispens eller möjlighet att kunna fortsätta med kravet i 
gymnasiet. Det är i huvudsak simningen som intervjupersonerna 
bedömer att eleverna faller på för att få godkänt i idrott och hälsa. 

4.5.9 Hur kan elevens individuella kunskapsutveckling 
synliggöras när kunskapsnivån ännu inte motsvarar  
ett godkänt betyg 

För att synliggöra elevens utveckling och kunskapsnivå innan bety-
get E föreslår majoriteten av intervjuade huvudmän nationella bedöm-
ningsmatriser. Det är också väldigt många huvudmän som redan 
tagit fram egna varianter som används i hela kommunen, hos den en-
skilda huvudmannen eller i skolan. Ett flertal nämner att de arbetar 
med matriser i olika former via bl.a. webbplattformar eller webb-
verktyg (t.ex. Unikum eller IST lärande) eller så har lärarna själva 
satt ihop sina egna.  

Åskilliga huvudmän lyfter fram betydelsen av att kunna visa på 
progression och delmål för eleverna. I synnerhet för nyanlända elever 
som har många F men det vore även bra för alla elever att kunna 
följa sin kunskapsutveckling. En förenklad nationell variant där man 
snabbt kan dokumentera var eleven befinner sig i varje ämne efter-
frågas. Ett sådant verktyg anses också vara ett värdefullt bidrag för 
elever som flyttar. Det skulle också underlätta situationen för lärarna 
som kanske ska sätta 16 F i betyg samt öka elevernas motivation 
ytterligare. Det reflekteras även över att det borde finnas något natio-
nellt material som kan samköras med introduktionsprogrammen, så 
att man snabbare kan bygga vidare på de kunskaper som saknas för 
godkänt betyg.  

Ett annat förslag som nämns är att bygga upp en elevportfolio 
med enkla omdömen. Det är ett antal huvudmän som föreslår att 
Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 kompletteras med digitala 
självskattningsvarianter eller matriser som eleven kan göra själva för 
att ämneslärarna sedan ska kunna ge eleverna de allra bästa förut-
sättningarna för fortsatt lärande. Det är några huvudmän som efter-
frågar mer material och läromedel som är gjorda med uppgifter på 
svenska och ytterligare språk för att elever, lärare och föräldrar på så 
sätt enklare kan följa med och vara delaktiga.  
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4.5.10 Omdömen i stället för betyg F 

Flertalet huvudmän framför att eleverna visar stort engagemang och 
lägger ner mycket tid för att hinna ikapp jämnåriga elever men att 
deras insats ändå resulterar i ett underkänt betyg. Fokus borde i stället 
enligt vissa vara att visa på vad eleverna lärt sig och hur mycket de 
har utvecklats. Det skulle i sin tur leda till ökad motivation och för-
ståelse än att få en massa F som i stället visar på skolmisslyckande.  

Det är några huvudmän som anser att skriftliga omdömen vore 
bättre eller att ta fram fler betyg under godkänd nivån. Ett annat 
förslag är att lärare under en period när eleven är helt nyanlända och 
inte har en rimlig chans att få ett godkänt betyg inte behöver sätta 
något betyg. Det finns flera exempel på kommunala eller fristående 
skolor som redan kontinuerligt använder sig av ett system med om-
dömen som ett komplement till underkända betyg, dvs. inte bara 
i slutbetyget i årskurs 9. 

4.5.11 Digitalt stödmaterial och fjärrundervisning  

I stort sett alla huvudmän i intervjuerna uppger att de på något sätt 
använder ILT Inläsningstjänst som är en leverantör av anpassade 
läromedel, inklusive studiestöd på modersmål, till skolan, med 
fokus på elever med dyslexi och nyanlända elever. Det som anses 
fördelaktigt är att kunna få höra eller läsa läroboken eller uppgiften på 
både sitt modersmål och svenska. Andra material som omnämns är 
Gleerups digitala medel, Liber och Studie.se. Det är många som på-
pekar att det vore fördelaktigt om det hade funnits nationella digitala 
material och appar som tillhandahålls av staten då det kostar mycket 
för huvudmännen att köpa in. De digitala verktygen lyfts som en 
extra motivationsfaktor eftersom eleverna ofta enkelt kan se vad de 
kan och vad de har lärt sig. 

Få huvudmän i intervjuerna, med några undantag, har kommit 
igång med fjärrundervisning men många fler ser en stor möjlighet, i 
synnerhet glesbygdskommuner, att kunna arbeta mer på distans. 
De kommuner som prövat är väldigt nöjd med undervisningen i syn-
nerhet för äldre elever. Kommuner som har många skolor på långa 
avstånd lyfter särskilt att mer tid kan gå till undervisning i stället 
för att studiehandledare och modersmålslärare sitter stora delar av 
dagen i bil eller buss. Någon påpekar att det inte funnits så mycket 
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än att köpa in, t.ex. i Dari. Ett förslag är att Skolverket borde kunna 
stödja studiehandledningen digitalt mycket mer.  

4.5.12 Hur kan nyanlända elever i högre uträckning uppnå 
behörighet till gymnasieskolans nationella program 

Huvudmännen föreslår i intervjuerna en rad åtgärder för att ny-
anlända elever i högre utsträckning ska bli behöriga till gymnasie-
skolans nationella program. Det kan vara väldigt övergripande förslag 
som att se över integrationspolitiken för att bryta boendesegrega-
tionen till att se över hela skolsystemet. Det kan också handla om 
att fördela nyanlända elever på fler kommuner och skolor eller att 
se över det fria skolvalet och kösystem för nyanlända samt att bussa 
eleverna över kommungränser i högre uträckning. Vad gäller för-
delning av elever till fler skolor kommenteras samtidigt att det inte 
bara är att fördela ut eleverna, utan man behöver även, ur ett resurs- 
och kvalitetsperspektiv, se till vilka skolor som har kompetens att 
ta emot eleverna. Någon mindre kommun menar att skollag och 
nationellt stödmaterial är mer anpassade efter att några få nyanlända 
elever kommer till en stor skola, än att det kommer väldigt många 
nyanlända elever till en mindre skola.  

Det framförs även andra mindre övergripande förslag, som t.ex. 
att översätta kunskapskraven i årskurs 9 till fler språk. Det framförs 
även att skolan också finns i en kontext och att nyanlända elever 
finns i flera andra sammanhang. Att komplettera med aktiviteter på 
fritiden och att samarbeta med föreningsliv, kulturskola m.m. anses 
också viktigt så att eleverna får ett socialt sammanhang, att de mår 
bra, kan utveckla språket och sig själva.  

Tänk nytt, få till mer samverkan mellan skolformerna  
och inrätta fler vägar 

Flera huvudmän påpekar att utbildningssystemet inte är konstruerat 
för hur elevsammansättningen ser ut i dag och att det kan behövas en 
ny organisation för sent anlända elever. Att komma in på ett natio-
nellt program för dessa elever är i många fall ett orealistiskt högt 
ställt krav utifrån de behörighetsregler som finns. Många elever kän-
ner dessutom en stor oro för att inte hinna bli behöriga. De är flera 
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som kommenterar att sent anlända elever riskerar att fastna i dagens 
skolssystem vilket upplevs som problematiskt då eleverna är så moti-
verade. Oavsett skolbakgrund så ser eleverna skolan och utbildning 
som sitt livs möjlighet och så upplever de att det inte går snabbt 
nog, som en huvudman säger. 

De elever som klarar behörighet är, enligt intervjupersonerna, 
ofta en liten grupp elever som vanligtvis har en väldigt hög ambi-
tionsnivå, gedigen skolbakgrund och familj med eftergymnasial ut-
bildning. Eleverna lägger dessutom oerhört mycket av sin fritid på 
att studera och går t.ex. på alla lovskolor och läxhjälpslektioner som 
finns för att få ihop det.  

Åtskilliga huvudmän framför att det måste till något nytt på om-
rådet och att det borde finnas fler vägar eller utgångar från grund-
och gymnasieskolan än vad det gör i dag. En väg som många nämner 
är att i högre grad inledningsvis kombinera arbete och utbildning så 
att eleven kan utveckla språket och samtidigt få en utbildning samt 
möjlighet till försörjning. Det anses även viktigt att koppla på studie- 
och yrkesvägledning och att redogöra för vilka vägar som finns så 
att det inte framstår som nattsvart för att eleven inte uppnår kraven 
i grundskolan. För att stärka mottagandet skulle det också vara bra att 
säkerställa tidigt att eleverna vet vad som krävs för att komma vidare 
i utbildningen och vilka ämnen som godkänt betyg måste uppnås i. 
Ett tydligare fokus med ett mål och plan anses också underlätta för 
både eleven och elevens vårdnadshavare.  

Ett annat område som är centralt enligt flera huvudmän är att ut-
veckla samverkan mellan grundskola och gymnasieskola och ibland 
folkhögskola. Vidare önskas att skolformerna bättre krokar i varandra. 
Gymnasieskolan skulle exempelvis mer kunna ta tillvara på de kart-
läggningar eller det arbete som gjorts i grundskolan. Det finns ett 
antal huvudmän som föreslår att en individuell studieplan bör tas fram 
för att samverkan mellan skolformerna ska fungera bättre. Mer sam-
verkan inom gymnasieskolans nationella program med introduktions-
programmen poängteras också. Likaså omnämns mer övergripande 
samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, skola och polis. 

Några kommenterar att så länge som behörighetskraven ser exakt 
lika ut för dessa elever som för elever som gått nio år i grundskolan 
behöver man fundera kring hur man kan ge nyanlända elever mera 
tid. Något som nämns är att det behövs en ökad flexibilitet och att 
man i dag behandlar väldigt många olika elever väldigt lika. En fun-
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dering är om behörighet i gymnasiet ska vara ett mål för alla elever. 
Sent anlända elever hinner ofta bli ganska gamla innan de klarar det 
och det är inte säkert att de kommer att göra det. Det upplevs som 
frustrerande att många elever hoppar av i gymnasiet och sedan ham-
nar i aktivitetsansvaret eller vuxenutbildning i stället för att ta vara 
på tiden i gymnasieskolan. Fler möjligheter att läsa på nationellt 
gymnasieprogram med undervisning på modersmål, i kombination 
med svenska, framförs också. I sammanhanget kommer några in på 
möjligheten att använda de 1–2 extra åren i grundskolan. Detta 
behandlats i avsnitt ovan 4.5.4. 

Ytterligare anpassningar i utbildningen behövs 

Att alla elever ska läsa alla ämnen oavsett om de gått alla år eller 
bara något år i svensk grundskola anses inte fungera i praktiken. Ett 
annat perspektiv som berörs av några huvudmän är att se över antal 
ämnen som krävs för att bli behörig och att det borde gå att prio-
ritera mer bland de ämnen som eleven måste vara behöriga i. Kraven 
att läsa alla ämnen och att hinna bli behörig på kort tid bedöms av 
vissa inte hänga ihop och man anser att det är bättre om eleverna 
får en större chans att fortsätta med sina klasskamrater. Även om 
eleven behöver ha mycket kunskaper med sig i gymnasiet borde det 
gå utan att eleven har uppnått alla kunskapskrav enligt den svenska 
läroplanen, enligt en intervjuperson.  

De finns huvudmän som mer taktiskt använder sig av anpassad 
studiegång eller prioriterad timplan för att läsa de ämnen som eleven 
behöver för att uppnå behörighet i syfte att ge dem en ökad chans 
att klara det. Ett annat skäl är att eleven ska få en så snabb väg som 
möjligt till gymnasieutbildning. Att arbeta mer fokuserat mot t.ex. 
samhälls- och naturvetenskapligt program eller yrkesutbildning och 
lägga en plan för åtta eller tolv ämnen är något som också kommente-
ras. Några diskuterar även ökad möjlighet att läsa i block då 40 minu-
ter och 60 minuters klasser här och där lätt blir lite osamman-
hängande.  

Prioriterad timplan kan enligt några huvudmän fungera bra men 
om man läser bestämmelsen bokstavstroget fungerar den inte med 
slutbetygen i årskurs 9. Att klara 16 ämnen när eleven kommer sent 
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är ofta orealistisk och det borde i stället vara fokus på hur många 
ämnen som går att läsa in på ett antal månader eller år.  

Flera framför att man i högre uträckning borde låta eleverna på-
börja ett nationellt program även om de t.ex. inte har godkänt i 
svenska som andraspråk i stället för att eleverna går till ett introduk-
tionsprogram. I synnerhet då det sista ämnet som nyanlända elever 
i förberedelseklass eller ordinarie klass i grundskolan eller språk-
introduktion klarar är godkänt i svenska som andraspråk. Att stjälpa 
dessa studiemotiverade eleven upplevs som oerhört frustrerande och 
det uppfattas som ett problem att ungdomar som kommer med en 
massa kunskaper faller på svenskan och att de inte kommer genom 
systemet samtidigt som de utvecklas i språket. Det är flera som anger 
att de haft elever som de tror skulle ha klarat ett nationellt program 
men som saknat godkänt i svenska som andraspråk eller engelska. Det 
finns även kommuner som provat att låta vissa elever läsa på natur-
vetenskapligt program utan godkänt betyg i svenska som andraspråk, 
samtidigt som de fått extra undervisning i svenska som andraspråk 
under första året på gymnasiet, vilket fallit väldigt väl ut. Ett tydligt 
kvotsystem för de elever som har klarat godkänt i många ämnen men 
som ändå inte kommer in på nationellt program kan vara ett alter-
nativ enligt en kommun. Att hitta sidospår, utveckla kvotmöjligheten, 
att se över engelskakravet eller att ha något basår i kombination med 
nationellt program föreslås även för att lätta upp behörighetsreglerna. 

Engelska är ett ämne som majoriteten av nyanlända elever inte 
klarar och det finns funderingar på om engelskan skulle kunna vara 
ett språkval i stället där de äldre eleverna kan läsa nybörjarengelska, 
vilket skulle sporra eleverna mycket mer. När det gäller engelskan 
handlar det vanligtvis inte om att ta bort ämnet helt för eleven, men 
att nyanlända elever ska lära sig två språk på en gång innan de tar sig 
in på nationellt program anses väl tufft av många. Någon kommun 
framför att eleverna borde få räkna in ett annat språk i behörig-
heten, t.ex. modersmål, i stället för engelska. Idrott och hälsa är ett 
ämne som eleverna inte klarar att få ett godkänt betyg i med an-
ledning av kravet på att simma, se mer om ämnet idrott och hälsa 
och engelska i avsnitt 4.5.8.  
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Utveckla modersmålsundervinsgen och förtydliga syftet  
med studiehandledning på modersmålet  

Det är ett flertal huvudmän som föreslår att studiehandledning på 
modersmålet och modersmålsundervisningen bör utvecklas. För mo-
dersmålsundervisningen föreslås även att den borde integreras mer 
med ämnesundervisning under hela skoldagen och att kursplanen för 
modersmålsundervisning bör ses över. Någon föreslår en tydligare 
valideringsutbildning för modersmålslärare. 

När det gäller studiehandledningen framförs av ett flertal huvud-
män att det behövs tydligare riktlinjer kring vad studiehandledning 
är, för att elevernas kunskapsutveckling ska bli ännu bättre. Det be-
tonas att studiehandledningen måste göras i samverkan med ämnes-
läraren, eftersom det kan vara en framgångsfaktor. Vidare framförs 
att staten borde fundera mer på vilken utbildning en studiehandledare 
bör ha. Det finns även förslag på att staten borde kunna tillhanda-
hålla studiehandledning bl.a. digitalt.  

Ta i högre utsträckning vara på elevernas tidigare kunskaper  
och använd modersmålet i undervisningen  

I syfte att eleverna i högre grad ska bli behöriga uppger ett antal 
huvudmän att skolan behöver bli bättre på att ta tillvara på elever-
nas tidigare kunskaper då det är orimligt att hela grundskolan ska läsas 
in på exempelvis 1,5 år. Eventuellt kan ett alternativt bedömnings-
system övervägas som fångar upp elevernas tidigare kunskaper vilket 
också skulle gå att använda vid övergångar. Några menar att eleverna 
inte borde läsa om alla ämnen utan mer tenta av ämnesområden så 
att eleverna i årkurs nio kan fokusera på det som man inte har godkänt 
i och därefter sätta in ett snabbspår med svenska. En annan 
huvudman föreslår att det i stället borde vara förmågor hos eleven 
som bör vara mer ledande för om de kan gå ett nationellt program, 
mot bakgrund av att många elever har mycket kunskaper med sig 
eftersom de ofta börjat i skolan i tidig ålder i sitt hemland.  

De finns flera kommuner som provat parallellundervisning eller 
tvåspråksundervisning, där eleverna kunnat lyssna till två språk och 
kunnat använda sitt modersmål för att visa vilka kunskaper de har, 
vilket har gett goda kunskapsresultat och det har också varit väldigt 
bra för språkutvecklingen i svenska.  
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Det finns också önskemål om att ta fram digitaliserade prov som 
eleverna kunde få göra på sitt eget modersmål. Bl.a. lyfts att natio-
nella prov skulle kunna finnas på fler språk så att eleverna kan få 
visa vilka kunskaper de har.  

Lov- och sommarskola 

Av de som kommenterat sommar- eller lovskola, strax över 20 huvud-
män, har de allra flesta lovskola, med undantag för någon enstaka 
som i stället har valt att t.ex. satsa på läxhjälp varje dag efter skolan. 
Det är några huvudmän som påpekar att långa lov inte är bra för ny-
anlända elever som behöver hålla språket uppe och tid för att komma 
ikapp undervisningen i många ämnen. Några huvudmän har nyanlän-
da som fokusgrupp för sommarskola men det är lika många som 
vänder sig till alla elever. Huvudmännen i intervjuerna erbjuder allt 
från två veckor till sex veckors lovskola. Två veckor anses av många 
som alldeles för lite och de menar att nyanlända elever behöver be-
tydligt mer. Ett flertal huvudmän har skola på nästan alla lov. Det 
som erbjuds är ofta en kombination av undervisning och fritids-
aktiviteter. Fritidsaktiviteter anses som väldigt bra för nyanlända 
elever och i synnerhet ensamkommande som inte har mycket in-
planerat på loven. Det är också svårt att söka sommarjobb innan man 
har ett personnummer.  

De vanligaste årskurserna som berörs är årskurs 7–9 eller års-
kurs 8–9 men det finns även huvudmän som erbjuder fritidsaktivite-
ter för årskurs 4–6 för att skapa en meningsfull sommar även för de 
yngre eleverna. Det finns exempel på särskilda satsningar i vissa 
bostadsområden eller aktiviteter för ungdomar som bor på HVB, 
som varit väldigt lyckade med en hög andel elever som deltagit. 

Vissa huvudmän erbjuder sommarskola i flertalet ämnen, andra 
huvudmän har fokus på kärnämnena svenska, svenska som andra-
språk, engelska, matematik och ämnet idrott och hälsa (dvs. att klara 
kunskapskravet på simning). Några få kommuner nämner att det kan 
vara svårt att rekrytera legitimerad och behörig personal till sommar-
skola. Vissa har valt att lösa sommarsituationen med att också anställa 
modersmålslärare, pensionärer eller studenter från högskolor. 
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Utveckla introduktionsprogrammen på gymnasiet 

Det är flera huvudmän som tar upp att språkintroduktion behöver 
förbättras eller att tiden i språkintroduktion måste kortas då program-
met saknar bredd och att det endast är elever med utländsk bakgrund 
som går där. En intervjuperson funderar på om språkintroduktion 
över huvudtaget ska leda till ett nationellt program eftersom det är 
så få som går över under gymnasieåren. Det önskas också en bättre 
koppling mellan introduktionsprogramen i stället för att eleverna 
”fastnar” på språkintroduktion och går och väntar på vuxenutbild-
ning. En stor risk med språkintroduktion anses vara att eleverna 
tappar motivationen där och känner att de misslyckas i gymnasie-
skolan. De introduktionsprogram som finns kanske därför inte är 
tillräckliga och det finns önskemål från några huvudmän om att kunna 
erbjuda mer platser inom yrkesintroduktion samt bättre samverkan 
med vuxenutbildning. Om man öppnar upp gymnasieskolan mer 
för nyanlända elever krävs samtidigt satsningar på lärarnas kompetens 
poängteras av någon huvudman. Detta gäller lärare på både yrkes- 
och studieförberedande program. 

Involvera föräldrarna  

Att hitta nya sätt att möta och stödja föräldrarna så att de kan in-
volveras och bidra till att öka elevernas förutsättningar att nå målen 
är ett antal huvudmän också inne på. Det finns några kommun-
exempel där de har föräldramöten varje månad för att bidra med in-
formation och för att ge föräldrarna möjlighet att ställa frågor, vilket 
de uppfattat har varit väldigt uppskattat. 

4.5.13 Hur elevernas skolgång kan präglas av mer kontinuitet 
även om de flyttar mellan boenden  

Flera kommunala och enskilda huvudmän redogör för problemati-
ken kring att nyanlända elever flyttar mycket inledningsvis och att 
det påverkar eleverna negativt, i synnerhet om de har etablerat sig 
på en ort. Oavsett om eleven flyttar inom kommunen eller till en 
annan kommun så innebär det en risk i att information om eleven 
går förlorad och det upplevs som väldigt ineffektivt att eleven får 
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börja om flera gånger. Att elever flyttas runt och får lära känna nya 
skolor, lärare och elever bedöms inte heller bra ur ett socialt- och 
trygghetsperspektiv. Några efterlyser ett större helhetsgrepp kring 
hur man flyttar runt vuxna och barn och i synnerhet barn som går i 
skolan.  

Det är ett antal huvudmän som menar att berörda myndigheter 
borde samarbete mer utifrån barnets bästa så att skolan i förväg kan 
få reda på om en elev är på väg att flytta in eller flytta ifrån. I så fall 
skulle de kunna förbereda avslutningen i den gamla kommunen och 
inledningen i den nya på ett helt annat sätt. Exempel finns när skolan 
fått information om flytt och då har kunnat förbereda eleven genom 
att t.ex. berätta om staden och området, vilket varit oerhört uppskattat 
och minskat elevens oro inför flytten. Det finns flera exempel som 
tas upp där barn flyttats väldigt snabbt t.ex. under pågående under-
visning, två veckor innan skolavslutning och under lov.  

En situation som många kommuner lyfter som problematisk är 
att kommuner köpt platser på HVB hos varandra, i synnerhet när 
antalet asylsökande ökade mycket, där eleverna efter en tid flyttas 
tillbaka till hemkommunen. Dessa flyttar menar några borde und-
vikas då barnet kanske hunnit etablera sig i den nya kommunen. När 
det gäller flyttar inom kommunen till nya boenden uppstår frågor 
om närhetsprincip kontra tryggheten av att gå kvar på den skola 
eleven påbörjat sin utbildning och möjligheten att i så fall åka buss. 
I slutändan blir det ofta en avvägning mellan kontinuitet, närhet och 
tid i buss.  

För att stärka kontinuiteten påpekar många vikten av att skolor-
na säkerställer elevens dokumentation. Den dokumentation som är 
viktigt är dels kartläggningen, dels en bild över vad som är gjorts i 
skolan och vilka styrkor eleven har med sig. Huvudmännen anser 
vidare att de vet för lite om vad eleven kan och att det är svårt för 
eleverna att redogöra för vad de läst och gjort i tidigare kommun. 
Eleven kan ha varit på en mottagningsenhet, i en förberedelseklass 
eller i en ordinarie klass innan de kommer till en annan kommun. 
Huvudmännen lyfter även behovet av att säkra vilka kunskapskrav 
som eleven nått även om de inte uppnått godkänt betyg än. Elev-
erna har ofta många F och för dessa är det särskilt viktigt att kunna 
visa vad de nått än att hela tiden börja om på nytt. Uppföljnings-
systemet varierar dessutom mellan kommunerna och kan vara olika 
omfattande. Någon form av enklare blankett efterfrågas, vid intervju-
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erna har också framkommit att vissa kommunala och enskilda huvud-
män tagit fram och använder sig av en sådan. I blanketten kan det 
t.ex. stå vilka steg och ämnen eleven läst och det datum de gjort 
saker. När det finns exempel på att eleven har med sig omdömen av 
tidigare lärare vid flytt uppges att det har varit väldigt användbart 
för mottagande skola.  

Några föreslår att kartläggningen borde kunna hanteras digitalt. 
För att underlätta när man ska efterfråga uppgifter, t.ex. kartlägg-
ningar, föreslås även av en huvudman att varje kommun skulle ha 
någon form av samordnare liknande det samverkanssystem som kom-
munerna har med Statens institutionsstyrelse (SiS). Det är även ett 
flertal kommuner som anser att det behövs en reglering av överläm-
ningen eller en form av skyldighet för de som tar emot eller lämnar 
information så att eleven får fortsätta i de ämnen som de fått under-
visning i. Bra metoder, eller riktlinjer för överlämning förslås fram-
för allt mot bakgrund av att det är otydligt i nuläget om vem som ska 
kontakta vem. Detta gäller särskilt i perioder när många asylsökande 
anländer eller boenden läggs ner eller öppnas upp med kort fram-
förhållning. Då skolorna inte alltid vet vart eleven flyttar föreslås 
att mottagande enhet ska ha ansvaret för att kontakta tidigare skola. 
Det anses också viktigt att redan vid inskrivning informera föräld-
rarna, både muntligt och skriftligt, om att de måste meddela om de 
ska flytta och att de behöver ha med sig viss dokumentation till nästa 
skola. En oklarhet som lyfts i sammanhaget är hur och när eleverna 
ska registreras som nyanlända, det befaras att det görs lite olika. 
Flyttar eleven mycket inledningsvis finns en risk i att eleven kan 
vara nyanländ väldigt länge. 

Dokumentation följer vanligtvis inte med vid flytt  
mellan kommuner  

I stort sett alla kommuner som har haft inflyttade elever upplever 
att dokumentationen, främst kartläggningen men även den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen (IUP) och andra skriftliga bedömning-
ar m.m. inte följer med från den kommun som eleven tidigare varit 
i. Det kan finnas naturliga förklaringar som att eleven inte hunnit 
bli kartlagd innan flytt eller att eleven flyttas utan att skolan fått 
besked om det, vilket innebär att skolan inte kan skicka med eleven 
något. Det finns samtidigt två kommuner som har exempel på elever 
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som gjort skolans kartläggning tre gånger. Det är många i intervju-
erna som uppger att skolan inte heller får information om var eleven 
har flyttat. Det kan också handla om elever som varit en längre tid i 
svensk skola och där det därför inte gjorts någon kartläggning, dvs. 
de kom till Sverige innan lagkravet på inledande bedömning infördes 
1 januari 2016. 

Vissa anser att det fungerar bättre för de ensamkommande som 
bor på HVB, som i större uträckning vet när eleverna ska flytta och 
det finns således lite tid att förbereda eleverna och de goda männen 
på att ta med dokumentation från skolan.  

Om skolorna vet att eleven ska flytta förbereder de ofta doku-
mentation och upplyser familjen eller goda män om att den ska följa 
med men det kan vara väldigt mycket för en familj att hålla reda på 
vid flytt. De allra flesta som tar upp frågan är överens om att ansvaret 
inte borde ligga på familjen eller gode män, utan mer hos skolorna. 
Både kommunala och enskilda huvudmän anser att det behövs tyd-
ligare krav på överlämning.  

För de elever som anländer till kommunen och har kartläggning-
en med sig används den men det kan vara vanligt med en ny bedöm-
ning. Det handlar t.ex. om hur gammal kartläggningen är och hur 
länge eleven varit i landet. Ibland görs också en ny kartläggning efter-
som det anses gå snabbare än att eftersöka eventuell dokumentation. 
För de elever som har kartläggningen med sig går det enligt huvud-
männen generellt fortare att slussa ut eleven till rätt klass och att 
fortsätta undervisningen där eleven är. Flera nämner att det har blivit 
vanligare att eleverna har kartläggningen med sig efter att lagkravet 
om kartläggning infördes den 1 januari 2016. 

Mycket tid läggs på att eftersöka tidigare dokumentation 

Kommunerna beskriver att de lägger väldigt mycket tid på att efter-
söka dokumentation för att få information om elevens bakgrund och 
kunskaper. Arbetet upplevs som svårt och eleven kanske inte heller 
uppfattat att de har blivit kartlagda. Det finns exempel i intervjuer-
na där man har vissa kompletterande frågor i mottagningen om de 
misstänker att eleven gått i svensk skola innan. Det finns flera huvud-
män som satsat på att ha centralt anställda som har till arbetsuppgift 
att lokalisera tidigare information och dokumentation samt hålla 
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kontakt med Migrationsverket. Ibland lyckas man lokalisera den 
dokumentation som finns och ibland inte. Det finns även de som 
försöker leta reda på eleverna efter flytt via sociala medier så att de 
kan ta kontakt med mottagande skola. 

Att få tag i så mycket information som möjligt anses viktigt och 
det handlar om att få mer information än bara elevens ämneskunska-
per. Flertalet nämner att det för barnets skulle borde finnas ett mer 
välfungerande system och att båda kommunerna (avgående och mot-
tagande) måste kunna vara förberedda. Det finns även ett exempel 
där kommunen försöker ha rutiner för när elever blir utvisade där 
de säkerställer att eleven får med sig så mycket dokumentation som 
möjligt och med officiella stämplar på dokumentationen.  

4.5.14 Lärarsituation, för svenska som andraspråkslärare, 
modersmålslärare och studiehandledare på modersmål  

Det råder stor brist på svenska som andraspråkslärare  

Det är många huvudmän som uppger i intervjuerna att det är en stor 
utmaning att rekrytera svenska som andraspråkslärare (sva-lärare). 
Det kan råda stor brist inom kommunen och i hela regionen vilket 
försvårar situationen ytterligare. Det finns dock några kommuner 
som säger att det ser bra ut vad gäller behöriga sva-lärare. Vanligtvis 
rör det sig om en lite större kommun som har ett lärosäte inom kom-
munen eller i närheten. Några huvudmän beskriver även att de har 
gjort en kartläggning av skolpersonalens behörigheter och att det 
på pappret kan se ganska bra ut, men sedan framkommer det att de 
lärare som har behörighet i svenska som andraspråk inte har under-
visat i ämnet. Många lärare kan också ha behörighet för de lägre års-
kurserna men inte för högre och att de därför också kan behöva viss 
vidareutbildning. De huvudmän som inte fått tag på sva-lärare har 
ibland anställt pensionärer, vilket inte ses som en långsiktig lösning, 
men som har visat sig vara en framgångsfaktor då denna lärargrupp 
har mycket rutin och erfarenhet. Vanligtvis prioriterar huvudmännen 
att se till så att det i alla fall finns sva-lärare i förberedelseklasserna. 

De önskas betydligt fler lärare i svenska som andraspråk och be-
dömningsstöd i svenska som andraspråk. I flera kommuner pågår 
också olika satsningar för lärare som vill läsa in behörighet i svenska 
som andraspråk eller för de som redan har behörighet i ämnet i sin 
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legitimation men som aldrig har undervisat i ämnet. Några huvudmän 
har bra samarbeten med olika lärosäten där lärare kan läsa på halv- 
eller kvartsfart, vilket tycks vara det mest realistiska alternativet.  

Organisation och rekrytering av modersmålslärare  
och studiehandledare på modersmålet  

Det är ett flertal kommuner som har valt att centralt bygga upp en 
enhet med modersmålslärare och studiehandledare på modersmål 
som sedan fördelar ut resurserna till skolorna utifrån behov. Detta 
anses fungera väl för i synnerhet språk som inte talas av så många 
elever. Det är inte ovanligt att fristående skolor också kan köpa 
denna tjänst av kommunen. I vissa kommuner avvecklas dock denna 
möjlighet då behovet av modersmålslärare och studiehandledare är 
så stort att de inte ens längre räcker till för de kommunala skolor-
na. Det finns också enskilda huvudmän som håller på att bygga upp 
en samlad enhet. I alla fall i de regioner där de kan ha flera skolor. 
Det är några huvudmän som anger att de inte kan täcka behovet av 
modersmålslärare i de språk de behöver.  

Många modersmålslärare är också studiehandledare och på lite 
större skolor där det finns flera elever med samma språk kan skolor-
na ha valt att anställa personen direkt på skolan vilket anses bättre 
än att de kommer och ”gästspelar”. Då ges också större möjlighet 
att ingå i arbetslag och samarbetet med ämneslärarna kan stärkas ytter-
ligare. Dessutom sparas tid då modersmålslärarna inte behöver åka 
runt så mycket mellan skolor. Några lyfter samtidigt problematiken 
med att det är två skilda yrken eller uppdrag som samma person ska 
hantera, eftersom modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmålet inte är samma sak. 

Av de som kommenteret studiehandledning på modersmålet råder 
en ganska blandad bild när det gäller rekrytering av studiehandledare. 
Några kommuner anger att det är oerhört svårt att rekrytera medan 
lika många anger att det i dag är lättare att rekrytera. I synnerhet 
för de kommuner som har längre erfarenhet av att ta emot nyanlända 
och har geografisk närhet till större städer så är situationen lättare. 
För små kommuner eller enskilda huvudmän som kan vara i behov 
av några få procent av en tjänst kan det vara svårare. En kommun har 
haft flera annonser ute en längre tid och inte fått en enda sökande. 
Detta gäller i synnerhet i språk som inte så många elever talar, många 
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omnämner t.ex. Dari som svårt att rekrytera i. När man inte kunnat 
rekrytera studiehandledare nämns exempel där man i stället valt att 
satsa på extra lärare i klassrummet.  

Av intervjuerna framgår att det finns flera regionala projekt som 
pågår eller ska starta för att bättre kunna täcka behovet av moders-
målslärare och studiehandledare där lärare eller handledare arbetar 
länsövergripande. Det finns t.ex. Studiehandledning online i 
Kronoborg och BIU Online i Blekinge län. Det finns också regioner 
eller kommuner som startat samarbeten med Arbetsförmedlingen och 
lärosäten eller utbildningsföretag där de utbildar nyanlända vuxna i 
16 veckor till sex månader. I utbildningen ingår teori och praktik. 
De allra flesta har flyktingbakgrund och många har tidigare varit 
lärare eller har en akademisk examen. Ett regionalt samarbete som 
inletts för att utbilda studiehandledare pågår i Gävleborg län där 
Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i region-
en i tre omgångar ska utbilda 80 personer. De som deltar har en 
akademisk bakgrund och uppnått godkänd nivå i svenska för in-
vandrare (sfi).  

Avseende nyanlända vuxna med lärarbakgrund framförs att de 
ganska snabbt kan komma i in som modersmålslärare men att det kan 
vara svårare att rekrytera studiehandledare från denna grupp eftersom 
man gärna ser att de har ämneskunskaper också för att de ska ge bra 
resultat. I synnerhet när det gäller studiehandledning på moders-
målet till äldre elever. För att öka kvaliteten på studiehandledningen 
understryks att samarbetet mellan studiehandledare och ämneslärare 
behöver bli bättre.  

4.5.15 Vilken typ av kompetensutveckling behövs det mer av 

Det finns flera huvudmän som har olika satsningar på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetsätt men majoriteten av alla huvudmän 
understryker att det behövs mer och att det är bra för alla elever inte 
bara nyanlända. Några önskar en stor rikstäckande nationell satsning 
eller lyft. De som i synnerhet behöver kompetensutveckling men 
som kanske inte deltagit i tidigare satsningar i lika hög uträckning är 
ämneslärarna.  

Det understryks att det inte går att skicka någon enstaka lärare 
på olika kurser utan att det är mer framgångsrikt om flera lärare kan 
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gå samtidigt eller en gemensam fortbildning för hela kommunen 
eller skolan. Andra fungerande exempel är när lärosäten är i kom-
munen och föresläser och att det mellan föreläsningarna sker kolle-
giala samtal och att lärarna provar olika metoder i undervisningen 
där alla är med. En huvudman lyfter en satsning där skolorna inom 
kommunen hade relativt olika erfarenhet av att ta emot nyanlända 
elever, men där man organiserade så att alla lärare (både från fristå-
ende och kommunala skolor) och rektorer fick ta del av kunskap 
från skolor som haft lång erfarenhet av att ta emot nyanlända elever.  

Mer fortbildning i svenska som andraspråk är också något som 
ett flertal kommuner önskat. Det finns en hel del utbildningar i dag 
men det skulle behövas mer som är på distans och som inte är på 
helfart eftersom det är svårt att avvara mycket tid i en lärares tjänst 
utifrån rådande lärarbrist. Steg 3 i Skolverkets material skulle några 
huvudmän också vilja få mer utbildning i. För att möta alla barn 
och elever på ett bra sätt önskas t.ex. utbildning i värdegrunds-
frågor, interkulturellt perspektiv, hederskultur samt att motverka 
främlingsfientlighet och rasism.  

Ett annat önskemål som omnämns är hur lärarna kan arbeta med 
digitala verktyg på ett bra sätt så att barnen själva kan använda över-
sättningsprogram, jämföra texter, inläsningstjänst m.m. De digitala 
verktygen lyfts som en extra motivationsfaktor eftersom eleverna 
ofta enkelt kan se vad de kan och vad de har lärt sig.  

För att säkerställa ett likvärdigt mottagande föreslås även kom-
petensutveckling för huvudmän och rektorer när det gäller motta-
gande och organisation av nyanlända elevers utbildning och lärande. 
Rektorns roll anses avgörande för att det ska bli ett bra mottagande 
och för att hela skolan ska ta ansvar för den nyanlände eleven. Som 
beskrivs i avsnitt 4.5.7 önskas också kompetensutveckling om hur 
man undervisar äldre elever som inte kan läsa och skriva.  

Några huvudmän framför att det är för lite innehåll i lärarutbild-
ningen om nyanlända elever. Det beskrivs också att fler ungdomar 
i dag får utvisningsbeslut, det påverkar så klart individen men även 
klasskamraterna och läraren som kan behöva mer stöd från bl.a. elev-
hälsan. 
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4.5.16 Samarbete med fristående skolor  
eller med kommunal huvudman 

Det är inte alla kommunala huvudmän som har kommenterat frågan 
om samarbete med fristående skolor på aktuellt område. Av de som 
har gjort det, drygt 20 stycken, är det få som uppger att de har ett 
samarbete, men det är även några av de intervjuade kommunerna 
som inte har några fristående skolor inom kommunen. Det är fyra 
kommuner som beskriver att de har ett mer etablerat samarbete där 
de har kontinuerlig kontakt om t.ex. i vilka skolor och årskurser det 
finns platser för att kunna informera föräldrar om möjliga skolor. 
Det finns även några exempel där man har samarbetat med rektorer 
på fristående skolor som kan köpa tjänster inom modersmålsunder-
visning och studiehandledning på modersmålet.  

De enskilda huvudmän som intervjuats visar ett stort intresse 
för att ta emot nyanlända elever men uppger att det inte alltid har 
gått att få till ett samarbete med kommunen. Nästan alla elever ham-
nar på en mottagningsenhet och sedan på en kommunal skola eller 
så ligger mottagningsenheten ihop med en kommunal skola. Många 
kommuner som har fristående skolor inom kommunen beskriver att 
de inte känner till att skolorna har tagit emot några nyanlända elever 
med anledning av att de har lång kö. 

4.5.17 Sammanfattningsvis  

I detta avsnitt sammanfattas vad representanterna för huvudmännen 
sagt ovan om problem på området. 

Mottagande och organisation 

• Det konstateras att det är en mycket ojämn fördelning av nyan-
lända elever mellan kommuner, huvudmän och mellan skolor. 

• Det är brist på skollokaler. Särskilt i kommuner som växer snabbt 
eller där stora asylboenden öppnas upp med kort varsel.  

• Det kan vara svårt att leva upp till lagkraven när det kommer 
många elever samtidigt, t.ex. skolplacering inom en månad och 
att den inledande bedömningen görs inom två månader.  
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•  Att placera ner elever i yngre årskurser är inte helt oproblema-
tiskt även om det kan finnas fördelar för både elever med svag 
respektive god skolbakgrund kunskapsutveckling. Eleverna önskar 
vanligtvis, och deras vårdnadshavare när sådan finns, att få gå 
med jämnåriga kamrater och deras sociala mognad avgör om det 
är lämpligt.  

• Under mottagningsfasen är det inte alltid lätt att identifiera elever 
som är i behov av särskilda stödinsatser eller annan undervis-
ningsform.  

• Det kan finnas en oklarhet i vilken ålder vissa elever är i.  

• Skollag och nationellt stödmaterial kan vara mer anpassade efter 
att några få elever kommer till en stor skola än när det t.ex. kom-
mer väldigt många elever till en mindre skola.  

• EBO-systemet är problematiskt. En kommun som har många 
invånare med utländsk bakgrund kommer även fortsättningsvis 
att ta emot väldigt många nyanlända.  

• Det finns frågor på hur det fria skolvalet fungerar för nyanlända 
elever i praktiken. Många elever börjar i en mottagningsenhet som 
kan vara placerad vid en kommunal skola som de sedan går vidare 
till.  

• Kvotsystemet för fristående skolor är inte helt enkelt att lösa 
organisatoriskt. Det kommer troligtvis inte heller att bidra till 
någon större fördelning av nyanlända elever.  

Inledande bedömning, prioriterad timplan och nationellt stödmaterial  

• Resultatet av kartläggingen används inte alltid i den uträckning 
som behövs. Mer stöd i perioden mellan kartläggning och över-
gång till ordinarie klass önskas.  

• Få skolor använder Skolverkets material steg 3 i kartläggningen och 
det saknas fortfarande nationellt material i majoriteten av grund-
skolans ämnen. Steg 3 anses vidare som omfattande och det be-
hövs kompetensutveckling för ämneslärarna för att använda dem. 
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• Det föreligger en otydlighet kring hur prioriterad timplan ska 
tillämpas och det är en svår kombination med att klara kunskaps-
kraven i alla ämnen. Prioriterad timplan och anpassad timplan an-
vänds även väldigt olika mellan huvudmännen. 

• Det önskas mer nationellt stöd för mottagande och undervisning 
av nyanlända elever. Privata företag ligger t.ex. i framkant vad 
gäller material, läromedel och inspelade lektioner på andra språk. 
Huvudmännen anser sig här lägga ut mycket ekonomiska resurser. 

Ämnen, bedömning och betyg 

• Få elever klarar svenska som andraspråk och det tar ofta lång tid 
innan eleverna klarar ämnet samtidigt som det är ett kärnämne 
som de måste ha godkänt i. Kursplanen i svenska som andraspråk 
är inte helt anpassad för nybörjare.  

• Engelska är ett svårt ämne för sent anlända nyanlända elever. Att 
eleverna ska läsa in två språk på kort tid anses vara ett väldigt högt 
krav. Det är därför vanligt att ”nybörjarengelska” ges i stället på 
högstadiet.  

• Det läggs mycket tid och resurser på att klara kunskapskravet i 
simning i ämnet idrott och hälsa. 

• Det behövs mer stöd i värdegrundsfrågor.  

• Oerhört tungt för eleverna, och för lärarna, att trots stora insatser 
mest få betyget F vilket pekar på ett skolmisslyckande. Att kunna 
visa elevernas kunskapsprogression på annat sätt efterfrågas där-
för. Det önskas även mer stöd i bedömning av kunskaper under 
betyget E.  

• Det är inte reglerat hur slutbetyget i åk 9 ska se ut när eleverna 
inte fått undervisning i alla ämnen.  

• Skoloven är för långa för nyanlända elever som behöver hålla 
igång språkutvecklingen.  
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Få uppnår behörigheten till gymnasieskolans nationella program  
och programmet språkintroduktion  

• Väldig få nyanlända elever som invandrar i grundskolans senare 
årskurser uppnår behörighet. Det upplevs som ett nålsöga att ta 
sig in på ett nationellt program på gymnasiet.  

• Orealistiskt högt krav att eleverna på väldigt kort tid förväntas 
läsa in allt som andra elever haft nio år på sig att läsa och dess-
utom på ett språk som de inte behärskar.  

• Eleverna skiljs ut alldeles för tidigt och det önskas större möjlig-
heter för nyanlända elever som saknar godkänt i svenska som 
andraspråk eller engelska att läsa ett nationellt program.  

• Övergången mellan grundskola och gymnasieskola fungerar inte 
alltid och gymnasieskolan behöver i större uträckning bygga vidare 
på det som eleverna gjort i grundskolan.  

• I språkintroduktion får eleverna i alldeles för hög uträckning ”börja 
om” och programmet upplevs vara en bromsklass för elevernas 
kunskapsutveckling.  

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet 

• Kvaliteten på modersmålsundervisningen kan skifta stort och det 
är brist på lärare i vissa språk. Det finns önskemål om att se över 
och utveckla undervisningen ytterligare, bl.a. genom att stärka 
kopplingen till ämnesundervisningen.  

• Studiehandledning på modersmålet ses som en nyckel för skol-
framgång men det finns stora variationer på det som erbjuds och 
samarbetet med ämneslärarna kan vara oklart och bristande. 

• Otydlighet kring innehållet och uppdraget om studiehandledning 
på modersmålet. Många olika utbildningar håller samtidigt på att 
växa fram.  

• Eleverna får för lite studiehandledning utifrån det stora behov 
som finns inledningsvis.  
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Bristfällig information och dokumentationsproblem vid flyttar  

• Det anses vara alldeles för många omflyttningar av elever på 
grund av asylboenden som öppnas eller stängs mitt under termin 
eller från tillfälliga platser på HVB som innebär att eleverna får 
börja om alldeles för många gånger. 

• Det råder oklarhet kring hur och när eleverna ska registreras som 
nyanlända och det befaras att det görs lite olika. Flyttar eleven 
mycket inledningsvis finns en risk för att eleven är nyanländ väl-
digt länge.  

• Skoldokumentation följer inte med vid flytt mellan skolor och 
kommuner, vilket resulterar i att huvudmännen får lägga mycket 
tid på att lokalisera i vilken skola eleven tidigare gått och vilken 
dokumentation som finns.  

Personalfrågor och kompetensutvecklingsinsatser  

• Många lärare känner en oro och stress över att ta emot nyanlända 
elever i klassrummet. Det handlar dels om brist på kompetens 
men dels att det inte finns tillräckligt med tid för att ta hand om 
eleven.  

• Det råder brist på svenska som andraspråkslärare och moders-
målslärare samt studiehandledare på modersmålet som har ämnes-
kunskaper i många kommuner. 

• Det är för lite innehåll i lärarutbildningen om nyanlända elever. 

• Mer stöd och utbildning för rektorer i mottagande och organisa-
tion av nyanlända elevers utbildning önskas.  

• Det behövs mer kompetensutveckling när det gäller äldre elever 
med svag skolbakgrund.  

• Det finns en stor efterfrågan på kompetensutveckling i språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt och i svenska som andra-
språk. 
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5 Hur ska fler nyanlända elever 
nå behörighet till gymnasiet? 

5.1 Utredningens uppdrag 

Elever som invandrat före skolstart uppnår nästan samma behörig-
het till gymnasieskolan som elever födda i Sverige. De elever som 
kommer efter 12 års ålder har dock jämförelsevis lägre meritvärde 
och betydligt färre elever uppnår behörighet till gymnasiet än de 
som bott i Sverige en längre tid.  

Utredningen ska enligt direktiven analysera om dagens reglering 
är tillräcklig för att tillgodose de behov elever med kort skolbak-
grund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år har av 
undervisning och om den främjar integration på bästa sätt. Utred-
ningen ska också lämna förslag till hur dessa elever med kostnads-
effektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörig-
het till gymnasieskolans nationella program. Utredningen ska också 
lämna förslag till hur elever som har en god skolunderbyggnad, 
men som är nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att 
uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

I det här kapitlet redogörs bl.a. för dagens bestämmelser om 
mottagande och undervisning av nyanlända elever, inklusive bestäm-
melser om skolplikt, undervisningstid och stödinsatser, och de sär-
skilda svårigheter som föreligger på området. I kapitlet presenteras 
också utredningens förslag. 
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5.2 Grundläggande bestämmelser om mottagande 
och skolgång  

5.2.1 Rätten till utbildning enligt skollagen gäller  
den som anses bosatt i landet 

I skollagen (2010:800) finns för varje skolform inom skolväsendet 
bestämmelser om vilka som har rätt till utbildning inom skolfor-
men. Gemensamt för dessa bestämmelser är att rätten till utbild-
ning i respektive skolform gäller den som är bosatt i landet. I skol-
lagen avses med bosatt i landet den som ska vara folkbokförd här 
(29 kap. 2 § första stycket). Vem som ska vara folkbokförd här fram-
går av folkbokföringslagen (1991:481). Vid tillämpningen av skol-
lagen ska även vissa personer som inte är folkbokförda här anses 
bosatta i landet (29 kap. 2 § andra stycket). Med bosatt i landet an-
ses även den som är asylsökande i enlighet med vissa bestämmelser 
i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och den som 
vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 
5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Den som har rätt till utbild-
ning enligt skollagen till följd av EU-rätten m.m., den som är familje-
medlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning 
eller lönade konsulat m.m. och den som vistas här utan stöd av 
myndighetsbeslut eller författning anses också som bosatt i skol-
lagens mening (29 kap. 2 § andra stycket 1–5).  

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (7 kap. 2 § första 
stycket skollagen). Skolplikten motsvaras av en rätt till kostnadsfri 
grundläggande utbildning i allmän skola (7 kap. 3 § skollagen och 
2 kap. 18 § regeringsformen). Skolplikten gäller dock inte barn som 
vid tillämpningen av skollagen ska anses bosatta i landet utan att vara 
folkbokförda dvs. de barn som omfattas av ovan nämnda 29 kap. 2 § 
andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som 
skolpliktiga barn (7 kap. 2 § tredje stycket). Detta gäller således 
t.ex. asylsökande barn, som har samma rätt till utbildning i 
grundskolan och motsvarande skolformer som barn som anses 
bosatta i landet därför att de är folkbokförda här. Asylsökande ung-
domar har vidare rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasie-
särskola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år (29 kap. 
3 § första stycket). Utbildning inom grundskolan och motsvarande 
skolformer och gymnasie- och gymnasiesärskolan ska vara avgifts-
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fri (10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 §, 13 kap. 10 §, 15 kap. 
17 § och 18 kap. 17 § skollagen).  

5.2.2 Särskilda bestämmelser om utbildning för asylsökande 

När det gäller hur asylsökande barn ska tas emot i grundskolan och 
motsvarande skolformer finns en särskild bestämmelse i 4 kap. 1 a § 
skolförordningen (2011:185). Sådana barn ska tas emot så snart det 
är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör 
dock ske senast en månad efter ankomsten. Enligt förarbetena är en 
månad en rimlig tid med tanke på såväl det enskilda barnets behov 
som kommunens möjligheter att ta emot eleven (prop. 2000/01:115 
s. 20). I övrigt finns inte några bestämmelser i skolförfattningarna 
som särskilt avser utbildning för asylsökande elever. För sådana 
elever i grundskolan och motsvarande skolformer följer av skollagen 
att de har samma rätt till utbildning som skolpliktiga elever i dessa 
skolformer (7 kap. 2 § tredje stycket). Eventuella anpassningar av 
utbildningens utformning, omfattning och innehåll för dessa elev-
ers särskilda behov och förutsättningar har fram till 2016 fått göras 
enligt de regler som gäller generellt för utbildning inom skolformen. 

5.2.3 Nya bestämmelser om mottagande och undervisning 
av nyanlända 

Den 1 januari 2016 infördes i skollagen bestämmelser om mottagan-
de av och utbildning för nyanlända elever i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan eller sameskolan. Med nyanländ avses i skollagen 
en person som har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i 
landet och som har påbörjat sin utbildning här senare än hösttermi-
nens start det kalenderår då personen fyller sju år (3 kap. 12 a § första 
stycket). En person ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års 
skolgång här i landet (3 kap. 12 a § andra stycket).  

En bedömning av en nyanländ elevs kunskaper ska göras om en 
sådan bedömning inte är uppenbart onödig (3 kap. 12 c § första 
stycket). Om det behövs ska en sådan bedömning göras även för en 
elev som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin ut-
bildning här senast vid höstterminens start det kalenderår då han 
eller hon fyller sju år. Detta gäller alltså elever som i likhet med 
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nyanlända har bott utomlands men inte anses som nyanlända, där-
för att de har påbörjat sin utbildning här i landet senast vid höst-
terminens start det år eleven fyller sju år. Behov av att göra en be-
dömning av en sådan elevs kunskaper kan anses föreligga t.ex. om 
eleven har anlänt till Sverige och börjat i förskoleklassen sent på 
våren före årskurs ett och har brister när det gäller kunskaper i 
svenska (prop. 2014/15:45 s. 59). Även för en elev som efter skol-
gång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har återvänt 
hit för att återuppta sin utbildning här ska en sådan bedömning 
göras, om det behövs (3 kap. 12 c § andra stycket). 

Bedömningen ska vidare göras skyndsamt. När det gäller ny-
anlända elever ska bedömningen slutföras i sådan tid att beslut om 
vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i kan 
fattas inom två månader från det att eleven för första gången har 
tagits emot i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller same-
skolan. Detsamma gäller en elev som tidigare har gått i svensk skola 
och som efter bosättning utomlands har återvänt till Sverige för att 
återuppta sin skolgång här. När det gäller en elev som har varit bo-
satt utomlands och som har påbörjat sin utbildning här senast vid 
höstterminens start det kalenderår han eller hon fyller sju år, ska en 
bedömning, om en sådan behövs, göras senast inom två månader 
från det att eleven har tagits emot i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan (3 kap. 12 d § första stycket skol-
lagen). 

Det är rektorn som senast inom två månader från det att en ny-
anländ elev för första gången har tagits emot i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan eller sameskolan ska besluta om placering i 
en årskurs och i en undervisningsgrupp. Eleven ska placeras i en 
årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper 
och personliga förhållanden i övrigt (3 kap. 12 e § första stycket skol-
lagen).  

En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie under-
visningen får delvis undervisas i förberedelseklass. Även en annan 
elev, som har varit bosatt utomlands och vars kunskaper har be-
dömts, får under motsvarande förutsättningar undervisas delvis i 
förberedelseklass (3 kap. 12 f § skollagen). Ett beslut om undervis-
ning i förberedelseklass kan bara avse att en elev delvis ska under-
visas i en sådan klass. I praktiken innebär det att eleven också ska 
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placeras i en ordinarie undervisningsgrupp (prop. 2014/15:45 s. 45), 
se vidare om förberedelseklass i avsnitt 5.4.1. 

5.3 Nyanlända elever får kortare tid i skolan  

Såsom redogjorts för i avsnitt 3.6.5 har tidpunkten för när eleven 
invandrat till Sverige stor betydelse för resultatet i skolan. I defini-
tionen av nyanlända elever i skollagen anges att eleverna ska ha på-
börjat skolgången i Sverige efter ordinarie skolstart. Redan av defi-
nitionen följer alltså att nyanlända som huvudregel inte får samma 
tid på sig att fullgöra grundskolan. Nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 får mycket begränsad tid i grund-
skolan. Både studier och statistik talar för att ju mer tid den ny-
anlände eleven får i svensk grundskola desto lättare har eleven att 
klara de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundskolan och uppnå 
behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredningen 
bedömer därför att bristen på tid är en avgörande faktor för dessa 
elevers skolresultat och möjligheter att uppnå behörighet till gym-
nasiet.  

Det finns därför skäl att överväga om nyanlända elever som på-
börjar sin skolgång sent i grundskolan kan få utökad tid att fullgöra 
utbildningen i grundskolan. Utredningen har därför utrett frågorna 
om skolplikt, utökad undervisningstid och lov- och helgskola.  

5.3.1 Skolplikten och nyanlända  

Grundläggande bestämmelser om skolplikt 

Skolplikt, som har sin grund i regeringsformen, är en av hörnsten-
arna i det svenska utbildningssystemet och motsvaras av en rätt till 
utbildning för eleven. I 2 kap. 18 § regeringsformen (RF) anges att 
alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kost-
nadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska 
också svara för att det finns högre utbildning. Rätten till utbildning 
är alltså grundlagsskyddad och upprepas i 7 kap. 3 § skollagen. De 
utbildningar som avses med allmän skola i regeringsformen är grund-
skola, grundsärskola, specialskola och sameskola. 
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Det är rätten till själva undervisningen som garanteras. Däremot 
omfattas inte kostnadsfria skolmåltider, resor till och från skolan, 
läromedel eller andra liknande förmåner av bestämmelsen i RF. Rätten 
för den som omfattas av skolplikten att få kostnadsfri utbildning 
kan inte inskränkas genom lag. Däremot finns det inget som hind-
rar att omfattningen av skolplikten förändras. 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (7 kap. 2 § skollagen). 
Med bosatt i Sverige avses enligt samma lag den som ska vara folk-
bokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). Skolplikt gäller 
dock inte för barn som varaktigt vistas utomlands eller vars för-
hållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet 
ska gå i skolan (7 kap. 2 §). Skollagen begränsar skolplikten till att 
gälla barn under 18 år. 

Skolpliktens inträde och upphörande 

Skolplikten inträder normalt vid 7 års ålder eller i vissa fall vid 8 års 
ålder och upphör för de flesta elever nio år senare, dvs. vid 16 års 
ålder. Detta uttrycks i skollagen på så sätt att skolplikten upphör 
vid utgången av vårterminen det nionde året eller, om eleven går i 
specialskolan, det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra 
skolplikten (7 kap. 10 § och 12 §). 

Det finns redan i dag bestämmelser i skollagen om förlängd skol-
plikt. Skolplikten kan upphöra senare för elever som inte har gått 
nio eller i specialskolan tio år i skolan utan att ha avslutat den högsta 
årskursen. För dessa elever upphör skolplikten ett år senare, dock 
senast när de fyller 18 år (7 kap. 12 och 13 §§). I praktiken blir denna 
bestämmelse oftast aktuell för elever som gått samma årskurs två 
gånger någon gång under skoltiden, elever som börjat skolan vid 
8 års ålder eller för elever som kommit till Sverige sent under sin 
skolgång och placerats i en årskurs som inte motsvarar deras ålder. 

Skolplikten kan också upphöra i förtid om eleven före de tid-
punkter som beskrivits ovan uppnår de kunskapskrav som minst 
ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 
14 § skollagen). Det finns även en rätt för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan eller specialskolan att frivilligt slutföra den högsta 
årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan. Slutligen finns 
en rätt för en elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan 
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att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytter-
ligare två år om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som 
minst ska uppnås för respektive skolform (7 kap. 15 § skollagen). 

Frågor om skolpliktens förlängning och tidigare upphörande 
prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prö-
vas dessa frågor av Specialpedagogiska skolmyndigheten (7 kap. 13 
och 14 §§ skollagen). Beslut om skolpliktens förlängning och tidi-
gare upphörande kan överklagas till Skolväsendets överklagande-
nämnd (28 kap. 12 § första stycket 3 och 28 kap. 14 § första stycket 
2 skollagen).  

Nyanlända elever har skolplikt eller rätt till utbildning 

De elever som omfattas av definitionen nyanlända elever har an-
tingen skolplikt eller rätt till utbildning enligt gällande rätt. Av de 
som omfattas av definitionen är det dock endast de som är svenska 
medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller vissa former av 
tidsbegränsade uppehållstillstånd som omfattas av bestämmelser om 
skolplikt. Asylsökande barn har, som nämnts ovan, inte skolplikt.  

Det finns inget i bestämmelserna om skolplikt som anger när 
skolplikten inträder för barn som kommer till Sverige efter ordina-
rie skolstart. Det följer av ordalydelsen av bestämmelsen om upp-
hörande av skolplikt att en elev som anländer till Sverige efter t.ex. 
16 års ålder har skolplikt fram till dess att eleven fyller 18 år. Så 
verkar dock inte bestämmelserna tillämpas. Såsom tillämpningen av 
bestämmelserna ser ut i dag anses dock skolplikten inträda för ny-
anlända när de får permanent uppehållstillstånd och en elev som an-
länder efter 16 års ålder anses i praktiken inte ha skolplikt.1  

Sedan 2013 har det vid två tillfällen föreslagits förändringar i be-
stämmelserna om skolplikt. I departementspromemorian Utbild-
ning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6 ) 
föreslås förtydliganden om när skolplikten bör inträda om en elev 
börjar i grundskolan efter 8 års ålder och när skolplikten bör upp-
höra för nyanlända elever.  

I grundskoleutredningens betänkande Mer tid för kunskap – 
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) före-

                                                                                                                                                          
1 Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång Ds 2013:6 s. 83. 
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slås att skolpliktens upphörande ska ändras på så sätt att skolplikten 
ska upphöra när eleven går ut den högsta årskursen och att skol-
plikten som senast ska upphöra när eleven fyller 18 år. Grundskole-
utredningen föreslår vidare att en elev som inte är behörig till ett 
nationellt yrkesprogram efter att ha avslutat den högsta årskursen i 
grundskolan ska ha förlängd skolplikt under högst ett år. Den för-
längda skolplikten ska enligt förslaget få fullgöras inom ett intro-
duktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. 

Några ytterligare förslag om förlängd skolplikt behövs inte 

Som nämnts ovan finns redan förslag till ändringar i hur skolplik-
ten kan regleras för dels nyanlända elever dels samtliga elever. Ut-
redningen gör bedömningen att det därför inte finns skäl att föreslå 
ytterligare reglering av frågan.  

I utredningens kontakter med kommunala och fristående huvud-
män har framkommit att vissa huvudmän anser att eleverna vinner 
på att kunna vara kvar på grundskolan under ytterligare ett års tid 
medan andra huvudmän anser att det är bättre för eleven att gå över 
till gymnasieskolans introduktionsprogram. Några skäl till att det 
uppges vara bättre för eleven att gå över till gymnasieskolan är 
sociala behov och den individuella mognaden hos eleven. Bland vård-
nadshavarnas och elevernas röster hörs ofta att eleven vill följa sin 
åldersgrupp. Eftersom nyanlända elever utgör en heterogen elevgrupp 
gör utredningen bedömningen att det är mest lämpligt ur såväl ett 
elev- som skolperspektiv att det finns ett visst mått av flexibilitet i 
regleringen av på vilket sätt skolplikten ska fullgöras och hur över-
gången mellan grundskolan och gymnasieskolan ska ske. Av de kom-
munkontakter utredningen har haft under utredningen har ingen 
angivit att dagens bestämmelser innebär problem för elevgruppen 
utan snarare angett att bestämmelserna ger ett handlingsutrymme 
och en flexibilitet i systemet. 
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5.3.2 Undervisningstid för nyanlända elever 

Garanterad undervisningstid och obligatorisk verksamhet 

I skollagen anges den minsta garanterade undervisningstiden som 
varje elev ska ha under utbildningen i grundskolan och motsva-
rande skolformer (10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 § och 13 kap. 
5 § skollagen). I samma kapitel finns ett bemyndigande som inne-
bär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om undervisningstid (se t.ex. 10 kap. 6 § 
första stycket, punkten 1). Vidare beslutar huvudmannen efter för-
slag av rektorn hur tiden för de olika ämnena ska fördelas mellan 
årskurserna (9 kap. 4 § skolförordningen). Huvudmannen får be-
sluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade under-
visningstiden (9 kap. 3 § skolförordningen).  

Fram till den första januari 2016 har det inte funnits några be-
stämmelser som anger hur skolan ska hantera den garanterade 
undervisningstiden för de elever som påbörjar utbildningen efter 
tidpunkten för ordinarie skolstart i Sverige. Det är uppenbart att en 
nyanländ elev, på grund av att eleven anlänt flera år efter det att 
jämnåriga har börjat i skolan, inte kommer att hinna få så många 
timmars undervisning som anges i ovan nämnda bestämmelser. 
Därför infördes en ny bestämmelse om att den garanterade under-
visningstiden för en nyanländ elev inom grundskolan och motsva-
rande skolformer ska minst motsvara den undervisningstid som 
elever i samma årskurs ha rätt till under den tid som återstår av ut-
bildningen (10 kap. 5 § andra stycket, 11 kap. 7 § andra stycket, 
12 kap. 5 § andra stycket och 13 kap. 5 § andra stycket skollagen). 

Den obligatoriska verksamheten i skolan får omfatta högst 
190 dagar per läsår och åtta timmar per dag i årskurs 3–9 (7 kap. 
17 § skollagen). Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 
söndagar eller andra helgdagar (samma paragraf). Vidare ska elever-
nas skolarbete i grundskolan förläggas måndag till fredag och vara 
så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt (3 kap. 4 § skolför-
ordningen). Det innebär att det enligt nuvarande bestämmelser inte 
finns någon möjlighet att förlägga ordinarie undervisning till lör-
dagar och söndagar.  
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Försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska 
eller svenska som andraspråk för nyanlända elever 

Sedan 2014 kan huvudmän söka statsbidrag för utökad undervis-
ningstid i svenska för nyanlända elever enligt förordningen (2013:69) 
om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller 
svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Bidra-
get är till för huvudmän som deltar i försöksverksamheten och som 
har nyanlända i årskurs 1–9 och i förberedelseklass. Syftet är att ny-
anlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska 
som andraspråk och att undervisningen ska stärka elevernas kun-
skaper i språket.  

Bidraget utgår om eleven får undervisning som omfattar minst 
105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningstiden. Det 
går inte att ta timmar från andra ämnen för att ordna ökad under-
visningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Man kan inte 
heller få statsbidrag för utökad undervisningstid i svenska eller 
svenska som andraspråk som bedrivs inom ramen för en prioriterad 
timplan, utan den ökade undervisningen ska ske utöver ordinarie 
undervisningstid. Undervisningstiden ska förläggas måndag–fredag 
och det är obligatoriskt för eleven att delta i undervisningen. Om 
undervisningen förläggs till lov ska loven infalla under läsåret. Den 
ökade undervisningstiden kan alltså inte ges under sommaren.  

Försöksverksamheten är förlängd till att pågå till och med höst-
terminen 2017. 

Under hösten 2016 deltog 88 huvudmän och cirka 4 300 elever. 
Skolverket har i enlighet med regeringens uppdrag utvärderat för-
söksverksamheten.2 I utvärderingen framgår att huvudmännen har 
valt att organisera försöksverksamheten på olika sätt beroende på 
de lokala förutsättningarna. Den utökade undervisningstiden kunde 
ske före, efter eller under skoldagen. Bland lärare, ansvariga i kom-
munen och elever finns såväl positiva som negativa erfarenheter av 
försöksverksamheten. Positiva erfarenheter var att extra tid var nöd-
vändig för eleverna och att de små grupperna gav trygghet. Negativa 
erfarenheter var att den utökade undervisningstiden, som ska ske 
utöver ordinarie undervisning, medför att det kunde bli långa dagar 

                                                                                                                                                          
2 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om försöksverksamhet med ökad undervisnings-
tid i svenske eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. 



SOU 2017:54 Hur ska fler nyanlända elevernå behörighet till gymnasiet? 

161 

för eleverna. Därutöver framgår också i en rektorsenkät som ingick 
i utvärderingen att det vanligaste sättet att schemalägga är tre under-
visningspass om 60 minuter vardera fördelat på 3 dagar i veckan före 
eller efter ordinarie undervisning. En handfull svarande i enkäten 
menar att detta har skapat orimligt långa dagar före eleverna, främst 
för dem som har lång restid till skolan. Detta kan i sin tur resultera 
i hög frånvaro.  

Skolverket anser att det utifrån utvärderingen inte går att dra 
några generella slutsatser om effekterna av försöksverksamheten på 
elevernas studieresultat eller inlärning. Skolverket anser därför att 
det utifrån utvärderingen inte går att bedöma om försöksverksam-
heten bör permanentas.  

Nyligen utökad undervisningstid i matematik  

Från och med höstterminen 2013 utökades undervisningstiden i mate-
matik med 120 timmar i grundskolan och motsvarande skolformer. 
Från och med den 1 juli 2016 utökades återigen undervisningstiden 
med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt 
i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. Den ökade 
undervisningstiden används för ämnet matematik (Ytterligare under-
visningstid i matematik, prop. 2015/16:149). 

I förarbetena till förslaget om utökad undervisningstid angavs 
bl.a. följande. I samband med TIMSS-undersökningarna (Trends in 
Mathematics and Science Study) jämförs inte bara elevernas resul-
tat utan även andra faktorer i de deltagande länderna, t.ex. under-
visningstid. Jämförelserna visar att svenska elever, trots utökningen 
om 120 timmar 2013, får relativt få undervisningstimmar i matema-
tik i jämförelse med andra länder och att skillnaden är större i års-
kurs fyra än i årskurs åtta. Det finns dessutom internationell forsk-
ning som stöder sambandet mellan utökad undervisningstid och 
kunskapsresultat. En utökad undervisningstid ger tydligt positiva 
effekter på elevers kunskaper i matematik såväl i lägre som högre 
årskurser, bl.a. märks en positiv effekt för flickor generellt, utrikes 
födda flickor och pojkar och elever med svagare socioekonomisk 
bakgrund i årskurs 9 (prop. 2015/16:149 s. 11).  

I samma förarbeten påpekas dock att utökad undervisningstid 
inte är den enda åtgärden som kan höja elevers kunskapsresultat. 
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Forskning pekar nämligen också på att lärarens undervisnings-
skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskaps-
inhämtning och resultat. En utökning av undervisningstiden skulle 
öka behovet av behöriga och legitimerade matematiklärare i ett läge 
när det redan råder rekryteringssvårigheter. T.ex. menar Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) att det saknas tydliga belägg för att 
en utökning av den garanterade undervisningstiden skulle vara en 
effektiv åtgärd för att förbättra elevernas resultat i ett givet ämne. 
Mycket tyder i stället på att det är andra faktorer som är mer avgör-
ande för elevernas inlärning och studieresultat, t.ex. en samman-
hållen och fungerande styrkedja och kvaliteten i undervisningen 
(a. prop. s. 12). 

Den garanterade undervisningstiden bör inte utökas 
för nyanlända elever utöver den pågående försöksverksamheten 

Den garanterade undervisningstiden i grundskolan fördelas av huvud-
mannen över läsåret i enlighet med de principer som gäller för den 
obligatoriska verksamheten. Det innebär att obligatorisk undervis-
ningstid t.ex. inte får läggas på helger.  

Utredningen kan konstatera att utöver den obligatoriska under-
visningen under skoldagen kan även annan undervisning eller stöd-
insatser pågå för den enskilda eleven. När det gäller nyanlända elever 
har de som regel rätt till modersmålsundervisning, vilken inte sällan 
tillkommer, utöver den obligatoriska undervisningen, under skoldagen 
(jfr 5 kap. 10 § skolförordningen). Därutöver kan elevens behov av 
studiehandledning på modersmål ibland tillgodoses efter eller inför 
lektioner, vilken också måste inrymmas under skoldagen. Därut-
över finns det ofta stödinsatser som t.ex. mattestugor och läxläsning 
tillgängliga för eleverna under skoldagen. Utöver den verksamhet 
som skolan förlägger under skoldagen ska eleverna ha tid med läx-
läsning och fritidsaktiveteter efter skoldagens slut. Dessutom har 
elever behov av att umgås med familjen och att vila.  

Som nämnts ovan framgår av Skolverkets utvärdering av försöks-
verksamheten med utökad undervisningstid i svenska eller svenska 
som andraspråk att den utökade undervisningstiden uppfattats som 
negativ på så sätt att eleverna får för långa undervisningsdagar. Så-
väl rektorer och lärare som elever har i utvärderingen uttryckt att 
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elevernas dagar blir för långa, vilket uppges resultera i att eleverna 
är för trötta eller är frånvarande.  

Utredningen kan dock konstatera att det finns en koppling 
mellan undervisningstid och elevers kunskapsresultat (se ovan nämnd 
forskning om undervisningstid i matematik). Det kan därför ligga 
nära till hands att föreslå att gruppen nyanlända elever ska få en ut-
ökning i den garanterade undervisningstiden. Innan ett sådant för-
slag kan läggas måste det, enligt utredningens mening, först kunna 
konstateras att eleverna får den garanterade undervisningstid som 
föreskrivs i dag. Utredningen har dock fått signaler om att nyan-
lända elever inte alltid får den tid de har rätt till eller att den garan-
terade undervisningstiden minskas i samband med att ämnen tas bort 
genom insatsen anpassad studiegång, se vidare i avsnitt 5.4.2. Utred-
ningen kan också konstatera att råder lärarbrist i flertalet ämnen i dag.  

Därutöver anser utredningen att det är mycket svårt att gene-
rellt peka ut i vilka ämnen, utöver svenska eller svenska som andra-
språk, som nyanlända elever som grupp behöver få utökad under-
visningstid i. Behovet av utökad undervisningstid kan se mycket 
olika ut mellan individer och ämne.  

Slutligen bör också nämnas att det i dag inte finns något som 
hindrar att huvudmannen beslutar om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade (jfr 9 kap. 3 § skolförordningen).  

Utredningen finner därför sammanfattningsvis att det inte för 
närvarande finns skäl att utöka den garanterade undervisningstiden 
för nyanlända elever eller förändra regleringen av den obligatoriska 
verksamheten, utöver den pågående försöksverksamheten med ut-
ökad tid i svenska eller svenska som andraspråk.  

Lovskola 

Nästan alla intervjuade huvudmän, med ett undantag, erbjuder 
sommarskola med undervisning och aktiviteter. Det är inte ovanligt 
att nyanlända elever är en prioriterad grupp. Sommarlovet kan ha 
en negativ inverkan på nyanlända elevers språkutveckling och kun-
skapsutveckling. Ett för långt sommarlov kan innebära att elevens 
språkutveckling i svenska avstannar eller i värsta fall går tillbaka. 
Skolinspektionen anger också att många huvudmän beskriver som-
marskolan som en framgångsfaktor och ett sätt att ge nyanlända 
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elever mer utbildningstid.3 Det finns därför skäl att överväga regler-
ingen av lovskola.  

Statsbidrag för lovskola 

Under ett antal år har det varit möjligt för huvudmän att ansöka om 
statsbidrag för sommarskola. År 2014 kom förordning (2014:47) om 
statsbidrag för sommarskola eller under andra skollov, vilken trädde 
i kraft den 25 februari 2014. Förordningen innehåller bestämmelser 
om statsbidrag för frivillig stödundervisning som bedrivs mellan 
vår- och hösttermin (sommarskola) eller under andra skollov.  

Statsbidrag kan enligt 4 § lämnas för kostnader för t.ex. sommar-
skola för en elev som behöver den för att nå kunskapskraven i ett 
eller flera ämnen och som under vårterminen har gått i årskurs 6, 7, 
8, eller 9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan, eller årskurs 7, 8, 9 
eller 10 i specialskolan.  

Statsbidrag får enligt 3 § lämnas till den som är huvudman för en 
grundskola, sameskola, specialskola eller gymnasieskola. Huvudman-
nen ska enligt 5 § använda lärare som får anställas som lärare i skol-
väsendet utan tidsbegränsning för den sommarskola som uppbär 
statsbidrag. Förutom en hänvisning till bestämmelserna om prövning 
för betyg finns ingen ytterligare reglering av verksamheten. 

Intresset för att söka statsbidrag för lovskola var under 2016 
mycket större än tidigare år. Nytt för det året var att statsbidrag läm-
nas för gymnasieskolan. När det gäller gymnasieskolan har 73 pro-
cent av huvudmännen uppgivit att de vill ha bidrag till elever som 
går språkintroduktion.  

Kommande ändringar i statsbidraget för lovskola med anledning 
av förslaget om obligatorisk lovskola 

Från och med den 1 augusti 2017 ändras ovan nämnd statsbidrags-
förordning med anledning av förslaget om obligatorisk lovskola för 
årskurs 8 och 9 (se nedan). Ändringen innebär att statsbidrag inte 
längre lämnas för elever som går i årskurs 8 eller 9 i grundskolan 
                                                                                                                                                          
3 Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan, 
Utbildning så fort som möjligt. 
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och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under 
sommarlovet i anslutning till att någon av dessa årskurser avslutats 
(jfr 4 § förordningen [2014:47] om statsbidrag för sommarskola 
eller under andra skollov och förordning [2017:162] om ändring i 
förordning [2014:47] om statsbidrag för sommarskola eller under 
andra skollov). 

Obligatorisk lovskola 

I propositionen En skyldighet att erbjuda lovskola föreslås att det 
införs bestämmelser i skollagen om att huvudmän ska vara skyldiga 
att i vissa situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under 
skollov (prop. 2016/17:156). I propositionen föreslås bl.a. följande.  

En huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat års-
kurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven 
för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att 
inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lov-
skola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha 
uppnått sådan behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år 
som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 
50 timmar i båda fallen. 

Den tid som en elev har deltagit i en lovskola som huvudman-
nen frivilligt har anordnat under perioden från och med augusti det 
år eleven påbörjar årskurs 8 respektive 9 till och med vårterminen 
påföljande år, får räknas av från ett erbjudande om lovskola. Om 
eleven under en sådan period har deltagit i lovskola i minst 50 tim-
mar behöver huvudmannen inte erbjuda eleven lovskola i juni det 
aktuella året. Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala garan-
terade undervisningstiden enligt skollagen. Lovskola som anordnas 
enligt skollagen ska ingå i grundskolan. 

En elev ska kunna tacka nej till lovskola, men om ett erbjudande 
accepteras ska eleven delta i verksamheten. Vidare ska undervisning 
inom ramen för lovskolan få överlämnas på entreprenad. Den nu-
varande bestämmelsen om tilläggsbelopp till enskilda huvudmän ska 
utökas till att även omfatta ersättning för elever som deltar i lovskola.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.4 

                                                                                                                                                          
4 Riksdagen planerar att fatta beslut om bet. 2016/17:UbU22 den 7 juni 2017. 
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5.3.3 Utredningens förslag  

Statsbidrag för lovskola under sommarlovet i årskurs 8 eller 9 
bör fortsätta att utgå till huvudmännen 

Förslag: Statsbidrag för lovskola bör även i fortsättningen utgå 
till huvudmän som anordnar lovskola, utöver den obligatoriska 
lovskola som nu föreslås av regeringen i proposition 2016/17:156, 
för elever i årskurs 8 eller 9 i grundskolan som deltar i undervis-
ning i anslutning till att någon av dessa årskurser avslutas (som-
marlovet), under de förutsättningar som i övrigt anges i förord-
ningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller under 
andra skollov och om huvudmannen anordnar sådan lovskola.  

Skälen för utredningens förslag 

Som nämnts tidigare bedömer utredningen att bristen på tid är en 
avgörande faktor för de elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 
7–9. Tiden är en direkt avgörande faktor för dessa elevers skol-
resultat och möjligheter att uppnå behörighet till gymnasiet. Enligt 
utredningen bör därför alla möjligheter till att förlänga tiden som 
dessa elever kan få undervisning prövas.  

I de huvudmannakontakter som utredningen haft har det på-
pekats att sommarlovet är mycket långt för nyanlända elever. Ny-
anlända elever kan stanna av eller till och med backa i sin språk-
utveckling eftersom eleverna inte i tillräcklig utsträckning får öva på 
det svenska språket under sommarlovet. I de huvudmannakontakter 
som utredningen haft framgår också att de allra flesta ordnar som-
marskola under minst två veckor och flera huvudmän ordnar fler 
veckor än så. Men det finns också huvudmän som inte ordnar med 
lovskola på sommarlovet. Regeringens förslag om obligatorisk lov-
skola är därför välkommet. Utredningen uppfattar dock att det inte 
är tillräckligt med 50 timmars eller två veckors lovskola för de ele-
ver som inte uppnår kunskapskraven. Nyanlända elever, i synnerhet 
nyanlända elever i årskurs 7–9 där det krävs att eleverna ligger på en 
avancerad nivå i svenska för att kunna tillgodogöra sig ämnes-
undervisningen, har ett extra stort behov av att få möjlighet till 
undervisning under sommaren. Dessa elever har inte tid att stanna 
eller backa i sin språkutveckling. Utredningen bedömer också att 
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lovskolan kan bidra med värdefull tid för eleverna att uppnå kravet 
i simning i ämnet idrott och hälsa (se vidare avsnitt 4.5.8). Mot den 
bakgrunden bedömer utredningen därför att huvudmännen bör fort-
sätta att stimuleras till att ordna lovskola under fler veckor än de 
två som nu regeringen föreslår ska bli obligatoriska i grundskolan.  

Utredningen kan konstatera att möjligheten att få undervisning 
på sommarlovet är gynnsamt för alla elever, inte enbart nyanlända 
elever, som inte uppnår de kunskapskrav som motsvarar godkänt 
betyg. Eftersom det är viktigt att nyanlända elever får möjlighet att 
integreras och utveckla språket tillsammans med andra elever finns 
det därför inte skäl att statsbidrag enbart ska utgå till lovskola på 
sommaren som anordnas för nyanlända elever som inte uppnår ett 
godkänt betyg.  

Utredningen föreslår därför statsbidrag för lovskola även i fort-
sättningen bör utgå till huvudmän som anordnar lovskola för elever 
i årskurs 8 eller 9 i grundskolan som deltar i undervisning under 
sommarlovet i anslutning till att någon av dessa årskurser avslutas, 
under de förutsättningar som anges i förordningen (2014:47) om 
statsbidrag för sommarskola eller under andra skollov och om huvud-
mannen anordnar sådan lovskola utöver den obligatoriska lovskola 
som nu föreslås av regeringen i proposition 2016/17:156. 

5.4 Anpassningar av utbildningen 

Utredningen har i avsnitt 5.3 konstaterat att eleverna som påbörjar 
sin skolgång i årskurs 7–9 har mycket begränsad tid på sig att full-
göra sin grundskoleutbildning. Utredningen har vidare bedömt att 
den korta tiden sannolikt är avgörande för de låga kunskapsresultat 
som statistiken visar att eleverna har.  

Eftersom det finns begränsningar för hur mycket den enskilde 
elevens undervisning kan utökas, finner utredningen att det är nöd-
vändigt att överväga på vilket sätt utbildningen kan anpassas i sitt 
innehåll för att de nyanlända elever som påbörjar skolgången i Sverige 
i årskurs 7–9 ska få bättre förutsättningar att uppnå de kunskaps-
krav som minst ska uppnås och därigenom uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.  
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5.4.1 Nyanlända elever har behov av stöd 

Gruppen nyanlända elever är en heterogen grupp med mycket olika 
förutsättningar och behov. Det som är gemensamt är den korta 
tiden i svensk skola och det faktum att flertalet elever inte har kun-
skaper i det svenska språket. I den meningen är dessa elever att be-
trakta som elever som behöver extra stöd och hjälp. Det innebär 
inte att de per definition är i behov av särskilt stöd i meningen 
specialpedagogiska insatser. Naturligtvis kan även dessa elever vara 
i behov av ett sådant stöd precis som övriga elever.  

På individnivå kan de nyanlända eleverna ha mycket skilda erfa-
renheter av tidigare skolgång. En viktig förutsättning för elevernas 
fortsatta utveckling och lärande är därför att skolan så snabbt som 
möjligt tar reda på den enskilde elevens tidigare erfarenheter och 
kunskaper och anpassar undervisningen efter det. Den inledande 
bedömningen av elevens kunskaper är, som ovan nämnts, obligato-
risk för skolan att göra och den ska ligga till grund för undervis-
ningen. Såvitt utredningen erfar kan som huvudregel ingen nyanländ 
elev som saknar det svenska språket gå direkt ut i ordinarie under-
visning utan anpassningar i någon form, om eleven ska få förutsätt-
ningar för kunskapsinhämtning och lärande. 

Nedan följer en redogörelse för vilka bestämmelser som reglerar 
huvudmännens möjligheter att anpassa undervisningen och skol-
gången i form av stöd och särskilt stöd för nyanlända elever och 
exempel på olika stödinsatser som ofta är aktuella för nyanlända 
elever.  

Stöd och särskilt stöd 

I skollagens tredje kapitel återfinns bestämmelser om barns och 
elevers utveckling mot målen och i kapitlet finns bl.a. bestämmelser 
om en elevs rätt till olika stödinsatser. Stödinsatserna har olika karak-
tär och är mer eller mindre ingripande. De har alla det gemen-
samma syftet att eleven med stöd av insatserna ska ges möjligheter 
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver utifrån sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som 
möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen). Eleven och 
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elevens vårdnadshavare ska fortlöpande informeras om elevens 
utveckling (3 kap. 4 § skollagen).  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet 
på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 
att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås, ska eleven som huvudregel skyndsamt ges 
stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen (3 kap. 5 a § skollagen). Det kan t.ex. handla om att 
hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier. Det kan 
göras t.ex. med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen, extra 
tydliga instruktioner eller stöd för att sätta i gång arbetet. Att hjälpa 
till med att förstå texter, att förklara ett ämnesområde på ett annat 
sätt eller att ge extra färdighetsträning såsom lästräning är också att 
anse som stöd i form av extra anpassningar. Dit hör även enstaka 
specialpedagogiska insatser under kortare tid, t.ex. två månader. 
Även särskilda läromedel eller utrustning i form av tidsstöd, dvs. 
hjälpmedel för att förstå och passa tider, samt digital teknik med 
anpassade programvaror kan som huvudregel anses falla inom ramen 
för stöd i form av extra anpassningar (prop. 2013/14:160 s. 36). 

Om extra anpassningar prövats men inte fungerat ska en anmä-
lan göras till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl 
att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn 
ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 
Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Under utredningen ska samråd ske 
med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utred-
ning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska han eller hon ges 
sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas (3 kap. 8 och 9 §§ 
skollagen). 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär 
som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen 
för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och 
varaktighet måste beaktas. Enstaka specialpedagogiska insatser under 
en kortare tid kan vara att betrakta som stöd i form av extra anpass-
ningar medan mer omfattande eller regelbundna specialpedagogiska 
insatser utgör särskilt stöd. Insatser som utgör särskilt stöd är vid-
are t.ex. placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild under-
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visning (3 kap. 11 § skollagen), anpassad studiegång (3 kap. 12 § 
skollagen) eller elevassistent (prop. 2013/14:160 s. 21).  

Rätten till särskilt stöd gäller alla elever som har rätt till utbild-
ning enligt skollagen, oavsett om de omfattas av skolplikten eller 
inte. Rätten till särskilt stöd gäller också för ungdomar som går i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 

Bestämmelserna om utredning av behovet om särskilt stöd och 
övriga bestämmelserna om särskilt stöd ska dock inte tillämpas om 
en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till 
stöd för nyanlända och andra elever som har varit bosatta utom-
lands och vars kunskaper har bedömts enligt 3 kap. 12 c § (3 kap. 
8 § fjärde stycket skollagen). Åtgärder till stöd för nyanlända m.fl. 
är t.ex. prioriterad timplan och undervisning i förberedelseklass 
(prop. 2014/15:45 s. 49).  

Förberedelseklass 

Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 3 kap. 
12 c § skollagen delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven 
saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra 
sig den ordinarie undervisningen (3 kap. 12 f § skollagen). Förbere-
delseklass kan väljas för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper 
de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av under-
visningen i den ordinarie undervisningsgruppen (prop. 2014/15:45 
s. 44). En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska 
avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna delta i den ordinarie undervisningen i det aktuella ämnet. En 
elev ska inte få ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två 
år (3 kap. 12 f § andra stycket skollagen). Det är inte möjligt att 
besluta att en elev bara ska gå i förberedelseklass. Ett beslut om 
undervisning i förberedelseklass kan bara avse att en elev delvis ska 
undervisas i en sådan klass. I praktiken innebär det att eleven också 
ska placeras i en ordinarie undervisningsgrupp (prop. 2014/15:45 
s. 45). När det gäller undervisningen i förberedelseklass gäller i övrigt 
att eleverna har rätt att få den minsta undervisningstid som mot-
svarar den undervisningstid som elever i samma årskurs har rätt till 
under den tid som återstår av utbildningen i t.ex. grundskolan 
(10 kap. 5 § skollagen). 
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Prioriterad timplan 

I skollagen anges vilka ämnen undervisningen ska omfatta. Hur 
många timmar som undervisningen ska omfatta i varje ämne fram-
går av den s.k. timplanen. För grundskolans del är timplanen in-
tagen som bilaga 1 till skollagen. Vidare anges i skollagen att den 
totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska uppgå till 
ett visst antal timmar. Det är huvudmannen som beslutar om för-
delning av undervisningstiden mellan årskurserna (9 kap. 4 § skol-
förordningen). Den minsta undervisningstiden för nyanlända inom 
grundskolan motsvarar minst den undervisningstid som elever i 
samma årskurs har rätt till under den tid som återstår av utbild-
ningen (10 kap. 5 § skollagen).  

Om det bedöms öka den nyanlända elevens förutsättningar att 
så snart som möjligt kunna tillgodogöra sig undervisningen i andra 
ämnen, får dock tiden mellan olika ämnen omfördelas (prioriterad 
timplan). Timmar får endast omfördelas till svenska eller svenska 
som andraspråk. En elev får ha en sådan prioriterad timplan i högst 
ett år (9 kap. 4 a § skolförordningen).  

Syftet med prioriterad timplan är att eleven genom ökade svensk-
kunskaper snabbt ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie under-
visningen i övriga ämnen (prop. 2014/15:45 s. 38). Vid beslut om 
prioriterad timplan får avvikelser från de ämnen och mål som gäller 
för utbildningen inte göras. Inte heller får avsteg från den garante-
rade undervisningstiden göras. Det innebär att eleven fortfarande 
har rätt till samma antal undervisningstimmar som andra elever. En 
prioriterad timplan hindrar inte att en elev samtidigt får sin under-
visning i förberedelseklass.  

Särskilt stöd i form av anpassad studiegång 

Enligt skollagen får ett beslut om anpassad studiegång fattas om 
det särskilda stödet för en elev i grundskolan inte i rimlig grad kan 
anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Ett sådant beslut 
får innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål 
som annars gäller för utbildningen (3 kap. 12 § första stycket skol-
lagen).  

Beslutet om anpassad studiegång ska föregås av noggranna över-
väganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar den obliga-
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toriska skolan utan fullständig utbildning. Ett beslut om anpassad 
studiegång kan t.ex. innebära att eleven ges möjlighet att koncen-
trera sina studier på ett mindre antal ämnen. Det innebär att eleven 
genom att delta i delar av undervisningen sannolikt ökar sina chan-
ser att få ett betyg i vissa ämnen, samtidigt som elevens möjlighet att 
nå kunskapskraven i samtliga de ämnen som krävs för att han eller hon 
ska bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan minskar. 
Det är därför mycket viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare 
får information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan inne-
bära för elevens möjligheter att studera vidare. Deras synpunkter 
ska inhämtas och beaktas i bedömningen (prop. 2009/10:165 s. 293).  

Rektorn ansvarar för att utbildningen för en elev med anpassad 
studiegång så långt som möjligt blir likvärdig med utbildningen i 
allmänhet i den aktuella skolformen (3 kap. 12 § andra stycket skol-
lagen).  

Med anledning av den betydelse som en gymnasieutbildning har 
för unga människor när det gäller möjligheterna att etablera sig på 
arbetsmarknaden föreslås i propositionen En stadieindelad timplan 
och närliggande frågor (prop. 2016/17:143) att den anpassade studie-
gången i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utformas så 
att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå behörighet 
till gymnasieskolan. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.5 

Beslut om anpassad studiegång liksom övriga beslut om särskilt 
stöd ska fattas av rektor. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd (28 kap. 16 § skollagen). Rektorn kan inte dele-
gera beslut om anpassad studiegång. 

5.4.2 Övergripande problembild: Anpassningar 
i undervisningen utifrån nyanlända elevers behov? 

Vilken utmaning ställs eleverna inför? 

Nyanlända elever har att anpassa sig till ett nytt land, en ny kultur, 
ett nytt samhälle och ett nytt språk. Eleverna har också att anpassa 
sig till en ny skola och en ny skolkultur eller till att gå i skolan och 
möta en skolkultur överhuvudtaget. Vissa elever lever fortfarande 
med ovissheten om de får stanna eller inte. Andra elever har fått 
                                                                                                                                                          
5 Riksdagen planerar att fatta beslut om bet. 2016/17:UbU23 den 7 juni 2017. 



SOU 2017:54 Hur ska fler nyanlända elevernå behörighet till gymnasiet? 

173 

besked. Alla elever har upplevt det svåra att få lämna sitt hem och 
flera kan ha utsatts för traumatiska händelser innan ankomsten till 
Sverige.  

De elever som anländer till Sverige efter sju års ålder får kortare 
tid på sig än elever som påbörjar skolgången vid ordinarie tidpunkt 
att läsa in utbildningen i grundskolan eller motsvarande utbildning. 
Under den kortare tiden ska eleverna dels lära sig ett nytt språk, dels 
få de ämneskunskaper och förmågor som finns angivna i grund-
skolans läroplan. Utbildningen i grundskolan är normalt nio år och 
målet med utbildningen innebär bl.a. att eleven ska få behörighet att 
läsa till gymnasieskolans nationella program. En nyanländ elev som 
påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9, dvs. sent i grundskolan, har natur-
ligtvis mycket kort tid på sig att uppnå behörighet till nationella 
program. Utredningen anser att det inte är rimligt att förvänta sig 
att alla dessa elever ska klara av att uppnå sådan behörighet när de 
avslutar grundskolan, vilket i normala fall kräver nio års skolgång. 
Däremot måste ambitionen vara att det ska finnas möjlighet för den 
enskilde eleven att faktiskt uppnå sådan behörighet. Detta innebär 
dock en stor utmaning för eleven och ställer höga krav på skolan.  

Kan stödbehov identifieras generellt hos elevgruppen? 

Nyanlända elever med behov av stöd eller särskilt stöd ska, precis 
som alla andra elever i svensk skola, få det. Nyanlända elevers största, 
och ibland enda, stödbehov kopplas vanligtvis ihop med bristande 
kunskaper i svenska språket.  

Utredningen uppfattar dock att det också är väldigt olika i vilken 
omfattning de nyanlända eleverna tidigare haft undervisning i de olika 
ämnena som är obligatoriska i den svenska grundskolan. Det är inte 
ovanligt att nyanlända elever är nybörjare i ett eller flera ämnen trots 
att de åldersmässigt tillhör årskurs 7–9. När dessa elever placeras i 
ordinarie undervisningsgrupp finns ett stödbehov som inte enbart 
handlar om bristande språkkunskap utan om att eleven är helt ny i 
ämnet samtidigt som övriga klassen har läst ämnet under flera år i 
enlighet med grundskolans kursplan.  

Ett annat stödbehov som kan identifieras är att vissa nyanlända 
elever med god skolbakgrund är vana vid ett auktoritärt skolsystem, 
som är mycket olikt det svenska. I en undersökning som t.ex. Bouakaz 
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och Bunar gjort om 10 syrianska elevers6 syn på mottagandet i en 
svensk skola framkommer att elevinflytande, kritiskt tänkande, grupp-
arbete, eget ansvar, utflykter, lärare som fritidsledare och vuxenvänner 
var nya företeelser för eleverna.7  

Det finns också vissa elever som inte alls har gått i skolan tidi-
gare och därför kanske varken kan skriva eller läsa. Dessa elever 
måste börja från början med grundläggande läs- och skrivinlärning 
och dessa elever är nybörjare i både skolsituationen generellt och i 
grundskolans olika ämnen. Självklart kan eleverna ha inhämtat kun-
skaper och färdigheter på annat sätt än genom skolutbildning, men 
de får ändå betraktas som nybörjare att inhämta kunskaper i en 
skolmiljö, vilket ställer krav på anpassningar från skolans sida.  

Det kan också vara så att den nyanlände eleven har ett stödbehov 
med anledning av tidigare upplevda traumatiska händelser eller med 
anledning av den osäkerhet som det innebär att vara asylsökande 
och eventuellt vara splittrad från sin familj.  

Därutöver kan eleverna självklart, i likhet med alla andra elever, 
ha andra svårigheter t.ex. svårigheter till följd av dyslexi, en neuro-
psykiatrisk eller fysisk funktionsnedsättning.  

Det uppfattas dock som en svårighet att skilja nyanlända elevers 
behov av särskilt stöd från att de precis börjat lära ett främmande 
språk. Detta kan få allvarliga konsekvenser för de elever, som i och 
med detta riskerar att inte få det särskilda stöd som de har behov 
av. Det uttalas från lärare att de saknar kompetens för att kunna ge 
nyanlända rätt typ av stöd. Det är därför mycket viktigt att skolan 
är noggrann i utredningen av den enskilde elevens behov och inte 
drar slutsatser om individuella stödbehov utifrån nyanlända elever 
som grupp.8 En nyanländ elev som riskerar att inte uppnå de kun-
skapskrav som minst ska uppnås ska enligt gällande rätt utredas för 
särskilt stöd om inte anpassningar inom den ordinarie undervis-
ningen är tillräckliga och om elevens stödbehov bedömts inte kunna 
tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända (jfr 3 kap. 8 § 
skollagen).  

                                                                                                                                                          
6 Elever i årkurs 7–9. Samtliga elever hade gått i skola i hemlandet och kunde läsa och skriva 
på minst ett språk.  
7 Bouakaz L och Bunar N (2015). Diagos:Nyanländ.  
8 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn som vistas i landet utan tillstånd.  
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Vilken undervisning får eleverna? 

Utredningens kontakter med huvudmän 

I utredningens huvudmannakontakter har bl.a. följande framkom-
mit (se också avsnitt 4.5.6). De allra flesta huvudmännen har för-
beredelseklasser. Likaså använder sig de allra flesta huvudmännen 
av insatserna prioriterad timplan och anpassad studiegång för elever-
na. Några enstaka huvudmän använder aldrig prioriterad timplan, 
utan enbart anpassad studiegång och några andra få huvudmän an-
vänder enbart prioriterad timplan. Någon enstaka huvudman uppger 
att prioriterad timplan enbart används för ett par elever och att ingen 
elev för närvarande har anpassad studiegång. Ett par andra huvud-
män uppger att ingen eller nästan ingen av deras elever kan gå ut i 
ordinarie undervisning i alla ämnen efter ett år och därför ersätts den 
prioriterade timplanen alltid med anpassad studiegång. Som orsak 
uppges att det tar längre tid för eleverna att lära sig när de är äldre. 
Flera huvudmän använder sig av prioriterad timplan så länge eleverna 
går i förberedelseklass.  

De flesta huvudmännen uppger att prioriterad timplan ger upp-
hov till stora tolkningsproblem. Det uppfattas t.ex. som en svårig-
het att veta vilka ämnen som ska prioriteras bort. Någon huvudman 
uppfattar att man ska välja bort de ämnen där de tror att eleven 
kommer att nå godkänt betyg och i stället lägga mer tid på ämnen 
där eleven riskerar att inte nå målen, varför den huvudmannen hellre 
väljer anpassad studieplan så eleven får lyckas och känna att hen går 
framåt. En annan uppger att de i den prioriterade timplanen har valt 
att ta bort de svagaste ämnena för att eleverna ska få göra något de 
är bra på. En huvudman uppger att de i besluten om prioriterad 
timplan mest lyfter bort språkval och att eleverna får mer av mate-
matik och svenska eller svenska som andraspråk. 

En huvudman uppger att skolorna tycker att bestämmelserna 
om prioriterad timplan är otydliga och krångliga. Skolorna tror att 
prioriterad timplan är ungefär som anpassad studiegång och plockar 
lite här och lite där. Någon enstaka huvudman menar att priorite-
rad timplan är svår att använda de senare åren i grundskolan i och 
med att eleverna måste nå kunskapskraven i alla ämnen. En annan 
huvudman använder enbart anpassad studiegång fram till årskurs 8 
och enbart prioriterad timplan i årskurs 9. Någon huvudman upp-
ger att det är bra med prioriterad timplan eftersom anpassad studie-
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gång kan vara lite stigmatiserande. En huvudman menar att det 
skulle vara bra om beslut om prioriterad timplan kunde fattas under 
två år. Som orsak uppges bl.a. att vissa elever behöver längre tid, 
särskilt den gruppen som inte har någon skolbakgrund. 

Någon enstaka huvudman menar att det nästan är en omöjlighet 
att få ihop prioriterad timplan med garanterad undervisningstid. En 
annan menar att det är stor utmaning att hålla garanterad undervis-
ningstid överhuvudtaget eftersom eleverna har så mycket olika 
bakgrunder, t.ex. är vissa elever mycket traumatiserade. 

En huvudman uppger att eleverna får anpassad studiegång när de 
går delvis i förberedelseklass och ordinarie klass, särskilt de som kom-
mer sent i grundskolan. Dessa elever får då mer svenska. En annan 
huvudman använder anpassad studiegång för de elever som går i 
förberedelseklass och uppger att elevernas dagar är något kortare. 
En huvudman uppger att de har anpassad studiegång med fokus på 
kärnämnena den första perioden och då får eleverna t.ex. på en skola 
mer svenska som andraspråk och engelska och på en annan ges grup-
perna svenska som andraspråk, engelska och matematik. En huvud-
man uppger att det inte är lika många elever längre som har anpassad 
studiegång, men att det fortfarande används och då funderar man 
ofta på vilka ämnen som ska tas bort. T.ex. är det samhällsorien-
terande ämnena svåra och omfattande läsämnen. De naturoriente-
rande ämnena likaså. Flera huvudmän uppger att det inte sällan kan 
vara aktuellt med anpassad studiegång efter ett år med prioriterad 
timplan. Någon huvudman uppger att de har anpassade studiegångar 
för de flesta när det gäller betygssättning.  

Flertalet huvudmän uppger att de har startat nybörjargrupper i 
engelska eftersom många elever har bristande eller inga kunskaper i 
engelska varför det inte är rimligt för eleven att delta i ordinarie 
undervisningsgrupp i ämnet.  

Skolinspektionens rapporter 

Skolinspektionens riktade tillsyn9 2015 om bl.a. utbildning för asyl-
sökande barn visar att de barn som omfattas av tillsynen erbjuds 
undervisning i den tidsomfattning som skolförfattningarna före-
                                                                                                                                                          
9 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet 
utan tillstånd. 
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skriver. Samtidigt har många barn i grundskolan anpassad studiegång 
som gör att de antingen går kortare dagar, att de inte undervisas i 
samtliga ämnen, eller både och. Tillsynen visar också att beslut om 
anpassad studiegång inte alltid fattas i enlighet med författningar-
nas krav och att de ibland fattas slentrianmässigt.  

Skolinspektionen har i samma tillsyn sett att skolor i kommuner 
med hög andel asylsökande barn ofta upplever att det är svårt att 
göra de individuella bedömningar som krävs. I en del kommuner 
fattas till exempel beslut om särskild undervisningsgrupp och an-
passad studiegång direkt i anslutning till att eleverna skrivs in vid 
skolenheten. I andra kommuner fattas dessa beslut när eleven i fråga 
varit placerad i särskild undervisningsgrupp och undervisats i en-
bart ett fåtal ämnen under en längre tid. Enligt Skolinspektionens 
granskning är det i första hand de yngre eleverna som får undervis-
ning i samtliga ämnen. Det vanligaste är dock att barnen har någon 
form av anpassad studiegång. I ungefär var femte kommun har 
Skolinspektionen påtalat att ansvarig rektor behöver fatta beslut 
om denna särskilda stödinsats för de elever som inte bedöms kunna 
följa den ordinarie timplanen. 

De rektorer som Skolinspektionen 2015 mött menar överlag att 
det görs individuella bedömningar av de asylsökande barnens tidi-
gare kunskaper och erfarenheter och att barnet sedan får följa den 
undervisning som just det behöver. Samtidigt pekar mycket i den 
sammantagna bilden som Skolinspektionen har från de 30 kommu-
nerna på att många i stället organiserar undervisningen på grupp-
nivå i enlighet med generella riktlinjer. I flera kommuner uppger 
man exempelvis att de asylsökande barnen undervisas i svenska och 
sen i ytterligare ett par ämnen. Dessa ”ytterligare ett par ämnen” 
tenderar att vara lika för barnen i en och samma kommun och de 
tenderar också att vara de så kallade praktisk-estetiska ämnena, även 
om det inte är så i alla kommuner. Detta begränsade innehåll i under-
visningen känns igen från tidigare studier av asylsökande barn eller 
andra nyanlända.  

Skolinspektionen anger i en ny rapport från 2017 bl.a. att huvud-
männen och rektorerna använder sig av generella lösningar när de 
placerar de nyanlända eleverna. Tillräckligt underlag för att planera 
undervisningen för nyanlända elever saknas ofta och skolorna erbju-
der i de flesta fall samma generella lösning för samtliga nyanlända 
elever. Det handlar exempelvis om att alla nyanlända elever, av 



Hur ska fler nyanlända elevernå behörighet till gymnasiet? SOU 2017:54 

178 

organisatoriska skäl, får samma ämnen borttagna inom ramen för 
prioriterad timplan. Det förekommer också att rektorer har fattat 
schablonmässiga beslut om anpassad studiegång. Skolinspektionen 
menar också att de inledande bedömningarna inte alltid används för 
att planera undervisningen utifrån de nyanlända elevernas förutsätt-
ningar. Många skolbesök visar att det under hösten 2016 är väldigt 
vanligt att främst äldre nyanlända elever undervisas i förberedelse-
klasser efter mottagandefasen. Skolinspektionen gör tolkningen att 
yngre nyanlända elever i större utsträckning får en undervisning 
som är helt integrerad i den ordinarie klassen medan äldre elever i 
större utsträckning får undervisning i föreberedelseklass, där man 
inte läser alla ämnen.10 

5.4.3 Utredningens förslag 

Anpassad timplan 

Förslag: Om det finns särskilda skäl får rektorn fatta beslut om 
att en nyanländ elev som har tagits emot i det svenska skolväsen-
det i årskurs 7–9 i grundskolan eller i årskurs 8–10 i special-
skolan får ges mer undervisning i utvalda ämnen än övriga elever 
i samma årskurs hos huvudmannen genom en omfördelning av 
undervisningstiden (anpassad timplan). Ett sådant beslut får inte 
innebära att eleven ges mindre undervisning totalt än andra elever 
i samma årskurs hos huvudmannen. Ett sådant beslut får dock 
innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål 
som annars gäller för utbildningen.  

Den anpassade timplanen ska utformas så att eleven dels får 
förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program, dels får förutsättningar att genomföra ett sådant pro-
gram. Eleven ska alltid ges undervisning i svenska eller svenska 
som andraspråk, matematik, engelska samt idrott och hälsa.  

 
  

                                                                                                                                                          
10 Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grund-
skolan. Utbildning så fort som möjligt.  
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Ett beslut om anpassad timplan får enbart fattas efter att en 
elevs kunskaper har bedömts enligt 3 kap. 12 c § skollagen och 
med samtycke från eleven och elevens vårdnadshavare. En elev 
får ha anpassad timplan under högst tre år.  

Skälen för utredningens förslag 

Utgångspunkten är, som nämnts ovan, att alla elever ska få under-
visning i alla ämnen som anges i skollagen i den omfattning som reg-
leras i timplanen. Av utredningens huvudmannakontakter framgår 
att nyanlända elever inledningsvis som regel får undervisning i ett 
begränsat antal ämnen. Många huvudmän uppger att de använder 
sig av insatserna prioriterad timplan och anpassad studiegång när de 
begränsar antalet ämnen. Skolinspektionen har uppgett att de ser 
stora brister i huvudmännens hantering av prioriterad timplan och 
anpassad studiegång. Regleringen fungerar därför inte tillfredstäl-
lande i dag.  

Utredningen kan konstatera att nyanlända elever är en mycket 
heterogen elevgrupp. Nyanlända elever har olika kunskaper och erfa-
renheter med sig in i svensk skola. Några är analfabeter medan andra 
har gedigna kunskaper i alla eller flertalet av den svenska skolans 
ämnen. Skolförfattningarna innebär dock att alla elever oavsett skol-
bakgrund ska läsa 16 ämnen på grundskolan, vilket är mycket för en 
elev som t.ex. är nybörjare i skolan eller enbart har läst ett par ämnen 
i sitt hemland. Att elever som är nybörjare både i språket och i flera 
ämnen ska lyckas nå godkänt i 16 ämnen under ett till tre års tid, be-
dömer utredningen, för de allra flesta vara en omöjlighet. Enligt forsk-
ning tar det ofta minst fem år att nå ett språk för att tillgodogöra sig 
ämnesundervisning. Statistiken visar att det är svårt för en nyanländ 
elev som påbörjar sin skolgång i Sverige sent i grundskolan att hinna 
få godkänt i de ämnen som krävs för att bli behörig till ett natio-
nellt program. Statistiken visar också tydligt att elever som anlänt 
efter 12 års ålder i betydligt högre uträckning än övriga elever inte 
uppnått en fullföljd gymnasieutbildning vid 24 års ålder och att en 
högre andel av dessa ungdomar är arbetslösa jämfört med infödda 
elever.  

Det finns därför, enligt utredningens mening, skäl för att det finns 
en bestämmelse som ger möjlighet för skolan att ge elever som på-
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börjar skolgången i årskurs 7–9 utökad undervisning i ett mer be-
gränsat antal ämnen. 

I nuvarande bestämmelser finns en sådan möjlighet främst i be-
stämmelsen om anpassad studiegång och i viss mån i bestämmelsen 
om prioriterad timplan. Anpassad studiegång är en särskild form av 
särskilt stöd som främst bör användas när inga andra stödinsatser 
ger resultat. Den stödinsatsen kan självklart vara aktuell för nyanlän-
da elever, liksom för övriga elever, men enligt utredningens uppfatt-
ning, ska insatsen användas som sista alternativ. Inte sällan innebär 
insatsen anpassad studiegång att ämnen tas bort och att eleven där-
med får mindre undervisningstid. Stödinsatsen anpassad studiegång 
bör därför kompletteras med ytterligare alternativa stödinsatser.  

Den 1 januari 2016 trädde bestämmelsen om prioriterat timplan 
i kraft, vilken har till syfte att under en kortare tid ge möjlighet att 
lägga mer undervisningstid på ämnet svenska eller svenska som 
andraspråk genom att fördela undervisningstid från andra ämnen. 
En förutsättning är dock att elevens möjligheter att nå de kunskaps-
krav som minst ska uppnås eller att utvecklas så långt som möjligt 
inom ramen för utbildningen inte begränsas. Huvudmännen har 
menat på att bestämmelsen är svår att tolka och tillämpa i praktiken 
och Skolinspektionen har påpekat att beslut om prioriterad timplan 
inte fattas alls eller på ett felaktigt sätt. Utredningen uppfattar också 
att elevgruppen som kan komma att omfattas av bestämmelsen i 
årskurs 7–9 är mycket begränsad. Bestämmelsens tillämpning för-
utsätter för det första att eleven inte begränsas att uppnå de kun-
skapskrav som minst ska uppnås i grundskolans ämnen, vilket gör 
att målgruppen för prioriterad timplan utgörs av ett begränsat antal 
elever. Vidare kan bestämmelsen om prioriterad timplan inte an-
vändas på så sätt att ett ämne prioriteras bort till förmån för ämnet 
svenska eller svenska som andraspråk för elever som snart står inför 
slutbetyg, dvs. elever i årskurs 9, om inte en elev redan har uppnått 
de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 9 i något eller ett 
par ämnen, se även avsnitt 6.4.3. Bestämmelsen om prioriterad tim-
plan förutsätter nämligen att eleven inte begränsas i att uppnå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och därför förutsätts det att 
eleven får undervisning eller har fått undervisning i alla ämnen när 
slutbetyg ska sättas. Utredningen uppfattar därför att bestämmelsen 
om prioriterad timplan har ytterligare en begränsning eftersom den 
svårligen kan låta sig användas för nyanlända elever som påbörjar 
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sin skolgång efter höstterminens start i årskurs 9, på så sätt att ett 
ämne prioriteras bort. För att möta de behov som denna hetero-
gena målgrupp har finner därför utredningen sammanfattningsvis 
att det bör införas ytterligare en möjlighet att prioritera vissa utvalda 
ämnen och därmed utöka undervisningstiden i dessa ämnen för ny-
anlända elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i grundskolans 
senare år i form av en anpassad timplan.  

Syftet med bestämmelsen om anpassad timplan är att en elev ska 
få ökade förutsättningar att nå kraven för behörighet till gymnasie-
skolans nationella program och i förlängningen klara en gymnasie-
examen. Det innebär för det första att någon begränsning av under-
visningstiden inte får göras. Den totala undervisningstiden ska 
fortfarande motsvara det som andra elever i samma årskurs får. För 
det andra innebär det att beslutet enbart kan innehålla en begräns-
ning av ett visst antal ämnen. Enligt gällande bestämmelser krävs 
tolv godkända ämnen för att uppnå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program som är högskoleförberedande och åtta godkända 
ämnen för att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Gymnasie-
utredningen har i sitt betänkande En Gymnasieutbildning för alla – 
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasie-
utbildning (SOU 2016:77) föreslagit att det bör krävas minst tolv 
godkända ämnen för behörighet till både det högskoleförberedande 
programmet och till yrkesprogrammet eftersom kravet på tolv god-
kända ämnen ger bättre förutsättningar att nå gymnasieexamen. 
Enligt utredningens uppfattning bör därför en begränsning inte vara 
större än att eleven får undervisning i 10–12 ämnen så att eleven ges 
förutsättningar att dels nå kraven för behörighet, dels får förutsätt-
ningar att genomföra utbildningen på gymnasieskolan. Syftet med 
den anpassade timplanen förutsätter nämligen att eleven genom 
beslutet även ska få förutsättningar att genomföra ett nationellt 
program på så sätt att en gymnasieexamen uppnås. Det innebär att 
ett beslut om anpassad timplan måste innehålla undervisning i ett 
allsidigt urval av relevanta ämnen för det tilltänkta nationella pro-
grammet. Det förutsätter också, enligt utredningens uppfattning, 
att eleven får undervisning i minst 10–12 ämnen, oavsett vilket 
nationellt program, det högskoleförberedande eller yrkesprogram-
met, som är målet. Vidare innebär det att eleven alltid ska få under-
visning i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska 
och idrott och hälsa. De förstnämnda ämnena är viktiga eftersom 
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de ger behörighet till gymnasieskolans nationella program och det 
sistnämna ämnet är viktigt eftersom elevens hälsa påverkar presta-
tionerna i övriga ämnen. Det finns flera studier som visar på att 
idrottsundervisning, fysisk aktivitet eller motorisk träning kan ha 
betydelse för elevernas, i synnerhet pojkars, skolresultat och i för-
längningen behörighet till gymnasieskolan.11 I redovisningen av Skol-
verkets uppdrag om att stödja skolors utveckling av ämnet idrott och 
hälsa (U2011/05948/S) framförs att skolans uppdrag att erbjuda 
daglig fysisk aktivitet är en viktig hälsofråga och ett område som i 
större utsträckning behöver uppmärksammas. Detta bl.a. mot bak-
grund av forskning som visar på positiva effekter av daglig fysisk 
aktivitet.  

Ämnet idrott och hälsa bidrar också till att befästa grundläg-
gande värden som jämställdhet och bidrar till ökad integration. Det 
är rektorn som avgör vilka ämnen som i övrigt ska prioriteras utifrån 
bl.a. den inledande bedömning som gjorts av elevens kunskaper 
enligt 3 kap. 12 c § skollagen. Det är viktigt att bedömningen av 
vilka ämnen som ska prioriteras så långt som möjligt görs utifrån 
läroplanens samtliga mål.  

Förutsättningar för ett beslut om anpassa timplan 

Enligt utredningens uppfattning finns det inte skäl att överväga en 
bestämmelse om anpassad timplan för de elever som har goda för-
utsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i grund-
skolans ämnen. Dessa elever ska som alla andra elever undervisas i 
samtliga ämnen som gäller för grundskolan. Anpassad timplan måste 
därför begränsas till att den bara ska få tillämpas under vissa förut-
sättningar och att dessa ska utgå från den enskilde elevens behov. 
Det torde inte sällan redan vid den obligatoriska inledande bedöm-
ningen stå klart om en elev som påbörjar sin skolgång i Sverige i 
årskurs 7–9 har förutsättningar att under den begränsade tid som 
återstår nå kraven för att komma in på ett nationellt program på 
gymnasieskolan. Enligt utredningens bedömning bör det därför 

                                                                                                                                                          
11 Se t.ex. Ericsson Ingegerd (2011). Motorik och skolresultat; en longitudinell interven-
tionsstudie om effekter av utökad idrottsundervisning, Jesper Fritz (2017). “Physical Activity 
During Growth – Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance” och 
Centrum för idrottsforskning.  
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införas en möjlighet att prioritera antalet ämnen för de elever som 
man bedömer kommer att ha svårt att uppnå de som krävs för att få 
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan på den tiden 
som den enskilde eleven har på sig i grundskolan. Detta bör ut-
tryckas som att ett beslut om anpassad timplan får fattas enbart om 
det föreligger särskilda skäl.  

För att göra bedömningen om det föreligger särskilda skäl upp-
fattar utredningen att det är nödvändigt att den obligatoriska inled-
ande bedömningen är gjord, men också att rektorn känner till vilka 
kunskaper eleven har i grundskolans ämnen. Det förutsätter vidare 
att varje elev bedöms individuellt utifrån sina egna förutsättningar, 
behov och mål. Utredningen föreslår i avsnitt 7.6.1 att det för varje 
elev ska upprättas en individuell studieplan, vilken också bör utgöra 
ett nödvändigt underlag för ett beslut om anpassad timplan. De 
särskilda skälen skulle kunna handla om att eleven har en begränsad 
eller fragmentarisk skolgång bakom sig och att tiden i grundskolan 
därför är allt för kort för att kompensera tidigare brister. Det kan 
också handla om att eleven trots en god skolbakgrund har påbörjat 
skolgången i Sverige så sent att tiden inte räcker till för att eleven 
ska ha en rimlig chans att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 
i de ämnen som krävs för behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. När det gäller bedömningen av om tiden ska räcka till för 
eleven bör rektorn beakta rättigheten att slutföra utbildningen en-
ligt 7 kap. 15 § skollagen.  

Eftersom det är ett ingrepp i den enskildes rättigheter att göra 
avsteg från gällande krav på ämnen och timplan bör krävas att såväl 
eleven som elevens vårdnadshavare eller gode man samtycker till 
åtgärden. Ett samtycke förutsätter att skolan ger god information om 
vad åtgärden innebär så att eleven och elevens vårdnadshavare kan 
ta ställning till den. Utredningen anser dock att ett beslut om an-
passad timplan som utgår från den enskilde elevens förutsättningar 
och så långt som möjligt följer elevens ambition med sina studier 
kan bidra till att elevens motivation ökar (se även avsnitt 7.6.1 om 
utredningens förslag om en individuell studieplan).  

För det fall en elev eller elevens vårdnadshavare inte samtycker 
till en föreslagen åtgärd om anpassad timplan finns inte skäl för 
rektorn att fatta ett sådant beslut. Om rektorn i ett sådant fall be-
dömer att eleven har behov av stödåtgärder får i stället behovet av 
särskilt stöd utredas och rektorn får överväga ett beslut om t.ex. 
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anpassad studiegång. Ett sådant beslut kan eleven och elevens vård-
nadshavare överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Efter-
som ett beslut om anpassad timplan förutsätter att eleven och elev-
ens vårdnadshavare samtycker till beslutet kan ett sådant beslut inte 
överklagas. Om en elev eller elevens vårdnadshavare först har lämnat 
ett samtycke och sedan ändrar sig och tar tillbaka samtycket ska 
beslutet om anpassad timplan upphävas. En elev bör kunna få under-
visning enligt en anpassad timplan under den tid eleven normalt 
fullgör sin utbildning i årskurs 7–9, dvs. under tre år. Förslaget kan 
föranleda att följdändringar i föreskrifterna om utformningen av 
slutbetyg kan behöva göras.  

Anpassad timplan i grundsärskolan och sameskolan 

Den föreslagna bestämmelsen har som syfte att förbättra elevens 
förutsättningar att nå behörighet till ett nationellt program på gym-
nasieskolan. Utbildningen i gymnasieskolan är bara öppen för de 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande 
utbildning. Därtill gäller för gymnasieskolans nationella program att 
för behörighet krävs att eleven har godkända betyg i ett visst antal 
ämnen. Till utbildning i gymnasiesärskolan finns det inte några spe-
ciella behörighetskrav. Utbildningen ska vara öppen för ungdomar 
vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar 
att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning (18 kap. 4 § skollagen). Utredningen bedömer 
därför att förslaget om anpassad timplan bör gälla i grundskolan och 
specialskolan, men inte i grundsärskolan. I sameskolan ges utbildning 
i årskurserna 1–6 varför förslaget om anpassad timplan inte heller 
bör gälla för den skolformen.  

Uppföljning 

Eftersom anpassad timplan är en ny insats som inte tidigare har 
prövats finns skäl att följa upp på vilket sätt insatsen används. Det 
finns också skäl att undersöka om det går att utvärdera elevernas 
resultat och möjligheter till fortsatta studier i gymnasieskolan, för 
att se om syftet med den föreslagna bestämmelsen uppnås. Utred-
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ningen anser därför att lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa 
upp och eventuellt utvärdera stödinsatsen anpassad timplan.  

5.5 Studiehandledning på modersmålet  

5.5.1 Studiehandledning – en stödinsats 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven be-
höver det (5 kap. 4 § skolförordningen, 9 kap. 9 § gymnasieförord-
ningen). Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som 
finns i grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan. Studiehandledningen kan enligt Skol-
verket, vara en kortare insats under en avgränsad period, till exempel 
som ett visst moment i ett ämne eller en mer långvarig insats under 
en eller flera terminer. Formerna kan växla utifrån de behov som 
eleven har – studiehandledningen kan ske i klassrummet, före eller 
efter den vanliga skoldagen eller samlat vid ett enskilt tillfälle under 
veckan.12 

Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen främja 
lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Studiehand-
ledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpass-
ningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av 
särskilt stöd. För att studiehandledning på modersmålet ska räknas 
som särskilt stöd ska insatsen vara av sådan ingripande karaktär 
som normalt inte är möjligt att genomföra av lärare inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Även hur omfattande och varaktiga 
insatserna är har betydelse när man ska avgöra om studiehandledning 
på modersmålet ska ses som särskilt stöd (jfr prop. 2013/14:160 
s. 21). 

Enligt Skolverkets bedömning kan studiehandledning på moders-
målet förekomma som en tillfällig insats i form av extra anpass-
ningar i främst två fall när eleven behöver studiehandledning under 
en kortare period. Det första fallet handlar om när eleven har goda 
kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men aldrig tidigare arbetat 
med ett särskilt moment i det aktuella ämnet. Det andra fallet är 
                                                                                                                                                          
12 Skolverket (2013). Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen 
hos flerspråkiga elever. Reviderad hösten 2015.  
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när eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och be-
höver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hen läser i 
sin ordinarie undervisningsgrupp.  

Det allra vanligaste är dock enligt Skolverket att eleven behöver 
studiehandledning på modersmålet under en längre period. Det 
krävs ofta ett medvetet och långvarigt arbete från skolan sida för 
att en nyanländ elev ska erövra de språkliga kunskaper som skolans 
olika ämnen. En nyanländ elev kan ha behov av studiehandledning 
under en eller flera terminer, beroende på hur komplext ämnes-
språket är och hur elevens förkunskaper och kunskapsutveckling 
ser ut. När en elev behöver studiehandledning på modersmålet 
under en längre period bör enligt Skolverket en anmälan om behov 
av särskilt stöd göras till rektorn som initierar en utredning. Utred-
ningen, som enligt Skolverket bör bestå av den inledande kartlägg-
ningen och lärarens fortlöpande bedömning av elevens kunskaps-
utveckling, kan sedan ligga till grund för ett åtgärdsprogram.  

Få nyanlända elever med studiehandledning har åtgärdsprogram  

Enligt Skolverkets promemoria Särskilt stöd i grundskolan 2016 har 
5,6 procent av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram under läs-
året 2015/16, vilket motsvarar 55 200 elever. Majoriteten av eleverna 
som har ett åtgärdsprogram, drygt 62 procent, har inte stöd i form 
av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad studie-
gång eller studiehandledning på modersmålet. Samtidigt har 2,6 pro-
cent av alla elever i grundskolan någon av ovanstående åtgärder utan 
något registrerat åtgärdsprogram. Detta motsvarar drygt 25 000 elev-
er. Över hälften av dessa elever har studiehandledning på moders-
målet, vilket kan förklaras av att studiehandledningen kan ges som 
extra anpassning. Majoriteten, 77 procent av eleverna med studiehand-
ledning på modersmålet hade enligt statistiken inte något åtgärds-
program. Andelen elever som har studiehandledning på modersmålet 
med åtgärdsprogram är som lägst i årskurs 1 där andelen uppgår till 
11 procent. I årskurs 9 har 28 procent av eleverna med studie-
handledning på modersmålet ett åtgärdsprogram. 

Enligt Skolverket promemoria kan det handla om att nyanlända 
elevers stödinsatser inte har dokumenterats i enlighet med skol-
lagens intention eftersom skolenheterna inte har inväntat ett beslut 



SOU 2017:54 Hur ska fler nyanlända elevernå behörighet till gymnasiet? 

187 

om åtgärd utan i stället föregått dokumentationen. Det framgår även 
av promemorian att skolenheter hade missat att rapportera åtgärds-
program respektive bedömt det särskilda stödet som väldigt begrän-
sat och inte utarbetat ett åtgärdsprogram, vilket enligt Skolverket 
skulle kunna tolkas som att det egentligen handlat om extra anpass-
ningar.13  

5.5.2 Hur ser studiehandledning på modersmålet ut i dag? 

Möjliga modeller 

Studiehandledning på modersmål finns inte reglerat utöver de 
omnämnda bestämmelserna i skolförordningen och gymnasieförord-
ningen. Skolverket har dock gett ut ett nationellt stödmaterial14. Av 
materialet framgår bl.a. följande.  

Syftet med stödinsatsen studiehandledning på modersmålet är att 
använda elevens modersmål som ett redskap för kunskapsutveck-
lingen i olika ämnen. Genom att arbeta växelvis på modersmålet 
och svenska kan studiehandledningen bli effektiv och utveckla elev-
ens kunskaper i såväl ämnet som i svenska språket. Studiehandled-
ning på modesmålet kan också ske i ett ämne parallellt med under-
visningen i ämnet på svenska där ämnesord och begrepp på svenska 
introduceras. I takt med att kunskaperna i ämnet ökar och svenska 
språket stärks kan undervisningen alltmer övergå till att ske på 
svenska.  

Av stödmaterialet framgår vidare att studiehandledning också 
kan ges som förberedelse inför lektioner med syftet att bygga upp 
en förförståelse för ämnet på modersmålet vilket i sin tur kan ge en 
större trygghet och ett fördjupat lärande. En annan modell är att få 
studiehandledning under lektionen i ämnet vilket också ses som 
positivt av många elever. De som har svårare att ta till sig undervis-
ningen menar att det spar tid och de uppskattar att få hjälpen direkt. 
Ibland ges även studiehandledning efter lektionen som repetition 
av ett visst moment. Modellen för hur och när eleven ska få studie-
handledning måste enligt Skolverket avgöras från fall till fall och 

                                                                                                                                                          
13 Skolverket (2016). PM: Särskilt stöd i grundskolan 2016. 
14 Skolverket (2013). Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen 
hos flerspråkiga elever. Reviderad hösten 2015.  
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anpassas efter undervisningsinnehållet och elevens behov. Alla varian-
terna kan kombineras för en elev under olika perioder vartefter elev-
ens språk och kunskaper utvecklas.  

Av rapporter från SKL framgår också att organisationen av 
studiehandledningen kan se väldigt olika ut beroende dels på vilken 
kommun det gäller, dels på var i kunskapsutvecklingen eleven be-
finner sig. Studiehandledningen kan bl.a. ges i eller utanför klassrum-
met eller online framför en dator. Ett annat exempel kan vara att 
studiehandledning ges via läxhjälpen i anslutning till skoldagens slut 
och på kvällstid. Handledningen ges i vissa fall individuellt och i 
andra fall grupp.15 

Effektiv studiehandledning kräver att handledaren 
har vissa kunskaper och att samarbete sker med ämnesläraren  

Såväl Skolverket som SKL har understrukit att för att få till en 
kvalitativ studiehandledning är det viktigt att studiehandledaren inte 
bara kan språket, utan också att studiehandledaren har vissa ämnes-
kunskaper. Bara för att personen behärskar ett språk så innebär det 
inte det att personen kan studiehandleda på ett bra sätt i exempelvis 
ämnet kemi. Ett bra samarbete mellan lärarna och studiehandledarna 
är vidare en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska få goda 
möjligheter för sin kunskapsutveckling.16 

Skolverket framför även i sitt stödmaterial att det är viktigt att 
studiehandledaren har god kännedom om det svenska skolsystemet 
och är insatt i läroplan, kurs- eller ämnesplaner.  

Brist på studiehandledare och modersmålslärare 

Det finns svårigheter för huvudmän att erbjuda studiehandledning i 
den utsträckning som de skulle önska eftersom det i vissa kommuner 
och områden i landet är brist på såväl studiehandledare på moders-
målet som modersmålslärare och att behovet av de båda yrkesgrupp-
erna är stora. Det är inte sällan modersmålslärare som också utför 
                                                                                                                                                          
15 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2010). Nyanlända elevers utbildning – Goda 
exempel från tio kommuner och SKL (2015). Skolgång för nyanlända elever. Exempel och 
inspiration från kommuner samt utredningens intervjuer. 
16 SKL (2010). Nyanlända elevers utbildning och SKL (2015). Skolgång för nyanlända elever.  
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studiehandledningen. Ibland finns studiehandledare inom vissa språk 
tillgängliga, men ofta inte i alla. Både huvudmän och skolor framför 
även svårigheter med att hitta lämpliga studiehandledare och att elev-
underlaget inte alltid är tillräckligt för att skapa attraktiva tjänster. 
En lösning på problemet enligt Skolverket kan vara utökad sam-
verkan och samordning hos en huvudman eller i en kommun, ett 
län eller en större region.17 

En del kommuner som inte lyckas rekrytera modersmålslärare 
och studiehandledare i alla språk väljer enligt SKL i stället att köpa 
fjärrundervisning. T.ex. bedriver Språkskolan i Uppsala kommun 
modersmålsundervisning och studiehandledning i cirka 51 språk. 
Förutom att bedriva traditionell undervisning vid kommunala och 
fristående skolor i kommunen säljer Språkskolan fjärrundervisning 
till andra kommuner. De största språken i fjärrundervisningen är 
thailändska, tigrinja, somaliska och dari. Det finns även kommuner 
som anser att de har god tillgång på studiehandledare eller moders-
målslärare t.ex. Helsingborg, Södertälje och Västerås.18 

Antal elever med studiehandledning på modersmålet 

Senaste läsåret 2015/16 var det enligt Skolverket totalt 2 procent av 
eleverna i grundskolan, vilket motsvarade 20 000 elever, som hade 
studiehandledning på modersmålet. Föregående läsår var andelen på 
1,8 procent. Andelen elever med studiehandledning tilltar i grund-
skolans högre årskurser. Fram till årskurs 6 är det nästan en lika 
stor andel flickor som pojkar som har studiehandledning på moders-
målet. Från och med årskurs 7 ökar andel pojkar i högre utsträck-
ning är flickor.19 

                                                                                                                                                          
17 Skolverket (2015). Lägesbedömning 2015 och SKL (2010). Nyanlända elevers utbildning. 
18 SKL (2015). Skolgång för nyanlända elever. 
19 Skolverket (2016). PM: Särskilt stöd i grundskolan.  
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Figur 5.1 Andel (%) elever i grundskolan med studiehandledning  
på modersmålet, per årskurs totalt samt fördelat på flickor  
och pojkar läsåret 2015/16 

 
Källa: Skolverket.  

 
 
Av de elever som är födda utomlands har 14 procent denna stöd-
åtgärd och av eleverna med okänd bakgrund, det vill säga elever utan 
personuppgifter i statistiken, har nästan 22 procent studiehandled-
ning på modersmålet. 

Utredningens huvudmannakontakter 

Av de huvudmän som har kommenterat studiehandledning på 
modersmålet i utredningens intervjuer uppger ett antal huvudmän 
att de har stora svårigheter att hitta studiehandledare på moders-
målet (se avsnitt 4.5.14). Samma antal huvudmän menar dock att de 
inte har några problem att hitta studiehandledare. Ett lika stort antal 
anser att det enbart i vissa språk, oftast mindre språk, som det före-
ligger svårigheter att hitta personal. Någon huvudman menar att 
personalsituationen med studiehandledare ser bättre ut nu än tidigare, 
vilket kan bero på att många nyanlända vuxna har kommit till Sverige 
under de senaste åren. En annan menar att det finns studiehand-
ledare i en viss mängd, men att den inte är tillräcklig. En huvudman 
uppger att eleverna i snitt får 120 minuter studiehandledning i veckan, 
men att eleverna i den bästa av världar borde få 100 procent initialt.  
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Någon huvudman uppger att omfattningen som eleven får beror 
på behovet, behöver man mer så får man mer. En annan uppger att 
det är extra viktigt med studiehandledning när eleven ska gå ut i 
ordinarie klass i fler ämnen. De elever som inte har skolbakgrund 
kan enligt några huvudmän behöva betydligt mer studiehandledning. 

En huvudman säger att det inte räcker med att studiehandledaren 
kan språket utan att de också har alla ämneskunskaper. Det måste 
också till ett bättre samarbete med ämnesläraren. En annan uppger 
att det är viktigt att studiehandledaren har ämneskunskaper när elev-
erna är äldre.  

Det är ett flertal kommuner som uppger att de kunnat anställa 
modersmålslärare, som också ger studiehandledning, på heltid på 
skolor vilket har varit mycket framgångsrikt. Fler huvudmän menar 
också att det behövs en utbildning för studiehandledare på moders-
målet och även fortbildning för de studiehandledare som redan 
finns på plats.  

Skolinspektionen påpekar brister  

Skolinspektionen har i ett flertal år påpekat brister i skolors hanter-
ing av elevernas studiehandledning på modersmålet. Kvalitetsgransk-
ningar visar att nyanlända elever inte får studiehandledning på sitt 
modersmål i den utsträckning de behöver, och att det ofta råder 
osäkerhet bland personalen kring vad handledning innebär och hur 
den ska ges. Skolinspektionen konstaterade redan 2009 att många 
nyanlända elever inte fick undervisning i alla ämnen och att studie-
handledning på modersmålet ofta saknades.20  

I en senare granskning har Skolinspektionen också konstaterat 
att studiehandledning inte gavs i tillräcklig omfattning eller av till-
räcklig kvalitet för att vara ett stöd i nyanlända elevers kunskaps-
utveckling. Granskningen visade även att samverkan mellan ämnes-
lärare och studiehandledare i hög grad är beroende av enskilda 
lärares och studiehandledares initiativ och samarbetsvilja. Nästan 
alla intervjuade studiehandledare uttalar att samverkan med lärarna 

                                                                                                                                                          
20 Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i 
en trygg miljö.  
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är essentiellt för att studiehandledningen ska gynna eleverna, men 
att de saknar strukturer för detta.21  

Skolinspektionen har vidare i en riktad tillsyn22 iakttagit att i en 
hög andel kommuner får inte alla asylsökande eller papperslösa 
elever som behöver det särskilt stöd genom studiehandledning på 
modersmålet. I nästan alla kommuner som Skolinspektionen besökt 
i den riktade tillsynen har huvudmannen brustit i att se till att alla 
barn och unga får den rättigheten tillgodosedd. Det är dock ingen 
kommun som inte ger detta stöd alls. 

Skolinspektionen har i en annan rapport från 2017 konstaterat 
att studiehandledning på modersmålet, kopplat till undervisningen, 
ofta planeras av rektorerna utifrån en tilldelning från huvudman-
nen, t.ex. en eller två timmar per vecka och samordnat om det råkar 
finnas fler elever som har studiehandledning på samma språk.23  

Skolinspektionen kommer under 2017 att presentera en kvalitets-
granskning om studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. 
Syftet är att granska om eleverna får tillräckligt stöd för att utveckla 
sina ämneskunskaper så att de uppnår de kunskapskrav som minst 
ska uppnås. Det är 15 verksamheter som ingår i granskningen varav 
11 rapporter finns tillgängliga i april 2017, som utredningen tagit del 
av. De utvecklingsområden som Skolinspektionen beskriver för vissa 
huvudmän handlar bl.a. om att huvudmannen behöver säkerställa 
ett fungerande samarbete mellan samtliga studiehandledare och att 
ämneslärarna och studiehandledarna behöver få kompetensutveck-
ling för att på bästa sätt ska kunna stötta flerspråkiga elevers ut-
veckling av ämneskunskaper. 

5.5.3 Övergripande problembild av studiehandledning 
på modersmålet 

Mot bakgrund av vad som redogörs för i avsnitt 5.5.2 kan utred-
ningen inledningsvis konstatera att det i dag råder brist på studie-
handledare på modersmål även om ett antal huvudmän menar att de 
inte har några svårigheter att hitta studiehandledare. För de kom-
                                                                                                                                                          
21 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever. 
22 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet 
utan tillstånd. 
23 Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grund-
skolan. Utbildning så fort som möjligt.  
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muner som har längre erfarenhet av att ta emot nyanlända och har 
geografisk närhet till större städer verkar situationen vara lättare. 
För små kommuner eller enskilda huvudmän som kan vara i behov 
av några få procent av en tjänst kan det vara svårare. Utredningen 
uppfattar att problemet framför allt gäller vissa språk, oftast mindre 
språkgrupper. Utredningen kan dock notera att det förekommer 
flera lokala eller regionala samarbeten med Arbetsförmedlingen och 
lärosäten om rekrytering och utbildningar för studiehandledare, se 
avsnitt 4.5.14. Myndigheten för yrkeshögskolan har även startat 
utbildningar för studiehandledare på modersmål. Utredningen ser 
positivt på de utbildningar som startat för studiehandledare men 
uppfattar dock att det inte finns någon samordnad styrning över 
utbildningarnas innehåll eller syfte. 

Utredningen kan därutöver konstatera att det med stor sanno-
likhet råder osäkerhet kring när ett beslut om åtgärdsprogram ska 
fattas och när studiehandledning på modersmålet kan anses utgöra 
en extra anpassning som inte behöver dokumenteras. Utredningen 
uppfattar, i likhet med Skolverket, att i de allra flesta fall behöver 
den nyanlända eleven som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 ha så 
mycket studiehandledning att det är att betrakta som särskilt stöd 
och då ska varje sådan elev få ett åtgärdsprogram upprättat. Utred-
ningen uppfattar att det sällan görs i dag.  

Därutöver uppfattar utredningen att studiehandledning på moders-
målet ofta inte ges utifrån elevernas behov utan utifrån tillgängliga 
resurser.  

Slutligen uppfattar utredningen att det finns brister i kvaliteten i 
den studiehandledning som ges, vilket kan ha sin orsak i att det saknas 
bestämmelser eller nationella riktlinjer om syfte och innehåll.  
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5.5.4 Utredningens förslag 

Rätt till studiehandledning på modersmålet  
eller det starkaste skolspråket 

Förslag: En nyanländ elev som mottas i det svenska skolväsen-
det i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan samt i års-
kurs 8–10 i specialskolan och vars kunskaper har bedömts ska få 
studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart 
obehövligt.  

Sådan studiehandledning som ges till nyanlända i årskurs 7–9 
i grundskolan och grundsärskolan samt 8–10 i specialskolan ska 
syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som 
minst ska som uppnås. 

Studiehandledning enligt första stycket får ges på elevens 
starkaste skolspråk om det är ett annat än modersmålet.  

Skälen för utredningens förslag 

Studiehandledning är som nämnts ovan att betrakta som en stöd-
insats och utgör inte ordinarie undervisning. Enligt forskning och 
studier gjord av skolmyndigheter, se vidare i avsnitt 4.2.10. är det 
tydligt hur viktig studiehandledning på modersmålet är för nyan-
lända elevers språk- och kunskapsutveckling. Med studiehandleda-
rens stöd kan eleverna förstå undervisning som annars hade varit 
för svår. Observationer av studiehandledning som sker i direkt an-
slutning till den undervisning som sker i klassrummet visade även att 
det var möjligt för läraren att stimulera och utmana de nyanlända 
eleverna. Utredningen uppfattar därför att studiehandledning på 
modersmålet är den absolut viktigaste insatsen för att förbättra ny-
anlända elevers kunskapsutveckling och öka måluppfyllelsen. 

Som redogjorts för ovan har dock Skolinspektionen under ett 
flertal år påpekat brister i huvudmännens hantering av studiehand-
ledning på modersmålet. Skolinspektionens granskning 2014 visade 
att studiehandledning inte gavs i tillräcklig omfattning eller av till-
räcklig kvalitet för att vara ett stöd i nyanlända elevers kunskapsut-
veckling. Dessutom fanns en oklar bild över vad studiehandled-
ningen var för något eller ska innehålla, vilket även utredningen har 
uppfattat i olika intervjuer med huvudmän. Det finns även en öns-
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kan från huvudmännen om mer nationellt stöd om studiehandled-
ning. I Skolinspektionens senaste rapport 2017 har också konstate-
rats att tiden för studiehandledning inte fördelas utifrån elevernas 
behov utan i stället utifrån huvudmannens tillgängliga resurser. Van-
ligtvis fick eleverna i de granskade skolorna 1–2 timmar per vecka 
oavsett behov. Forskningen har också visat att vid övergången till 
ordinarie undervisning minskade eller upphörde ofta studiehand-
ledningen på modersmålet, trots att eleverna uttryckte ett ökat behov 
av studiehandledning i den ordinarie klassen.24 

Utredningen uppfattar mot den bakgrunden att eleverna inte får 
studiehandledning i den omfattning som de har behov av och att 
det finns skäl att förstärka rätten till studiehandledning för gruppen 
nyanlända elever som kommer sent i grundskolan. 

De nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i års-
kurs 7–9 har enligt statistiken svårast förutsättningar att nå målen 
med utbildningen och det krävs också en högre språklig nivå för att 
klara kunskapskraven i de högre årskurserna än i de lägre. Forskare 
menar att den kritiska ålder för språkinlärning infaller vid 12–13 års 
ålder. Elever som anländer till Sverige efter 12 års ålder har svårare 
att lära sig det svenska språket.25 Statistiken visar också på att andelen 
elever som får studiehandledning på modersmål i de senare årskurs-
erna ökar (se figur 5.1). De nyanlända elever som påbörjar sin skol-
gång i årskurs 7–9 ska dessutom t.ex. till skillnad från nyanlända 
elever som påbörjar sin skolgång på gymnasieskolans språkintroduk-
tionsprogram, som huvudregel undervisas i 16 obligatoriska ämnen 
i grundskolan enligt skolförfattningarna. Utredningens bedömning 
är att en stor majoritet av dessa elever har behov av studiehandled-
ning på modersmålet. Skälen för den bedömningen gör sig i huvud-
sak även gällande för nyanlända elever i grundsärskolan och special-
skolan. 

Utredningen anser därför att utgångspunkten bör vara att alla 
nyanlända elever i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan 
samt 8–10 i specialskolan ska få studiehandledning. Det innebär att 
dessa elever presumeras ha ett behov av studiehandledning. Enbart i 
det fall det är uppenbart obehövligt bör den nyanlända eleven stå 

                                                                                                                                                          
24 Nilsson och Axelsson (2013).Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ Experienves 
of Pedagogigal and Social Provision in Introductory and Regular Classes.  
25 Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet – en forskningsöversikt, rapport 5:2012. 
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utan studiehandledning. Det kan t.ex. anses uppenbart obehövligt 
med studiehandledning på modersmålet om eleven redan har så 
goda språkkunskaper i svenska att eleven utan stödinsatser når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås i varje ämne.  

Studiehandledning ska kunna ges till nyanlända elever i årskurs 7–9 
utan att tillämpa bestämmelserna om särskilt stöd 

Som beskrivits ovan förutsätter dagens bestämmelser att åtgärds-
program utarbetas för majoriteten av nyanlända elever som behöver 
studiehandledning på modersmålet. Detta är en omfattande admi-
nistrativ uppgift för personalen på skolorna och utredningen har 
också fått signaler om att det brister hos huvudmännen i den han-
teringen. Utredningen anser därför att det finns skäl att överväga en 
annan ordning för de elever som enligt ovan föreslås en förstärkt rätt 
till studiehandledning. Liksom regeringen anger i prop. 2014/15:45, 
anser utredningen att nyanlända elever bör ges särskilt stöd när det 
finns sådana behov, men åtgärder som sannolikt kommer att använ-
das i stor utsträckning och är helt ordinära för elever som har ett 
annat modersmål än svenska samt mottas i det svenska skolväsendet 
i årskurs 7–9 bör i stället ses som en introduktion till den svenska 
skolan. Åtgärder inom ramen för särskilt stöd riskerar annars att inte 
bli sådana särskilda åtgärder som avsetts (prop. 2014/15:45 s. 44). 
Utredningen anser därför att rätten till studiehandledning för ny-
anlända elever i årskurs 7–9 inte bör hanteras inom ramen för reg-
leringen för särskilt stöd.  

Genom att föreslå en rättighet för nyanlända elever som mottas 
i det svenska skolväsendet i årskurs 7–9 att få studiehandledning på 
modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt uppfattar utred-
ningen att den föreslagna insatsen omfattas av nu gällande bestäm-
melse i 3 kap. 8 § fjärde stycket skollagen. Den paragrafen anger att 
bestämmelserna om särskilt stöd inte ska tillämpas, om en elevs 
stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för 
nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §.  

Däremot innebär förslaget ingen förändring av nuvarande be-
stämmelser om studiehandledning på modersmålet i övrigt. Dessa 
gäller fortsättningsvis för de nyanlända elever som mottas i de tidi-
gare årskurserna eller i gymnasieskolan och för elever i övrigt som 
behöver studiehandledning på modersmålet.  
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Syftet med studiehandledning till nyanlända  

Studiehandledning på modersmålet kan, som nämnts ovan, i dag ges 
antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen eller i form av särskilt stöd. Extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen ska ges om det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska upp-
nås (3 kap. 5 a § skollagen). En utredning om särskilt stöd ska göras 
om eleven, trots stöd i form extra anpassningar, befaras inte nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och om en sådan utredning visar 
att en elev är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd ges (3 kap. 8 § 
skollagen). För en elev i grundskolan och de obligatoriska skolfor-
merna gäller att det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfatt-
ning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskaps-
krav som minst ska uppnås (3 kap. 7 § skollagen).  

Eftersom studiehandledning på modersmålet är en stödinsats en-
ligt gällande författningar bör samma utgångspunkt göra sig gällande 
vid studiehandledning till nyanlända elever, även om bestämmelser-
na om särskilt stöd inte tillämpas. Utredningen föreslår därför att 
studiehandledning på modersmål som ska ges till nyanlända elever i 
årskurs 7–9 ska syfta till att ge eleverna möjlighet att nå de kunskaps-
krav som minst ska uppnås. Det innebär att den studiehandledning 
som eleven ska få enligt föreslagen bestämmelse bör utgå från elevens 
stödbehov och lärarens planerade undervisning utifrån kursplanen 
och kunskapskraven i ämnet. Detta förutsätter, enligt utredningens 
uppfattning, dels ett samarbete mellan ämnesläraren och studie-
handledaren, dels att studiehandledaren har kunskaper i kursplaner 
och kunskapskrav i de ämnen som hen handleder i.  

Studiehandledning ska kunna ges på elevens starkaste skolspråk 

Enligt nu gällande bestämmelser får en elev som undervisats på ett 
annat språk än sitt modersmål före sin ankomst till Sverige ges 
studiehandledning på det språket i stället för modersmålet under 
förutsättning att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning och 
om det finns särskilda skäl (se 5 kap. 4 § andra stycket skolförord-
ningen).  

Utredningen kan konstatera att flerspråkighet inte är ovanligt 
hos elevgruppen nyanlända elever. Det finns t.ex. nyanlända elever 
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som har varit på flykt under en längre tid och därmed fått en stor del 
av sin skolgång i ett annat land än hemlandet och på ett annat språk 
än modersmålet. För dessa elever kan det språket utgöra det språk 
som eleven har utvecklat ett skolspråk och som eleven bäst utvecklar 
sina kunskaper i. Som nämnts i avsnitt 4.2.6, är skolspråk det språk-
bruk som eleverna möter i skolans undervisning i olika ämnen. För 
att varje enskild elev ska få så bra förutsättningar som möjlighet att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i varje ämne anser ut-
redningen därför att studiehandledning till nyanlända i årskurs 7–9 
bör kunna ges på elevens starkaste skolspråk om det är ett annat än 
modersmålet. Det innebär också att studiehandledning kan ges på 
svenska om det t.ex. efter några års skolgång i Sverige, bedöms vara 
elevens starkaste skolspråk. 
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6 Elevernas utveckling  
mot kunskapskraven 

6.1 Utredningens uppdrag 

I utredningens uppdrag ingår att utreda hur såväl elever med god 
skolbakgrund som elever med kort skolbakgrund kan ges bättre förut-
sättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram. Utredningen har vidare att analysera hur den individuella kun-
skapsutvecklingen kan synliggöras när kunskapsnivån ännu inte mot-
svarar ett godkänt betyg utan att lärarnas administrativa börda ökar. 

I detta kapitel beskriver utredningen bl.a. gällande bestämmelser 
om betyg och kursplaner med tillhörande kunskapskrav och vilka 
svårigheter i tillämpningen av dessa som finns när det gäller ny-
anlända elever. Vidare beskrivs vilka krav som ställs på lärare i arbetet 
med nyanlända elever och vilka fortbildningsinsatser som lärare kan 
behöva. I kapitlet framgår också utredningens förslag.  

6.2 Nyanlända elevers resultat  

Så som redogjorts för i avsnitt 3.6 så har nyanlända elever generellt 
betydligt svårare att nå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program och lägre meritvärde (se mer om meritvärde i avsnitt 3.6.2). 
Läsåret 2015/16 vad det cirka 30 procent av de nyinvandrade elever-
na1 och 4 procent av eleverna med okänd bakgrund2 som uppnådde 
behörighet till gymnasieskolans nationella program.  

                                                                                                                                                          
1 I begreppet nyinvandrade ingår enbart folkbokförda elever. Nyinvandrade elever är födda 
utomlands, har båda föräldrarna födda utomlands, och – har kommit till Sverige under de 
senaste fyra åren. För mer information om begrepp se avsnitt 2.3. 
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Det var nästan 3 700 elever (3,5 procent) i årskurs 9, läsåret 
2015/16 som inte fick godkända betyg (A–E) i något ämne alls. Majo-
ritet av dessa elever, drygt 2 500, är elever med okänd bakgrund. 
Vidare är drygt 350 av dessa nyinvandrade elever, cirka 80 är elever 
som har invandrat före skolstart eller under årskurs 1–5 och strax 
över 700 är elever som är födda i Sverige.3Andelen nyinvandrade 
elever som uppnår godkända betyg i alla ämnen, läsåret 2015/16 i 
årskurs 9, varierar kraftigt utifrån vilket år eleven har invandrat. Av 
eleverna som invandrat under årskurs 8 och 9 uppnår 8,8 respektive 
4,3 procent av de nyinvandrade eleverna godkänt i samtliga ämnen 
(se tabell 3.1 i avsnitt 3.6.3). 

Nyinvandrade elevers ämnesresultat skiftar stort från som lägst 
38 procent godkända i ämnet svenska som andraspråk, till 95 pro-
cent godkända i ämnet modersmål. Det är ungefär 80 procent av 
eleverna som klarar godkänt i bild och slöjd. Svåraste ämnet efter 
svenska som andraspråk för nyinvandrade elever är engelska där en-
dast 46 procent uppnår godkänt. För nyinvandrade elever är engelsk-
an även det ämne som det skiljer sig mest i resultat, vid jämförelse med 
gruppen elever med svensk bakgrund,  när det gäller andel elever som 
uppnår godkänt betyg. Därefter följer ämnena samhällskunskap och 
historia. 

Det är en mycket liten andel elever med okänd bakgrund som 
uppnår godkända betyg i ett ämne förutom i modersmål och moderna 
språk. Det sistnämnda ämnet har dock endast 137 elever läst. I 
dessa två ämnen uppnår cirka 80 procent av eleverna godkända betyg. 
Sedan sker ett stort hopp till bild och slöjd där cirka tre av tio får 
godkänt betyg. Det ämne som minst andel elever med okänd bak-
grund uppnår godkända betyg i, 3,9 procent, är svenska som andra-
spåk. Det är drygt en av tio som får godkänt i något av de samhälls-
orienterade- och naturorienterade ämnena.  

                                                                                                                  
2 I gruppen med okänd bakgrund finns elever som inte har fått något personnummer. Att 
personnummer saknas kan bero på att eleven inte blivit folkbokförd i Sverige som t.ex. asyl-
sökande.  
3 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg våren 2016 och statistik ur Skolverkets tabeller.  
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6.3 Gällande bestämmelser om betyg  
och kunskapskrav 

6.3.1 Läroplan, kursplan och kunskapskrav 

Regeringen beslutar om läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. Läroplanen innehåller följande tre delar.  

• Skolans värdegrund och uppdrag 

• Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

• Kursplaner och kunskapskrav 

Kursplanerna utgår från de övergripande mål som rör kunskaper i 
läroplanens andra del. Kursplanerna anger vilka ämnesspecifika kun-
skaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen 
i de olika ämnena. Kursplanerna innehåller respektive ämnes syfte 
och centrala innehåll. Till varje kursplan hör kunskapskrav. 

Sammanfattningsvis beskrivs under ämnets syfte varför ämnet 
finns i skolan med utgångspunkt i skolans övergripande uppdrag 
såsom det anges i läroplanens första del. Det anger vad undervis-
ningen ska syfta till, dvs. vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla genom undervisningen.  

Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervis-
ningen. Där framgår också i vilka årskurser olika delar av innehållet 
ska behandlas. Det centrala innehållet är indelat i kunskapsområden 
som tillsammans täcker centrala delar av ämnet. För samtliga ämnen 
finns en progression i innehållet som vidgas och fördjupas genom 
årskurserna. Det centrala innehållet anger inte hur mycket tid som 
ska ägnas åt olika delar av innehållet. Detta är något som läraren måste 
avgöra utifrån den aktuella elevgruppen och med stöd av kunskaps-
kraven. Det är inte möjligt att utelämna eller flytta delar av det 
centrala innehållet till andra årskurser än vad som anges i kursplan-
en. Däremot finns det utrymme för läraren att tillsammans med 
eleverna välja till ytterligare innehåll inom ramen för ämnet.  

Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i 
ämnets syfte och det centrala innehållet och beskriver vilket kunn-
ande som krävs för godtagbara kunskaper i vissa årskurser och för 
olika betyg. Till grund för konstruktionen av kunskapskraven har 
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Skolverket gjort vissa antaganden om undervisningstid i respektive 
ämne.4  

Kursplanerna är utformade för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 och kun-
skapskrav finns som huvudregel för i årskurs 3, 6 och 9. 

6.3.2 Betyg i grundskolan och motsvarande skolformer 

Bestämmelser om betyg för de olika skolformerna i skolväsendet 
finns dels i skollagen, dels i de förordningar som reglerar de olika 
skolformerna. Skolförordningen (2011:185) innehåller bestämmel-
ser som kompletterar skollagen när det gäller grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan och sameskolan. Bestämmelser för skolområdet 
finns även i Statens skolverks författningssamling SKOLFS. 

Allmänna bestämmelser om betyg finns i 3 kap. skollagen. I grund-
skolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska betyg sättas 
i den utsträckning och form som följer av skollagen eller annan för-
fattning. Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollagen 
och andra författningar och eleverna ska informeras om de grunder 
som tillämpas vid betygssättningen (3 kap. 13–15 §§ skollagen). 

Betyg sätts i slutet av varje termin 

Även tidpunkten för betygssättningen regleras i skollagen. I t.ex. 
grundskolan ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med 
årskurs 6 i alla ämnen som eleven har fått undervisning i. Om under-
visningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen 
i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av 
årskurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg 
ska sättas för dessa respektive ämnen i årskurs 6 i grundskolan. I 
språkval sätts betyg från och med årskurs 7 i grundskolan, om eleven 
har fått undervisning i ämnet under terminen (10 kap. 15 och 16 §§ 
skollagen). 

                                                                                                                                                          
4 Skolverket (2009). Redovisning av uppdrag om att utarbeta nya kursplaner och kunskaps-
krav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.  
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Betygsskalan och kunskapskraven 

När ett betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssätt-
ningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven in-
hämtat i ämnet till och med den aktuella terminen (se t.ex. 10 kap. 
19 § skollagen). Vid bedömningen ska elevens kunskaper i årskurs 6 
ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygs-
tillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6 och efter års-
kurs 6 ska elevens kunskaper ställas i relation till de kunskaper en 
elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskaps-
kraven i årskurs 9 (se t.ex. 10 kap. 19 § skollagen).  

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F 
användas i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Högsta betyg 
betecknas med A och lägsta godkända betyg med E. Betyg för icke 
godkänt resultat betecknas med F. Detsamma gäller för en elev i 
grundsärskolan som har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner. 
När det gäller grundsärskolans ämnen används inte beteckningen F 
och för den elev som inte uppnår kraven för betyget E ska betyg 
inte sättas i ämnet. Vidare ska betyg i grundsärskolan endast sättas 
om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Om det i grund-
skolan, specialskolan eller sameskolan saknas underlag för bedömning 
av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska 
betyg inte sättas i ämnet (10 kap. 17 och 18 §§, 11 kap. 19–21 §§, 
12 kap. 17 och 18 §§ och 13 kap. 18 och 19 §§ skollagen).  

Att kunskapskrav ska finnas för betygen A–E regleras i skolför-
ordningen (6 kap. 7 §). Det är Skolverket som har meddelat före-
skrifter om vilka kunskapskrav som ska gälla för bl.a. grundskolans 
ämnen, samiska, grundsärskolans ämnen och ämnesområden samt för 
vissa ämnen i specialskolan (SKOLFS 2011:19, 2011:23, 2011:29 och 
2011:57). 

Det finns preciserade kunskapskrav för tre av betygen A, C och E. 
Med ett kunskapskrav avses hela beskrivningen av ett betygssteg. Det 
finns inga preciserade kunskapskrav för B och D (6 kap. 2 § skol-
förordningen). 

Lärare ska enligt läroplanen vid betygssättningen utnyttja all 
tillgänglig information om en elevs kunskaper i förhållande till kun-
skapskraven och allsidigt utvärdera dessa kunskaper. Den informa-
tionen kan bestå av olika bedömningsunderlag och det är viktigt att 
dokumentationen har en koppling till kunskapskraven.  
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Både i forskning och i bestämmelserna kring bedömning och 
betygssättning lyfts vikten av att eleverna förstår grunderna för 
bedömningen och betygssättningen (3 kap. 15 § skollagen ).5  

Betyg när ett ämne avslutas och slutbetyg 

När ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av be-
stämda kunskapskrav (10 kap. 20 § skollagen). Om det finns sär-
skilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av 
de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått vid årskurs 6 eller 9. 
Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande 
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör 
ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav 
(10 kap. 21 § skollagen). I de fall där ett icke godkänt betyg sätts i 
ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskaps-
utveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder 
som har vidtagits framgå. Om det inte kan sättas betyg i ett avslutat 
ämne med anledning av att det saknas underlag för bedömning av 
en elevs kunskaper i ämnet på grund av elevens frånvaro får de stöd-
åtgärder som har vidtagits framgå av beslutet (10 kap. 22 § skol-
lagen). 

För en elev som har skolplikt ska slutbetyg utfärdas när skol-
plikten upphör. En sådan elev som därefter har slutfört den högsta 
årskursen har rätt att få ett nytt slutbetyg. För en elev som inte har 
skolplikt ska slutbetyg utfärdas när eleven har slutfört den högsta 
årskursen (6 kap. 14 § skolförordningen). Slutbetyget ska vidare inne-
hålla uppgifter om den högsta årskurs som eleven har genomgått och 
om de senaste besluten om elevens betyg. Betyg som har satts innan 
ett ämne avslutats ska inte ingå i slutbetyget (6 kap. 15 § skolför-
ordningen). 

Skolverket har med stöd av ett bemyndigande i 6 kap. 23 § skol-
förordningen meddelat ytterligare föreskrifter om bl.a. utformningen 
av slutbetyg.  

                                                                                                                                                          
5 William D (2010). The role of formative assessment in effective learning environment och 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
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6.4 Nyanlända och betyg 

Det finns inga särskilda bestämmelser om betygssättning av nyanlän-
da elever. Trots att en nyanländ elev kan börja sent på terminen 
gäller att eleven ska få betyg i de ämnen som hen har fått under-
visning i, även om undervisningen varit mycket begränsad. Det kan 
innebära att en lärare har lite eller ingen information alls om elevens 
kunskaper i ett ämne. Det underlag som läraren fått genom under-
visningen kan vara det enda material läraren har att tillgå för att göra 
en bedömning av elevens kunskaper. Om eleven utifrån det under-
laget uppvisar godkända kunskaper i de delar av kunskapskraven 
som underlaget omfattar ska läraren sätta E i betyg och i annat fall 
ska läraren sätta F i betyg.  

En elev som kommit sent på terminen, men som deltar i under-
visningen, ska inte få ett streck i betyg. Ett streck kan sättas i de 
fall en lärare saknar underlag för att bedöma en elevs kunskaper på 
grund av att eleven varit frånvarande från skolan (se t.ex. 10 kap. 
18 § skollagen). En streckmarkering signalerar att eleven inte har 
deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan har 
lyckats i sin uppgift att främja elevers närvaro.  

För elever som går ut grundskolans årskurs 9 förutsätter skol-
författningarna att eleven har fått undervisning i alla obligatoriska 
ämnen. Vid utformningen av slutbetyget ska alla dessa ämnen ingå 
om den enskilde eleven inte haft ett beslut om anpassad studiegång 
som innebär att eleven inte läst ett eller flera ämnen.  

6.4.1 Olika tolkningar och problem med betygsättning  
för nyanlända elever  

Enligt Skolverket är det många lärare som upplever att det är proble-
matiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige efter-
som lärarna inte alltid hinner få så mycket underlag för betygsättning.  

Svårigheterna gäller i synnerhet nyanlända elever med okänd 
bakgrund. Skolverkets statistik visar att nästan alla elever med okänd 
bakgrund har fått betyget F, eller ett uteblivet betyg på grund av 
frånvaro (streck) eller på grund av anpassad studiegång. Det är 
drygt 10 procent av eleverna med okänd bakgrund som våren 2016 
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fått betyget F i alla obligatoriska ämnen6. Det är 4 procent av 
eleverna med okänd bakgrund som har streck i alla ämnen och 
4 procent har anpassad studiegång i alla ämnen. Enligt Skolverket 
finns tecken på att betygsättningen har hanterats olika i landet. I en 
del kommuner har alla elever med okänd bakgrund som inte upp-
nått kraven för godkänt fått betyget F och i andra fall har alla fått 
streck eller anpassad studiegång. Detta behöver dock, enligt Skol-
verket, inte betyda att betygssättningen hanterats felaktigt, men 
skillnaderna mellan kommunerna ger indikationer på att det skett 
olika tolkningar av hur betygssättningen ska ske. Olikheter i tolk-
ningen, i kombination med hur statistiken beräknas, påverkar skolor-
nas resultatbild på olika sätt.7  

6.4.2 Information om elevens kunskapsutveckling  

Betyget är en information om elevens kunskapsutveckling 

Hösten 2011 infördes en ny betygsskala för bl.a. grundskolan, 
grundsärskolan (i de fall betyg sätts i den skolformen), sameskolan 
och specialskolan. Den nya betygsskalan har sex steg i stället för 
den tidigare, som hade tre steg. Som skäl för denna ändring angavs 
bl.a. att fler betygssteg ger en ökad tydlighet i information till elever 
och deras föräldrar genom att kunskapsutvecklingen hos eleverna 
bättre synliggörs. Vidare infördes vid samma tillfälle nya bestämmel-
ser som innebar dels att eleverna ska informeras om de grunder som 
tillämpas vid betygssättningen (3 kap. 15 § skollagen), dels att den 
som har beslutat om ett betyg på begäran ska upplysa eleven och 
elevens vårdnadshavare om skälen för betyget (3 kap. 17 § skollagen). 

Hösten 2012 infördes betyg från och med årskurs 6 i grund-
skolan, grundsärskolan (i de fall betyg sätts i ämnen i den skol-
formen) och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan. Skälet för 
denna ändring var bl.a. att betygen ansågs vara ett viktigt instrument 
för att utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Reger-
ingen angav bl.a. att betyg syftar till uppföljning och utvärdering av 
skolans arbete, men ger också möjlighet att tidigt sätta in extra stöd 

                                                                                                                                                          
6 Ämnena modersmål, teckenspråk och moderna språk som elevens val och språkval ingår 
inte i beräkningarna. 
7 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg våren 2016. 
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till de elever som är i behov av detta (prop. 2009/10:219 s. 11). Bety-
gen bidrar till att elever som har svårigheter att uppnå kunskaps-
målen uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev ska nå 
utbildningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs upp-
muntran, stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. Med betyg 
förbättras även informationen till föräldrarna om hur det går för 
deras barn i skolarbetet. 

Annan information om elevens kunskapsutveckling 

I de obligatoriska skolformerna ska ett utvecklingssamtal om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
samt vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-
kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
läroplanen hållas med eleven och elevens vårdnadshavare en gång 
per termin (se t.ex. 10 kap. 12 § skollagen). Informationen vid sam-
talet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i för-
hållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven 
får undervisning i.  

Därutöver ska skriftliga individuella utvecklingsplaner upprättas 
en gång per år vid ett av utvecklingssamtalen i årskurs 1–5 i grund-
skolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i special-
skolan. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även upprättas 
en gång per läsår för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan i de fall 
betyg inte sätts. Motsvarande gäller för elever i årskurs 7–10 i special-
skolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner. 

I en skriftlig individuell utvecklingsplan ska läraren dels ge om-
dömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-
kraven i de ämnen som eleven får undervisning i, dels sammanfatta 
vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och 
i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Under hösten 2013 ändrades bestämmelserna om skriftliga 
individuella utvecklingsplaner bl.a. på så sätt att sådana planer inte 
ska upprättas i de årskurser som betyg ges. Som skäl angavs bl.a. att 
när det gäller årskurs 6–9 i grundskolan, grundsärskolan (när betyg 
sätts i den skolformen), årskurs 6 i sameskolan samt årskurs 7–10 i 
specialskolan innebär införandet av betyg från årskurs 6 respektive 
7 att tydlig information om hur eleven ligger till. Därutöver innebär 
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en mer detaljerad betygsskala och skyldigheten att ange skälen för 
betygssättningen att den skriftliga informationen om elevens kun-
skapsutveckling har stärkts och är mycket tydligare än den var när 
de skriftliga individuella utvecklingsplanerna infördes. Andra faktorer 
som bidrar till en ökad tydlighet om elevens kunskapsutveckling i 
dessa årskurser i dag, jämfört med när skriftliga individuella utveck-
lingsplaner infördes, är bl.a. de nya kursplanerna, som är mer kon-
kreta och mer nationellt styrda, samt att det finns nationella prov i 
fler ämnen än tidigare i årskurs 6 och 9 i grundskolan och mot-
svarande skolformer. Med dessa nya inslag i skolsystemet bedöms 
att det behov av skriftlig information om elevens kunskapsutveckling 
som fanns innan de skriftliga individuella utvecklingsplanerna in-
fördes numera är väl tillgodosedda i de årskurser där betyg sätts 
(prop. 2013/2014:160 s. 13). 

6.4.3 Prioriterad timplan och slutbetyg 

Rektorn kan besluta att en nyanländ elev enligt skollagens defini-
tion ska ha en prioriterad timplan, se avsnitt 5.4.1. En elev kan 
endast ha en prioriterad timplan under ett års tid och under förut-
sättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskaps-
kraven i övriga ämnen. Beslutet om prioriterad timplan får inte inne-
bära någon avvikelse från de ämnen och mål som gäller för utbild-
ningen. Beslutet om prioriterad timplan kan dock innebära att eleven 
inte får undervisning i samtliga ämnen. Detta kan påverka betygs-
sättningen eftersom terminsbetyg endast sätts i de ämnen som eleven 
har fått undervisning i. Det betyder att om den nyanlända eleven 
inte har fått någon undervisning alls i ett ämne sätts inget betyg. Om 
eleven däremot fått mindre omfattande undervisning i ämnet, till 
förmån för svenska eller svenska som andraspråk, ska terminsbetyg 
sättas på samma sätt som för övriga elever. Om den prioriterade 
timplanen innebär att eleven inte får någon undervisning överhuvud-
taget i ett ämne innan ämnet avslutas innebär bestämmelserna att 
rektorn i praktiken i stället måste fatta ett beslut om särskilt stöd i 
form av anpassad studiegång för eleven, om gällande författningar 
ska följas. Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska skolan ha 
utrett elevens behov av särskilt stöd. Ett sådant förfarande är dock 
inte helt förenligt med syftet med införandet av prioriterad timplan. 
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Enligt 3 kap. 8 § skollagen ska bestämmelser om särskilt stöd, in-
klusive beslut om anpassad studiegång inte tillämpas om en elevs 
stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för 
nyanlända vars kunskaper har bedömts enligt 12 c § samma kapitel.  

En konsekvens av bestämmelserna om prioriterad timplan och 
bestämmelserna om betyg blir därför, enligt utredningens uppfatt-
ning att rektorn svårligen kan fatta ett beslut om prioriterad tim-
plan som innebär att ett ämne tas bort och som sträcker sig över 
hela vårterminen i årskurs 9, såvida eleven inte redan har uppnått 
det kunskapskrav som minst ska uppnås i det bortprioriterade ämnet, 
se även avsnitt 5.4.3. I stället blir rektorn tvungen att fatta ett beslut 
om anpassad studiegång under vårterminen i årskurs 9 trots att elevens 
stödbehov egentligen skulle kunna tillgodoses med ett beslut om 
prioriterad timplan. En risk med detta skulle kunna vara att eleven 
inte får någon stödinsats alls eftersom bestämmelserna om anpassad 
studiegång kräver att en utredning görs och att ett åtgärdsprogram 
upprättas vilket sannolikt tar längre tid.  

6.5 Nyanlända och kursplanerna  

Skolförordningen anger att eleverna ska ges ett kontinuerligt och 
aktivt lärarstöd genom strukturerad undervisning i den omfattning 
som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt 
som möjligt inom ramen för utbildningen (5 kap. 2 § skolförord-
ningen). Enligt läroplanen ska skolan erbjuda eleverna strukturerad 
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. I 
timplanen anges hur antalet undervisningstimmar ska fördelas i de 
olika ämnena. En viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå 
kunskapskraven är att de får de undervisningstimmar som anges i 
timplanen (se prop. 2016/17:143 s. 16). 

Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (se bl.a. 
3 kap. 3 § skollagen). Det förutsätter en välplanerad och struk-
turerad undervisning som utgår från skollagen, skolförordningen, 
läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Syftet 
med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för 
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såväl lärare som elever.8 I kursplanerna anges vilka ämnesspecifika 
kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervis-
ningen i ämnet. Det är därför naturligt att kursplanerna är utgångs-
punkt för planeringen. Varje kursplan inleds med en kort moti-
vering till varför det enskilda ämnet finns i skolan. Därefter anges 
syftena med undervisningen i ämnet, vilka avslutas med att ämnes-
specifika förmågor anges. Det centrala innehållet definierar sedan 
vad undervisningen ska behandla för att eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla de ämnesspecifika förmågorna så långt som möjligt. 
Utredningen konstaterar att kursplanerna för årskurs 7–9 som huvud-
regel innehåller en viss progression i varje ämne i förhållande till 
kursplanerna i årskurs 4–6 och samma sak gäller mellan kursplan-
erna i årskurs 4–6 och 1–3. Detta innebär att lärare, utifrån gällande 
styrdokument, planerar sin undervisning i t.ex. årskurs 7–9 utifrån 
att eleverna har läst ämnet enligt kursplanen för årskurs 1–3 och 4–6.  

Utredningen konstaterar således att kursplanerna i årskurs 7–9 i 
grundskolan som huvudregel är skrivna utifrån att eleven har gått 
årskurs 1–6 i den svenska grundskolan, dvs. kursplanerna förut-
sätter oftast indirekt att eleven redan fått ett visst antal undervis-
ningstimmar och därigenom nått vissa förmågor och förkunskaper 
i ämnena.  

Kursplanerna i årskurs 7–9 förutsätter också att eleven ligger på 
en avancerad språklig nivå i svenska, vilket nyanlända elever med 
annat modersmål sällan har hunnit uppnå om de påbörjar sin skol-
gång i de senare årskurserna (se vidare om språkets betydelse för 
skolframgång avsnitt 4.2.6). För en nyanländ elev som är nybörjare 
i såväl ämnet som språket måste läraren därför anpassa undervisning-
en individuellt för den elev som integreras i ordinarie undervisnings-
grupp motsvarande sin ålder. Undervisningen för den ordinarie 
gruppen i övrigt ska planeras utifrån gällande kursplan. I dag finns 
inget stöd eller verktyg för lärarens arbete med att göra denna indi-
viduellt anpassade planering av undervisningen, utan läraren får göra 
detta utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Utredningen 
kan konstatera att detta inte ökar likvärdigheten för eleverna.  

Både i kontakten med huvudmän och Skolverket och gransk-
ningar från Skolinspektionen framkommer att lärare har svårt att 

                                                                                                                                                          
8 Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
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anpassa undervisningen främst i den ordinarie undervisningsgrup-
pen men också till viss del i förberedelseklassen utifrån nyanländas 
behov.9 Utredningen uppfattar att problematiken till stor del hand-
lar om att lärarna behöver mer kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt (kommunikativ, flerstämmig undervisning där 
man fokuserar på språkets roll i alla ämnen), men att det också kan 
handla om att lärarna har svårigheter att anpassa innehållet i under-
visningen utifrån den nyanlända elevens kunskapsnivå i ämnet. Det 
förekommer uppgifter om att det exempelvis i förberedelseklassen i 
årskurs 7–9 bedrivs ämnesundervisning enligt kursplanerna för års-
kurserna 1–3 och 4–6, vilket inte är förenligt med gällande regelverk. 
Huvudmännen vittnar också om att de t.ex. startar nybörjarklasser 
i engelska eftersom många elever har bristande eller inga kunskaper 
i språket. Utredningen uppfattar att det är mycket svårt att anpassa 
undervisningen i engelska i ordinarie undervisningsgrupp i årskurs 
7–9 till enstaka elever som är helt nybörjare i ämnet. Svårigheten att 
anpassa undervisningen till nyanlända elever som är nybörjare i ett 
ämne, ligger i konstruktionen av kursplanerna.  

Om eleverna trots att läraren anpassar undervisningen i den ordi-
narie klassen genom t.ex. att använda språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt och anpassat innehåll inom ramen för den ordinarie 
undervisning, inte når kunskapskraven ska en utredning om elevens 
behov av särskilt stöd göras. En förutsättning för att en utredning 
ska göras är dock att nyanlända elevens stödbehov inte bedöms kunna 
tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända (jfr 3 kap. 8 § 
skollagen). En utredning om särskilt stöd kan mynna ut i ett kon-
staterande av att eleven t.ex. har behov av enskild undervisning eller 
särskild undervisningsgrupp (såsom exempelvis en nybörjargrupp i 
engelska).  

Höga krav ställs på lärarna 

Utgångspunkten är att nyanlända elever ska få undervisning i alla 
obligatoriska ämnen enligt exempelvis grundskolans läroplan. Under-
visningen ska ske av legitimerade och behöriga lärare. Den arbets-

                                                                                                                                                          
9 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn som vistas i landet utan tillstånd 
och Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever.  
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grupp inom Utbildningsdepartementet som föreslog nya bestäm-
melser för nyanlända (Utbildning för nyanlända elever, DS 2013:6) 
menade att det inte utifrån den forskning som fanns då inte gick att 
dra en generell slutsats kring vad som är att föredra; undervisning i 
förberedelseklass eller undervisning i vanlig klass. Det viktiga är att 
adekvat stöd kommer tidigt och att valet av undervisningsform görs 
utifrån pedagogiska hänsynstaganden i varje enskilt fall. För senare 
forskning om förberedelseklass se avsnitt 4.2.3 och 4.2.4.  

Arbetsgruppen konstaterade dock att det finns en stor sam-
stämmighet bland forskare när det gäller vissa framgångsfaktorer 
för undervisning av nyanlända elever, som t.ex. kompetens, flexi-
bilitet och höga förväntningar. Som en avgörande framgångsfaktor 
framhålls att det finns kunskap och kompetens när det gäller fler-
språkighet och andraspråksutveckling. De som ska ansvara för att 
eleverna lär sig svenska måste ha specialistkompetens i vad det inne-
bär att lära sig ett nytt språk. De måste vidare ha särskild kunskap 
om hur andraspråksinlärning går till och veta vilka förutsättningar 
som är nödvändiga för en gynnsam språkutveckling. Härutöver krävs 
att även övriga lärare har grundläggande kunskaper när det gäller 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla som undervisar 
nyanlända elever måste ha kännedom om hur undervisning kan be-
drivas för dem som inte har svenska som modersmål.  

Utredningen kan, liksom arbetsgruppen ovan, konstatera att alla 
lärare, inklusive ämneslärare, som ska undervisa nyanlända elever 
måste ha mycket goda kunskaper i språkutveckling och i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. (För mer information om detta 
arbetssätt se avsnitt 4.2.8). Utredningen kan också konstatera att 
det ställs höga krav på att lärare som tar emot en nyanländ elev i 
den ordinarie undervisningsgruppen anpassar undervisningen inte 
bara ur ett språkligt perspektiv utan också utifrån den tidigare kun-
skap som eleven har i ämnet. En nyanländ elev som aldrig tidigare 
undervisats i visst ämne, t.ex. kemi, och som ska få sin undervisning i 
en ordinarie undervisningsgrupp i årskurs 7–9 behöver med stor 
sannolikhet mycket stöd i sin kunskapsinhämtning inom ämnet, 
utöver det språkliga.  

En svårighet som läraren t.ex. kan ställas för är att göra en be-
dömning av kunskapsutvecklingen hos den enskilde eleven när 
kunskapsnivån hos eleven ligger långt ifrån det lägsta kunskaps-
kravet dvs. det kunskapskrav som motsvaras av betyget E. Kurs-
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planerna och kunskapskraven i årskurs 7–9 i de olika ämnena är ut-
formade utifrån att eleverna har läst ämnena i årskurs 1–6 och 
därigenom fått vissa förkunskaper och förmågor. En nyanländ elev 
som är helt ny i ett ämne har inte alltid dessa förkunskaper och 
förmågor. Det blir därför upp till varje undervisande lärare att utifrån 
sin yrkeskompetens anpassa undervisningens innehåll och krav (ut-
ifrån gällande kursplan) efter den nyanländes kunskapsnivå. Mot-
tagande lärare måste således anpassa sin undervisning dels utifrån 
elevens språkliga nivå, dels elevens kunskapsnivå. Att anpassa under-
visningen ska dock inte översättas som förenklade uppgifter, låga 
förväntningar och lägre ställda krav på eleverna generellt.  

En förutsättning för att läraren ska kunna anpassa innehållet i 
undervisningen utifrån elevens behov är att läraren känner till var 
eleven befinner sig kunskapsmässigt. Det följer av läroplanen att 
läraren kontinuerligt ska följa elevernas kunskapsutveckling och för 
detta krävs att läraren känner till den enskilde elevens kunskaper i 
ämnet. Skolverket har i uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial 
för fördjupade bedömningar (steg 3) av nyanlända elevers ämnes-
kunskaper, vilket Skolverket beräknar ska vara klart i alla ämnen 
under 2017.10 Utredningens uppfattning är att det är helt nödvän-
digt att fördjupade bedömningar av nyanlända elevers ämneskun-
skaper görs så fort som möjligt för att eleverna ska få adekvat under-
visning och därigenom få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån utbildningens mål. 

Fortbildningsinsatser för lärare i språk-  
och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Regeringen genomför för närvarande flera satsningar på kompetens-
utveckling för lärare som huvudmän kan ansöka om. Exempelvis 
pågår satsningar som Matematiklyftet (fortbildning i didaktik för 
lärare som undervisar i matematik) och Läslyftet (kompetensutveck-
ling i språk-, läs- och skrivdidaktik). Vidare omfattar de nationella 

                                                                                                                                                          
10 Steg 3 finns publicerat i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik, engelska och matematik. 
Material i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik, 
geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och slöjd ska enligt Skolverket publiceras 
successivt under 2017. Hämtat från Skolverkets hemsida om kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper 18 maj 2017.  
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skolutvecklingsprogrammen11 såväl riktade som generella kompe-
tensutvecklingsinsatser. 

Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket som syftar till att 
stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla under-
visningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveck-
ling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet (som består av text och 
film) ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i 
grupp. Skolverket har också givit ut ett stödmaterial i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena och 
teknik. 

Skolverket erbjuder även en uppdragsutbildning inom området 
undervisning av nyanlända elever som vänder sig till modersmåls-
lärare, studiehandledare på modersmålet, klass- och ämneslärare i 
grundskolan och på introduktionsprogrammen i gymnasiet. I utbild-
ningen får deltagaren bl.a. kunskaper om hur elevernas kunskaps-
utveckling gynnas av att de begrepp som används i ämnesunder-
visningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska 
språket. Utbildningen innehåller t.ex. språk- och kunskapsutveck-
ling, flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och 
genomförande av undervisningen.  

Ytterligare fortbildningsinsatser i språk-  
och kunskapsutvecklande arbetssätt behövs 

Skolinspektionen konstaterar att det ofta brister i lärarnas kompe-
tens i mottagandet i ordinarie klass.12 Huvudmännen vittnar om att 
det finns en stor oro och ibland motstånd från lärarna att ta emot 
nyanlända elever i den ordinarie undervisningen. Det som utred-
ningen uppfattar efterfrågas är mer kompetensutveckling och stöd 
för att ta emot dessa elever.  

Utredningen kan konstatera att fler skolor och fler lärare, som 
inte tidigare har tagit emot nyanlända elever, nu står inför eller redan 
har tagit emot nyanlända elever i sin undervisning. Det är med största 
sannolikhet så att alla mottagande lärare inte har erfarenhet eller 
                                                                                                                                                          
11 Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna för-
bättra undervisningen och den pedagogiska verksamheten inom åtta nationella skolutveck-
lingsprogrammen. Det handlar bl.a. om Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande, 
Digitalisering och Kunskaper och värden.  
12 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever.  
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kompetens att använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
och att behovet av fortbildning därför är mycket stort. Utredningen 
uppfattar att de insatser inom området språk- och kunskapsutveck-
lande arbettsätt som görs i dag inte är tillräckliga.  

Regeringen har i direktivet till utredningen Bättre skola genom 
mer attraktiva skolprofessioner (dir. 2016:76) uttalat att en viktig 
del i arbetet med att göra lärar- och förskolläraryrkena mer attrak-
tiva och att åstadkomma en ökad professionalisering av yrkena är 
insatser i syfte att öka möjligheten till likvärdig och behovsanpassad 
kompetensutveckling. Det kan handla om att utveckla lärares ämnes-
kunskaper och läroplanskunskaper, liksom pedagogiska och ämnes-
didaktiska kunskaper. Utredningen ska bl.a. föreslå hur lärares och 
förskollärares kompetens inom språkinlärning och språkutveckling 
ytterligare kan stärkas och vid behov lämna kompletterande förslag 
som bidrar till att säkerställa att huvudmannen tar sitt ansvar för 
kompetensutveckling. 

Vi finner inte skäl att här föreslå fortbildningsinsatser för lärare 
i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eftersom ovan nämnda 
utredning har i uppdrag att utreda frågan.  

6.6 Utredningens förslag 

6.6.1 Ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F 

Förslag: För en nyanländ elev i grundskolan, specialskolan och 
sameskolan som inte uppnår kraven för betyget E, ska termins-
betyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge eleven ett skrift-
ligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
kunskapskraven i ämnet. 

Skälen för utredningen förslag 

Syftet med betyg är att utvärdera, följa upp och ge information om 
elevers kunskapsutveckling. Betygen är generellt sett ett verktyg 
för att utvärdera elevernas kunskaper och har i tidigare förarbeten 
ansetts ge tydlig information om hur eleven ligger till i förhållande 
till kunskapskraven i varje ämne (prop. 2013/14:160 s. 13).  
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Utredningen har i avsnitt 5.3 konstaterat att nyanlända elever 
inte hinner få samma undervisningstid i alla ämnen som elever som 
påbörjar den obligatoriska skolan vid ordinarie tidpunkt. Av defi-
nitionen av nyanländ följer nämligen att den nyanlända eleven har 
påbörjat sin utbildning här senare än ordinarie skolstart (3 kap. 
12 a § skollagen). Nyanlända elever har därmed inte samma förut-
sättningar att nå de kunskapskrav som kursplanen för varje ämne 
anger. Det finns därmed risk för att nyanlända elever i mycket 
större omfattning än andra elever inte kommer att nå de kunskaps-
krav som motsvarar ett godkänt betyg.  

Statistiken visar att en stor andel nyinvandrade och i synnerhet 
elever med okänd bakgrund får betyget F i många ämnen. Betyget F 
ska, som nämnts ovan, sättas när eleven inte når upp till de kun-
skapskrav som motsvarar ett godkänt betyg. Betyget F kan därför 
betyda att eleven ligger väldigt långt ifrån eller väldigt nära att nå 
kunskapskraven för godkänt betyg. Några kunskapskrav som mot-
svarar en nivå under godkänd nivå finns inte. I de fall en elev får 
betyget F blir därför betyget inte en tydlig information om hur 
eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven och inte heller 
visar betyget på vilken kunskapsutveckling som eleven hittills pre-
sterat. Flera huvudmän har påtalat att det är svårt för lärare att 
försöka stimulera eleverna till framsteg som sedan skjuts i sank när 
betyg ska utdelas. Betyget uppfattas bidra till att sänka elevernas 
höga ambitionsnivå och motivation samtidigt som det inte heller 
visar den stora utveckling många elever gjort. Det är några huvud-
män som därför föreslår skriftliga omdömen i stället för betyg eller 
att det tas fram fler betyg under godkändnivån. Ett annat förslag 
som kommer upp i huvudmannakontakterna är att eleverna inte ska 
få något betyg under den period när eleven är helt nyanländ och 
inte har en rimlig chans att få ett godkänt betyg. Det finns även 
kommunala och fristående skolor som redan använder sig av ett 
system med omdömen som ett komplement till underkända betyg, 
dvs. inte bara i slutbetyget i årskurs 9. Flertalet huvudmän framför 
att eleverna visar stort engagemang och lägger ner mycket tid för 
att hinna ikapp jämnåriga elever men att deras insats ändå resulterar 
i underkända betyg. Fokus bör i stället vara att visa på vad eleverna 
lärt sig och hur mycket de har utvecklats. Det skulle i sin tur leda 
till ökad motivation och förståelse och minska uppfattningen att se 
betyget F som ett skolmisslyckande.  
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Eleverna får dock information om sin kunskapsutveckling i för-
hållande till kunskapskraven varje termin vid utvecklingssamtalet. I 
de årskurser där betyg inte sätts har också varje elev en gång per 
läsår fått en skriftlig individuell utvecklingsplan som ger informa-
tion om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-
kraven. Nyanlända elever, som per definition börjar sin skolgång 
efter ordinarie skolstart, har dock inte hunnit få lika mycket infor-
mation om sin kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
enligt den svenska läroplanen som övriga elever. Särskilt inte de 
elever som påbörjar sin skolgång under de år då betyg sätts. Därför 
uppfattar utredningen att betyget F inte ger den elev som påbörjat 
sin skolgång i Sverige efter ordinarie skolstart tydlig eller tillräcklig 
information om elevens kunskapsutveckling i ämnet. Inte heller 
uppfattar utredningen att det är tillräckligt att eleven får muntlig 
information om kunskapsutvecklingen vid utvecklingssamtalet.  

Utredningen bedömer därför att det finns skäl för att en ny-
anländ elev, enligt skollagens definition, bör få en annan skriftlig 
information om sin kunskapsutveckling om inte elevens kunskaper 
motsvarar nivån för ett godkänt betyg, dvs. när eleven får termins-
betyget F. Dessa skäl gör sig gällande för nyanlända elever i alla obli-
gatoriska skolformer och årskurser där betyg sätts dvs. årskurs 6–9 
i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och 7–10 i specialskolan. I 
grundsärskolan sätts inte betyg om en elev inte når kraven för 
betyget E (se 11 kap. 20 § andra stycket skollagen).  

En sådan skriftlig information kan också bidra till en lyckad 
övergång mellan eller inom en skolform för den enskilde eleven om 
informationen förs över till mottagande skola. Detta kan leda till 
ökad kontinuitet för elever som flyttar (se även avsnitt 7.6.1).  

Skriftligt omdöme 

Flera studier under de senaste åren har visat att lärares arbetsbelast-
ning har ökat över tid och att lärares arbetstid i ökad utsträckning 
ägnas åt administration och dokumentation. Många lärare anser 
numera att de inte hinner lägga tillräckligt mycket tid på sitt kärn-
uppdrag, nämligen att undervisa. Lärarnas arbetsuppgifter har ökat 
bl.a. när det gäller kraven att skriftligt dokumentera elevernas behov 
av kommande insatser och kunskapsutveckling. Av den anledning-
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en ändrades bestämmelserna om skriftliga individuella utvecklings-
planer under hösten 2013 och bestämmelserna om särskilt stöd och 
åtgärdsprogram under sommaren 2015. 

De skäl som bl.a. angavs för att ta bort skriftliga individuella 
utvecklingsplaner i årskurs 6–9, nämligen att betygen ger tillräcklig 
information om elevens kunskapsutveckling, bedömer utredningen 
inte vara tillräckliga för elevgruppen nyanlända elever som saknar 
många godkända betyg. Det ligger därför nära till hands att föreslå 
att det för nyanlända elever ska upprättas en skriftlig individuell 
utvecklingsplan även i de årskurser som betyg ges om den nyanlända 
eleven inte uppnår godkända kunskaper. Mot bakgrund av den ökade 
administration som lärarna haft under de senaste åren bedömer 
utredningen dock att ett sådant förslag inte står i rimlig proportion 
till den nytta förslaget medför. Utredningen finner i stället att, i 
likhet med bestämmelserna om ett icke godkänt betyg i ett avslutat 
ämne, en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i 
förhållande till kunskapskraven i ämnet bör ges. 

En bedömning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
kunskapskraven ska vidare alltid redovisas muntligt vid utveck-
lingssamtalet varför utredningen gör bedömningen att förslaget bör 
innebära att arbetsbördan för läraren inte ökar på större sätt än att 
läraren också måste skriva ner bedömningen. En sådan ökning av 
arbetsbördan anser utredningen står i rimlig proportion till nyttan 
av förslaget.  

6.6.2 Ett nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling 
som ligger under de krav som motsvarar godkänt betyg 

Förslag: Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram ett generellt 
bedömningsstöd avseende sådan kunskapsutveckling som ligger 
under kraven som motsvarar godkänt betyg med särskild inrikt-
ning på nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna och i 
gymnasieskolans introduktionsprogram.  

Skolverket ska även få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial i 
engelska på nybörjarnivå för årskurs 7–9 i grundskolan och gym-
nasieskolans introduktionsprogram. 
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Skälen för utredningens förslag 

Som nämnts i avsnitt 5.4.2 är nyanlända elever som regel nybörjare 
i det svenska språket och många elever är också nybörjare i ett eller 
flera ämnen. Eleverna har därför inledningsvis mycket svårt att nå 
de krav som minst ska uppnås. Vissa elever kan ligga långt ifrån dessa 
krav. Det finns inga nationell styrdokument till stöd för lärare hur de 
ska göra bedömningen av elevernas kunskaper när de ligger under den 
nivå som motsvarar godkänt. 

Kursplan och kunskapskrav ger dessutom lite stöd till läraren om 
hur undervisningen ska planeras och hur kunskaperna ska bedömas 
när en elev är nybörjare i såväl svenska språket som i ett ämne. Det 
innebär att varje lärare själv måste anpassa gällande kursplan och 
kunskapskrav för exempelvis årskurs 7–9 för att kunna ge adekvat 
undervisning och göra en korrekt bedömning av elevens kunskaper. 
Dessa svårigheter gäller självklart även årskurs 1–6. Signaler kommer 
från huvudmännen om att skolor och lärare skapar sina egna matriser 
för att bedöma elevers kunskaper som ligger under den nivå som krävs 
för godkänt. I de olika digitala systemen som huvudmännen använder 
sig av kan också olika matriser eller bedömningsdokument ingå.  

Nyanlända elever som t.ex. går i årskurs 7–9 ska få sin under-
visning enligt kursplanen i de olika ämnena för årskurs 7–9 och det 
finns inga möjligheter för läraren eller skolan att göra avsteg från 
det. Det har dock framkommit i utredningens kontakter att elever i 
t.ex. årskurs 7–9 har fått undervisning enligt kursplanen för års-
kurs 1–3. Utredningen anser därför att det är uppenbart att det finns 
ett behov av nationellt stöd för att upprätthålla en likvärdig utbild-
ning för dessa elever.  

Det ställs höga krav på läraren som ska undervisa nyanlända elever, 
både i kunskap och i erfarenhet. Utredningen kan också konstatera 
att det synes särskilt utmanande för lärare att undervisa nyanlända 
elever i den ordinarie klassen. Utifrån den lärarbrist som finns i dag 
kan det finnas obehöriga lärare i undervisningen. Det finns även 
många nyutbildade lärare som har ett större behov av stöd i under-
visningen av nyanlända elever. I utredningens kontakter har huvud-
männen lyft att ett bedömningsstöd skulle vara till stor hjälp, i syn-
nerhet till dessa lärare. 

Utredningen har föreslagit att eleverna i stället för terminsbety-
get F ska få ett skriftligt omdöme. När lärarna ska sätta ett skriftligt 
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omdöme i stället för betyget F bör det finnas ett nationellt stöd för 
hur bedömningen ska göras för att ökad likvärdighet ska uppnås. 
Utredningen föreslår därför att Skolverket får i uppdrag att ta fram 
ett generellt bedömningsstöd för elevers kunskaper som ligger under 
kraven som motsvarar godkänt betyg med särskilt inriktning på ny-
anlända elever i de obligatariska skolformerna och gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Ett generellt bedömningsstöd bör inte vara 
ämnesspecifikt utan det bör i stället vara utformat på en övergri-
pande nivå. I stödet bör dock flera elevexempel ingå.  

Stödmaterial i engelska för nybörjare 

Många huvudmän vittar om att nyanlända elever i grundskolan i allt 
större utsträckning inte har några eller mycket bristfälliga kunskaper i 
engelska språket. Flertalet av de kommuner som utredningen haft 
kontakt med har startat nybörjargrupper i engelska i de högre års-
kurserna. Det signaleras att det inte alltid är rimligt att dessa elever 
går in i ordinarie undervisning eftersom eleven behöver en positiv 
introduktion till språket som stärker elevens motivation. Som be-
skrivits ovan ska elever som går i årskurs 7–9 få undervisning enligt 
kursplanen för årskurs 7–9 och det finns inga möjligheter för läraren 
att göra avsteg från det. Kursplanen i engelska för årskurs 7–9 är dock 
inte anpassad för elever som befinner sig på nybörjarnivå i språket. 
Det blir därför upp till varje lärare att anpassa kursplanen efter elev-
ernas nivå. Enligt utredningens uppfattning riskerar detta elevernas 
rätt till en likvärdig utbildning och gör att lärarnas arbetsbörda ökar. 
Det finns därför skäl för att upprätta ett nationellt stödmaterial hur 
undervisningen i engelska i årskurs 7–9 i grundskolan kan utformas 
för de elever som befinner sig på en nybörjarnivå. Dessa skäl gör 
sig även gällande på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utred-
ningen föreslår därför att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram 
ett stödmaterial i engelska på nybörjarnivå för årskurs 7–9 i grund-
skolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. 
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6.7 Svenska som andraspråk  

Ämnet svenska som andraspråk introducerades 1989 i gymnasie-
skolan och den kommunala vuxenutbildningen och blev 1995 ett 
eget ämne även i den obligatoriska skolan. Bestämmelser om svenska 
som andraspråk för såväl de obligatoriska skolformerna, gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan som vuxenutbildningen finns i skol-
lagen.  

För de obligatoriska skolformerna anges att undervisningen ska 
omfatta svenska eller svenska som andraspråk (10 kap. 4 §, 11 kap. 
6 §, 12 kap. 4 § och 13 kap. 4 § skollagen). Av timplanerna framgår 
att undervisningstiden ska vara samma antal timmar för svenska 
och svenska som andraspråk (t.ex. bilaga 1 till skollagen). I skol-
lagen regleras också behörigheten för de nationella programmen i 
gymnasieskolan. För behörighet krävs godkända betyg i bl.a. svenska, 
engelska och matematik. Godkänt betyg i svenska som andraspråk 
ska likställas med godkänt betyg i svenska vid tillämpningen av 
behörighetsreglerna (16 kap. 33 § skollagen).  

I skolförordningen anges att undervisningen i svenska som andra-
språk ska, om det behövs, anordnas för elever som har ett annat språk 
än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål 
och som har tagits in från skolor i utlandet, och invandrarelever som 
har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnads-
havare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk 
för en elev (5 kap. 14 § skolförordningen). Det anges vidare att under-
visning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. 
Svenska som andraspråk får därutöver anordnas som språkval i 
grundskolan och specialskolan, som elevens val, eller inom ramen 
för skolans val (5 kap. 15 § skolförordningen).  

6.7.1 Läroplanen för grundskolan 

Enligt läroplanen för grundskolan ska varje elev genom rika möjlig-
heter att samtala, läsa och skriva få utveckla sin språkliga förmåga. 
Det anges också att skolan ansvarar för att varje elev efter genom-
gången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 
på ett rikt och nyanserat sätt. Vidare anges att skolan ansvarar för 
att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (förordning 
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[SKOLFS 2010:37] om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet). Motsvarande formulering finns i övriga läro-
planer för de obligatoriska skolformerna.  

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 

I grundskolan och grundsärskolan har varje ämne sin kursplan. I 
specialskolan och i sameskolan gäller huvudsakligen grundskolans 
kursplaner med vissa undantag.  

Omkring en femtedel av timmarna i grundskolan, 1 490 timmar 
av 6 890 timmar, är avsatta för svenska eller svenska som andra-
språk. En stor del av läroplanens breda kunskapsbegrepp kommer 
till uttryck inom dessa ämnen. Svenska som andraspråk har samma 
ställning som svenska, vilket har medfört att kursplanerna är mycket 
lika. Kursplanerna i de båda ämnena har till stora delar samma syften 
och mål. Hur undervisningen utformas och vilken tyngdpunkt olika 
delar av det centrala innehållet får kan, beroende på målgruppen, se 
olika ut i de olika ämnena.  

Svenska som andraspråk syftar till att ge eleverna kunskaper i 
och om det svenska språket. I båda svenskämnena är betydelsen av 
att eleverna får vara språkligt aktiva framlyft, men det som främst 
skiljer de båda ämnena åt är att det i kursplanen för svenska som 
andraspråk betonas att undervisningen ska ge eleverna rika möjlig-
heter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att 
ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. I kursplanen för svenska 
som andraspråk finns också ett något starkare fokus på språkets 
form och ordbildning än i kursplanen för svenska.  

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk anger fem 
förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom 
undervisningen. I kursplanen i svenska som andraspråk finns dess-
utom en sjätte förmåga angiven: att välja och använda språkliga strate-
gier. I Skolverkets kommentarsmaterial till kursplanen i svenska som 
andraspråk anges att elever med annat modersmål behöver särskild 
undervisning i hur de på ett medvetet sätt själva kan välja att an-
gripa olika språkliga situationer för att förstå eller bli förstådda.  

Det mesta av det centrala innehållet är gemensamt för de båda 
svenskämnena. Kursplanen i svenska som andraspråk har dock, 
förutom ett större fokus på språkets form och uppbyggnad, också 
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ett fokus på att undervisningen ska behandla hur eleverna kan rela-
tera till sitt modersmål när de lär sig svenska. Kursplanen i svenska 
har i stället bl.a. ett fokus på de nordiska grannspråken och språk-
historia i det centrala innehållet. Kunskapskraven är anpassade efter 
dessa skillnader i långsiktiga mål och centralt innehåll.  

Eftersom elever som har läst svenska som andraspråk ska ha 
samma möjligheter att klara sig i gymnasieskolan som de elever som 
har läst svenska ska nivån på kunskapskraven vara likvärdig i års-
kurs 9. Av Skolverkets kommentarsmaterial till kursplanen i svenska 
som andraspråk framgår dessutom att en elev som deltagit i under-
visningen i svenska som andraspåk under grundskoletiden ska ha 
fått möjligheter att utveckla sitt svenska språk så långt att hen kan 
välja att läsa svenska i gymnasieskolan.  

6.7.2 Nyanlända och svenska som andraspråk 

Över 100 000 elever läser svenska som andraspråk men få når 
godkända betyg 

Antalet elever som har undervisning i svenska som andraspråk har 
ökat kraftigt de senaste åren. Av tabell 6.1 framgår att andelen elever 
som deltog i undervisningen läsåret 2016/17 var 10,6 procent. Pojkar 
deltar i större uträckning än flickor. Av samtliga elever i kommu-
nala skolor läser cirka 11 procent svenska som andraspråk och i 
skolor med enskilda huvudmän läser cirka 6 procent svenska som 
andraspråk. Andelen varierar dock mellan de fristående skolornas 
inriktningar. I konfessionella fristående skolor är det betydligt fler 
elever som går i svenska som andraspråk.13 

                                                                                                                                                          
13 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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Tabell 6.1 Elever med undervisning i svenska som andraspråk (sva)  

Läsåren 2012/13–2016/17  

Läsår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Antal 68 691 79 147 86 373 96 686 108 087 
Andel (%) av samtliga elever 7,6 8,6 9,1 9,8 10,6 
Varav flickor 32 661 37 348 40 612 44 629 48 728 
Varav pojkar 36 030 41 799 45 761 52 057 59 359 
Källa: Skolverkets statistik i tabeller. 

 
 
Av Skolverkets statistik framgår att andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i svenska som andraspråk i årskurs 9, har minskat 
stadigt sedan 2006 då det var cirka 80 procent av eleverna som fick 
ett godkänt betyg. År 2015 har andelen elever som uppnått kun-
skapskraven i svenska som andraspråk sjunkit till 64 procent.14 I 
övriga ämnen i grundskolan ligger andelen godkända elever på cirka 
90 procent eller över, (se mer i tabell 3.6). När det gäller andel god-
kända nyanlända elever i ämnet, årskurs 9 läsåret 2015/16, framgår i 
tabell 6.2 att det endast var 38 procent av de nyinvandrade eleverna 
som fick ett godkänt betyg och 4 procent av eleverna med okänd 
bakgrund.  

                                                                                                                                                          
14 Hämtat från Skolverkets databas Siris, graf ”Andel som uppnått kunskapskraven per ämne 
årskurs 9, senaste tio åren”.  
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Tabell 6.2 Ämnesbetyg och betygspoäng i SVA för nyinvandrade,  
elever med utländsk bakgrund och okänd bakgrund 

Ämnet svenska som andraspråk (sva) 

Elever Antal 
elever15 

Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller 
saknar underlag i ämnet 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

  (-) F E D C B A 

Utländsk bakgrund 
2015/16 11 639 1,5 31,5 28,2 17,6 13,9 5,7 1,6 8,6 

Nyinvandrade 
2015/16 

4 602 2,2 59,4 21,4 9,0 5,3 2,2 0,5 4,7 

Nyinvandrade 
2014/15 

3 756 3,116 62,9 18,1 8,0 5,6 1,8 0,7 4,2 

Okänd bakgrund, 
2015/1617 

4 579 6,5 89,2 2,4 0,9 0,6 .. .. 0,6 

Källa: Skolverket 

 
 
När det gäller resultaten på nationella prov i svenska respektive 
svenska som andraspråk framgår också av Skolverkets statistik för 
årskurs 6 och 9 att det föreligger stora skillnader. I årskurs 9 är det 
cirka 96 procent som uppnår ett samlat provbetyg (A–E) i svenska. I 
svenska som andraspråk är det cirka 73 procent som uppnår ett 
samlat provbetyg (A–E).  

Ämnet svenska som andraspråk är riktat till elever som har 
behov av det. Det gäller elever som har ett annat modersmål än 
svenska, elever som har svenska som modersmål och som har tagits 
in från skolor i utlandet eller elever som har invandrat till Sverige 
och som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
vårdnadshavare. De nyanlända eleverna ingår i det första ledet men 
målgruppen för svenska som andraspråk är mycket bredare och 
mer heterogen målgrupp än de nyanlända eleverna. Ämnet ska med 
andra ord fungera både för elever helt utan svenskkunskaper, men 
även för elever som är födda i Sverige som är tvåspråkiga. En 
nyanländ elev behöver koncentrera sig på det nya språkets bas och 
uppbyggnad vilket en elev som har språket som modersmål eller 
ändå behärskar språket väl inte har samma behov av. Att svenska 
                                                                                                                                                          
15 Som erhållit betyg eller saknar underlag i ämnet. 
16 Läsåret 2014/15 angavs i tabellen ej (-) utan siffra för andel underlag saknas. 
17 Begreppet okänd bakgrund infördes först vid läsåret 2015/16. Uppgifter om läsår 2014/15 
och tidigare läsåret saknas därför för denna grupp elever.  
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som andraspråk ska vara likvärdigt med svenska har dock medfört att 
skillnaden mellan ämnenas kursplaner är liten, framför allt inom 
den obligatoriska skolan.  

Detta medför att nyanlända elever som är nybörjare i svenska av 
naturliga skäl ofta har små möjligheter att snabbt nå godkänt resul-
tat i ett ämne som håller likvärdig nivå med svenska. Många elever 
når därför under lång tid inte upp till kunskapskravet för betyget E, 
trots ambitiösa ansträngningar och stora framsteg utifrån sina ut-
gångslägen.  

Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers 
språkutveckling, Bygga svenska 

Materialet publicerades 2017 och utgör ett stöd för lärare att obser-
vera nyanlända elevers språkutveckling – från nybörjarnivå till avan-
cerad nivå. Materialet innehåller en bedömningsmodell med ålders-
relaterade beskrivningar av elevens språkliga utveckling i fem steg. 
Varje steg omfattar en beskrivning av typiska drag för språkutveck-
lingen på respektive steg, samt observationspunkter som läraren kan 
använda för att systematiskt följa elevens framsteg. Till varje steg 
finns också exempel på hur lärare kan stödja elevernas vidare ut-
veckling.  

Bygga svenska vänder sig till alla lärare som undervisar nyanlända 
elever i grundskolan och på gymnasieskolans introduktionsprogram. 
Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasie-
skolans introduktionsprogram.18 

Enligt Skolverket är det önskvärt att det är en lärare med ut-
bildning i svenska som andraspråk som bedömer språkutvecklingen 
hos nyanlända elever. Övriga lärare behöver dock, enligt Skolverket, 
också känna till vad som kännetecknar utvecklingen av ett andra-
språk för att kunna stödja nyanlända elevers språkutveckling i det 
egna ämnet. 

Materialet är uppbyggt i fem steg. Steg 1 till 3 beskriver en 
grundläggande nivå i utvecklingen av ett andraspråk. Steg 4 och 5 är 
ett stöd för lärare och elever att uppmärksamma vad som är särskilt 
utmanande för att utveckla ett mer avancerat andraspråk. De fem 
                                                                                                                                                          
18 Skolverket (2017). Bygga svenska – ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkut-
veckling. 
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stegen är således inte kopplade till något enskilt skolämne eller några 
kunskapskrav. Beskrivningarna av de fem stegen motsvarar inte de 
olika kunskapskraven i ämnena svenska som andraspråk eller svenska. 
Materialet är i stället ett stöd för att hjälpa en elev att se sina fram-
steg redan som helt ny i språket.  

Eftersom det tar olika hur lång tid för nyanlända elever att 
utveckla ett tillräckligt avancerat andraspråk för att kunna delta själv-
ständigt i den ordinarie undervisningen kan lärare, enligt Skol-
verket, även använda materialet för att bedöma språkutvecklingen 
hos elever som har ett annat modersmål än svenska och som inte 
definieras som nyanlända enligt skollagen, men som ändå behöver 
stöttning och återkoppling i sin andraspråksutveckling. Då är det 
framför allt steg 4 och steg 5 i bedömningsmodellen som kan vara 
aktuella för de elever som har bott länge i landet. De här eleverna 
har i de flesta fall utvecklat ett väl fungerande språk med flyt och 
grammatisk korrekthet, men de kan fortfarande behöva stöttning 
för att utveckla, fördjupa och bredda sin svenska.19 

Fortbildningsinsatser i svenska som andra språk 

Regeringen genomför för närvarande flera satsningar för att öka 
andelen behöriga lärare, exempelvis pågår omfattande satsningar 
inom Lärarlyftet. Den 15 juli 2016 trädde också förordningen 
(2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller 
svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska 
för invandrare i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om 
statsbidrag för fortbildning av lärare som syftar till att bl.a. ge dem 
behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kun-
skaper inom ämnet svenska som andraspråk. Utbildningen ska ges i 
form av kurser inom ramen för Lärarlyftet. 

Därutöver erbjuder Skolverket en introduktionskurs i svenska 
som andraspråk som bl.a. syftar till att öka lärarens kompetens i 
svenska som andraspråk och utveckla undervisningen för att stärka 
flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen står öppen för alla lärare, 
oavsett vilket ämne läraren undervisar i.  

                                                                                                                                                          
19 Skolverket (2017). Bygga svenska – ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling.  
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Det behövs ytterligare fortbildningsinsatser i svenska  
som andraspråk 

I utredningens huvudmannakontakter har det framkommit att det 
finns ett stort behov av att fler lärare blir behöriga i svenska som 
andraspråk, men också att redan behöriga lärare får möjlighet till 
fortbildning. Det som efterfrågas är distansutbildningar på halv- 
eller kvartsfart. Nästan samtliga kontakter uppger att det är en stor 
brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk. Det har också 
påpekats att det finns lärare som har behörighet i svenska som 
andraspråk, men som aldrig undervisat i ämnet eller haft ämnet i sin 
utbildning. Tidigare fick t.ex. lärare med behörighet i svenska i 
årskurs 1–3 även behörighet i svenska som andraspråk i nämnda 
årskurser, trots att ämnet inte ingått i lärarens utbildning.  

Regeringen har i direktivet till utredningen Bättre skola genom 
mer attraktiva skolprofessioner (dir. 2016:76) anfört att de möjliga 
utbildningsvägarna är begränsade i ämnet svenska som andraspråk 
trots att ämnet förekommer i stora delar av skolväsendet. Vägen till 
behörighet går även här via en ämneslärarutbildning eller att en 
tidigare examen kompletteras med ytterligare ämneskunskaper. Det 
finns därför skäl att se över möjligheterna att läsa ämnet svenska 
som andraspråk inom ramen för fler behörighetsgivande examina 
än vad som i dag är möjligt. Regeringen menar vidare att det också 
kan behövas generella justeringar av t.ex. grundlärarexamen för att 
ytterligare stärka lärares kompetens när det gäller barns och elevers 
språkinlärning och språkutveckling, såväl när det gäller barn och 
elever med svenska som modersmål som de med ett annat moders-
mål än svenska. Den särskilda utredaren ska därför bl.a. föreslå hur 
fler behörighetsgivande examina kan omfatta ämnena modersmål 
eller svenska som andraspråk och föreslå hur lärares och förskol-
lärares kompetens inom språkinlärning och språkutveckling ytter-
ligare kan stärkas. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2017. 

Vi finner inte skäl att här föreslå fortbildningsinsatser för lärare 
i svenska som andraspråk eftersom ovan nämnd utredning har i upp-
drag att utreda frågan. 



SOU 2017:54 Elevernas utveckling mot kunskapskraven 

229 

6.7.3 Utredningens förslag 

Utredning om svenska och svenska som andraspråk 

Förslag: En särskild utredare ska tillsättas för att göra en bred 
översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk inom 
den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt 
den kommunala vuxenutbildningen i syfte att säkerställa att alla 
elevgruppers behov av svenskundervisning tillgodoses. I en så-
dan utredning bör särskilt ingå en analys av nyanlända elevers 
behov av svenska som nybörjarspråk inom de obligatoriska skol-
formerna och gymnasie- och gymnasiesärskolan. Vidare bör en 
översyn av ämnena omfatta en analys av hur lärarförsörjningen 
påverkas vid en eventuell förändring av ämnena och hur inne-
hållet i lärarutbildningarna och behörighetsbestämmelserna kan 
behöva förändras.  

Skälen för utredningens förslag 

Sedan ämnet svenska som andra språk introducerades i slutet av 
1970-talet och fick status som behörighetsgivande ämne till hög-
skolestudier 1995 har forskning presenterats om ämnets status, 
organisation och innehåll. I samband med implementeringen följde 
en del konflikter som verkade handla om ämnets status i relation 
till dess tvillingämne svenska. I det sammanhanget har svenska som 
andra språk setts som något som bidrar till att särskilja och för-
stärka uppdelningen mellan eleverna i vi och dem, invandrare och 
svenskar. Det finns dock forskning som tar avstånd från ämnets 
stigmatisering och framhåller dess pedagogiska struktur och för-
delar innehållsmässigt därför att ämnet är anpassade till barn med 
ett annat modersmål än svenska. 

Enligt bl.a. Skolinspektionen råder det olika uppfattningar bland 
skolledningar och lärare om ämnet svenska som andraspråk och vilka 
elever som ska få undervisning i ämnet i stället för svenska. Ämnet 
används också, enligt Skolinspektionen, som ren färdighetsträning 
utan sammanhang med det övriga innehållet i skolan. En vanlig 
uppfattning har även varit att det är de flerspråkiga elever som mera 
allmänt behöver stöd i svenska eller de elever som behöver ett för-
enklat undervisningsspråk som är aktuella för undervisningen. En 
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del skolor, och ibland även kommuner, har också hävdat att kurs-
planerna i svenska och svenska som andraspråk är så pass lika att 
det är bättre att låta all undervisning för samtliga elever genomsyras 
av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i stället för att 
undervisa vissa elever i svenska som andraspråk.20  

Utifrån ämnet som pedagogisk praktik verkar forskarna dock 
vara relativt överens om att svenska som andraspråk genom sin 
struktur, sitt innehåll och sin undervisningsidé ger en struktur för 
elever som inte har svenska som modersmål och som inte bedömts 
ha uppnått kunskaperna motsvarande förstaspråksnivån, så att de 
snabbare och mer på djupet kan uppnå den nivån.21  

Utredningen kan konstatera att det i dagens svenska skola finns 
elever med mycket olika kunskaper i det svenska språket. Alla dessa 
elever bör möta en undervisning som utgår från de behov som 
eleven har och från den språkliga nivå som eleven befinner sig på. I 
dagens system kan svenska språket enbart läsas enligt kursplanerna 
i ämnena svenska eller svenska som andraspråk inom den obliga-
toriska skolan, till skillnad från den kommunala vuxenutbildningen 
där även språkkursen svenska för invandrare finns. Utredningen be-
dömer att det är mycket liten skillnad mellan kursplanerna i svenska 
och svenska som andraspråk, varför dessa kursplaner inte kan anses 
tillgodose de stora spektrum av behov som eleverna inom den svenska 
skolan har.  

Statistiken visar också att ämnet svenska som andraspråk har låg 
måluppfyllelse och att resultatet sjunker för varje år. Det saknas 
även tydliga regler för vilka elever som tillhör ämnets målgrupp och 
det finns inte heller bestämmelser om vad som avgör när en elev 
ska upphöra att läsa svenska som andraspråk och övergå till att läsa 
svenska. 

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det finns skäl att 
utreda hur gränsdragningen görs mellan vilka elever som läser svenska 
och vilka som läser svenska som andraspråk och vilket behov av 
undervisning som respektive ämne ska tillgodose.  

                                                                                                                                                          
20 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling hos barn och elev med annat moders-
mål. 
21 Bunar (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan.  
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Svenska som nybörjarspråk 

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns kursplanen för 
svenska för invandrare (sfi), vilken är en renodlad språkkursplan 
som syftar till språkanvändning i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 
Den är också inriktad mot fortsatt utveckling av språkkunskaperna. 
Någon motsvarande språkkursplan finns inte inom den obligatoriska 
skolan eller gymnasie- eller gymnasiesärskolan. Varken i kursplanen 
för svenska eller svenska som andraspråk finns skrivningar om grund-
läggande språkinlärning i de högre årskurserna inom den obligato-
riska skolan eller i gymnasie- eller gymnasiesärskolan. Av Skolinspek-
tionens granskning 200922 framkommer dock att det är vanligt att 
nyanlända elever i gymnasieskolan, och i ett fall även i grundskolan, 
inledningsvis och rutinmässigt får lära sig svenska enligt kurspla-
nerna i sfi, för att först därefter övergå till grundskolans kursplan i 
svenska som andraspråk. Som skäl anger rektorer och lärare att nivån 
i sfi är lägre än i svenska som andraspråk.  

Utredningen finner mot denna bakgrund att det finns skäl att 
utreda vidare på vilket sätt ämnena svenska och svenska som andra-
språk behöver förändras för att ge t.ex. elever som är nybörjare i det 
svenska språket inom den obligatoriska skolan och gymnasie- och 
gymnasiesärskolan relevant språkundervisning som ger dem goda för-
utsättningar att lyckas med sin utbildning. Förändringar som skulle 
kunna utredas är t.ex. om det finns behov av att skapa ytterligare 
ett ämne utöver svenska och svenska som andraspråk, alternativ att 
göra om något av dessa ämnen eller att komplettera med grundläg-
gande språkinlärning i respektive ämnens kursplaner. 

En analys av lärarförsörjningen och innehållet i lärarutbildningarna 
och behörighetsbestämmelserna behöver ingå i utredningen 

Mot bakgrund av det som anförts ovan bedömer utredningen att en 
särskild utredare bör tillsättas för att göra en bred översyn av ämnena 
svenska och svenska som andraspråk inom den obligatoriska skolan, 
gymnasie- och gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbild-
ningen i syfte att säkerställa att alla elevgruppers behov av svensk-
                                                                                                                                                          
22 Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i 
en trygg miljö.  
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undervisning tillgodoses. I en sådan utredning bör särskilt ingå en 
analys av nyanlända elevers behov av svenska som nybörjarspråk 
inom de obligatoriska skolformerna och gymnasie- och gymnasie-
särskolan. Eftersom behoven av förändringar kan se olika ut bero-
ende på skolform och eftersom eleverna på ett smidigt och effektivt 
sätt bör kunna ta sig vidare i ett sammanhållet skolsystem är det 
nödvändigt att en analys görs av ämnena som sådana i alla aktuella 
skolformer. Eventuella förändringar i ämnena kan också påverka 
lärarförsörjningen på olika sätt i de olika skolformerna. Därför bör 
en översyn av ämnena även omfatta en analys av hur lärarförsörj-
ningen kan komma att påverkas i aktuella skolformer och en analys 
av hur innehållet i lärarutbildningarna och behörighetsbestämmel-
serna kan behöva förändras. 

Bedömningsstöd kopplat till kursplanerna och stödmaterial  
i alfabetisering 

Förslag: Skolverket ska få i uppdrag att komplettera bedöm-
ningsstödet, Bygga svenska, med vägledning för hur stödet ska 
användas i förhållande till kursplanerna och kunskapskraven i 
svenska och svenska som andraspråk inom grundskolan och 
gymnasieskolans introduktionsprogram.  

Skolverket ska också få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial 
i alfabetisering och läs- och skrivinlärning inom samma skol-
former.  

Skälen för utredningens förslag 

Liksom nämnts i avsnitt 5.4.1 är nyanlända elever som regel ny-
börjare i det svenska språket. Kursplaner och kunskapskrav i svenska 
och svenska som andraspråk ger inget stöd till läraren om hur 
undervisningen ska planeras och hur kunskaperna ska bedömas när 
en elev är nybörjare i svenska språket. Det innebär att varje lärare 
själv måste anpassa gällande kursplan och kunskapskrav för exem-
pelvis årskurs 7–9 för att kunna ge adekvat undervisning och göra 
en korrekt bedömning av elevens kunskaper. Detta leder, enligt 
utredningens uppfattning, till minskad likvärdighet för eleverna.  
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Nyanlända elever som går i årskurs 7–9 ska få sin undervisning 
enligt kursplanen i de olika ämnena för årskurs 7–9 och det finns 
inga möjligheter för läraren eller skolan att göra avsteg från det. Det 
har dock framkommit i utredningens kontakter att elever i årskurs 7–9 
och på språkintroduktion har blivit bedömda mot kunskapskraven i 
t.ex. årskurs 6 i svenska som andraspråk. Utredningen anser därför 
att det är uppenbart att det finns ett behov av nationellt stöd för att 
upprätthålla en likvärdig utbildning för dessa elever.  

Såsom nämnts i avsnitt 6.5 ställs höga krav på läraren som ska 
undervisa nyanlända elever, både i kunskap och i erfarenhet. Utifrån 
den situation som råder i dag med brist på behöriga lärare i under-
visningen och lärare utan erfarenhet av undervisning i ämnet svenska 
som andraspråk har huvudmännen lyft att ett bedömningsstöd skulle 
vara ett stort stöd.  

Skolverket har nyligen tagit fram ett bedömningsstöd för ny-
anländas språkutveckling, Bygga svenska. Bedömningsstödet anger 
dock inte hur språkutvecklingen förhåller sig till kursplanerna och 
kunskapskraven i svenska och svenska som andra språk. Risken är 
därför att det fortfarande är upp till varje lärare att utan stöd om-
vandla kursplanen i svenska och svenska som andraspråk till nybörjar-
nivå och att bedömningarna gentemot kunskapskraven görs olika. 
Detta innebär att elevens rätt till en likvärdig utbildning inte gagnas. 
Utredningen anser därför att det finns skäl att ge Skolverket i upp-
drag att komplettera bedömningsstödet, Bygga svenska, med hur 
stödet ska användas i förhållande till kursplanerna och kunskaps-
kraven i svenska och svenska som andraspråk inom grundskolan 
och gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Stödmaterial i alfabetisering 

Som redogjorts för i avsnitt 3.5 har det skett en ökning av de ny-
anlända elever som har en bristande utbildningsbakgrund. I utred-
ningens huvudmannakontakter har också redogjorts för att de tar 
emot fler elever som inte har någon skolbakgrund alls. Huvudmän-
nen möter därför i större utsträckning en ny uppgift, nämligen att 
undervisa äldre elever i grundläggande läs- och skrivförmåga. Styr-
dokumenten som gäller grund- och gymnasieskolan dock ingen väg-
ledning för hur sådan undervisning ska utformas. Inte heller utgör 
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alfabetisering och grundläggande läs- och skrivinlärning för elever 
som går i de högre årskurserna i grundskolan eller gymnasieskolans 
introduktionsprogram något större moment på lärarutbildningarna. 
Utredningen har uppfattat att det finns ett stort behov av nationellt 
stödmaterial för att undervisningen ska bli likvärdig för eleverna. 

Skolverket har under 2016 gett ut ett stödmaterial för alfabeti-
sering inom den kommunala vuxenutbildningen. Det finns dock 
inget motsvarande stödmaterial för alfabetisering inom grund- eller 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Utredningen bedömer att 
det även finns ett behov av ett anpassat stödmaterial för de elever 
som tillhör nämnda skolformers målgrupp.  

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att Skolverket bör ges 
i uppdrag att utforma ett stödmaterial i alfabetisering och läs- och 
skrivinlärning inom grundskolan och gymnasieskolans introduk-
tionsprogram.  

6.8 Modersmålsundervisning 

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna ut-
vecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisning-
en ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så 
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir 
medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika 
skolämnen.23 

Modersmålsspråkets betydelse för andraspråksinlärning har de-
batterats men forskarvärlden tycks vara relativt enig i dess viktiga 
betydelse, även om det finns olika åsikter om hur modersmåls- och 
andraspråksundervisning bäst ska organiseras. Det finns studier som 
visat att satsningar på modersmålet har en positiv och stor bety-
delse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna 
skolframgång. Det är således inte en belastning att lära sig flera språk 

                                                                                                                                                          
23 Kursplanen i modersmål. 
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utan snarare en resurs (se avsnitt 4.2.7 om modersmålets betydelse 
för andraspråkinlärning.)24  

I grunden handlar det om att individer lär bäst på ett språk som 
individen förstår. Så länge eleverna inte behärskar undervisnings-
språket kommer de att ha sämre förutsättningar till kunskapsinhämt-
ning än svenskspråkiga elever som undervisas på det språk de är 
bäst på. För att inte hamna efter jämnåriga kamrater i sin kunskaps-
utveckling rekommenderas därför av forskare att flerspråkiga elever 
får fortsätta att utveckla och använda det språk de kan bäst i skol-
arbetet, parallellt med svenskan.25 

Enligt Myndigheten för skolutveckling26 finns också positiva sam-
band mellan undervisningen i modersmål och elevernas kunskaps-
resultat. I en av deras rapporter anges att sent anlända elever som 
hade läst, tillgodogjort sig och fått minst godkänt betyg i moders-
målsundervisningen i högre utsträckning var behöriga till gymnasie-
skolan, jämfört med övriga som inte hade gått, inte nått målen eller 
inte erbjudits modersmålsundervisning. Skolverket har också gjort 
en undersökning som visat att ett högre genomsnittligt meritvärde 
är synligt för elever med utländsk bakgrund, oavsett om de är födda 
i Sverige eller födda utomlands, som deltagit i modersmålsundervis-
ning.27 

6.8.1 Gällande rätt 

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har, om vissa förutsättningar 
är uppfyllda, rätt till modersmålsundervisning. Enligt skollagen ska 
elever i de obligatoriska skolformerna (grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan) som har en vårdnadshavare med ett 
annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning om 
detta språk är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven har 
                                                                                                                                                          
24 Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Refe-
reras till t.ex. Cummins 1997; Hyltenstam & Tuomela 1996; Parszyk, 2007; Thomas & Collier 
1997). 
25 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
26 Myndigheten avvecklades år 2008.  
27 Myndigheten för skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för 
sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan och Skolverkets (2008). Med annat moders-
mål – elever i grundskolan och skolans verksamhet. 
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grundläggande kunskaper i språket. Om modersmålet avser något 
av de nationella minoritetsspråken ska dock undervisningen som ut-
gångspunkt alltid erbjudas i grundskolan och grundsärskolan (10 kap. 
7 § och 11 kap. 10 § skollagen). Enligt 7 § språklagen (2009:600) är 
de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska. 

För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är den enda skill-
naden jämfört med de obligatoriska skolformerna att det krävs att 
eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet, inte bara grundläggan-
de kunskaper. Även för de nationella minoritetsspråken krävs goda 
kunskaper i språket, men kravet på att modersmålet ska vara det 
dagliga umgängesspråket behöver, likt för de obligatoriska skolfor-
merna, inte heller vara uppfyllt för modersmålsundervisning på ett 
minoritetsspråk inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (15 kap. 
19 §, 18 kap. 19 § skollagen). 

Kompletterande bestämmelser om modersmålsundervisning finns 
i 5 kap. 7–13 §§ skolförordningen och för gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan i 4 kap. 15–21 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). 
Bland dessa föreskrifter finns en bestämmelse om att huvudmannen 
är skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat 
ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om 
språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det finns 
dock bestämmelser om att en huvudman bara är skyldig att anordna 
modersmålsundervisning i ett visst språk om det finns en lämplig 
lärare att tillgå. Det krävs därutöver, förutom för de nationella mino-
ritetsspråken, att minst fem elever (hos huvudmannen) som ska 
erbjudas sådan undervisning i språket önskar det (5 kap. 10 § skol-
förordningen, 4 kap. 19 § gymnasieförordningen). 

Av nämnda föreskrifter framgår också att modersmålsundervis-
ning för de obligatoriska skolformerna får anordnas som språkval i 
grundskolan och specialskolan, som elevens val, inom ramen för 
skolans val, eller utanför den garanterade undervisningstiden (5 kap. 
8 § skolförordningen). 

För de frivilliga skolformerna får modersmålsundervisning anord-
nas som individuellt val, utökat program, eller som ersättning för 
undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och 
engelska (4 kap. 17 § gymnasieförordningen). 

Bland de övriga föreskrifterna kan även nämnas att det finns 
bestämmelser som begränsar omfattningen av huvudmannens skyldig-
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het att erbjuda modersmålsundervisning till sju läsår under elevens 
skoltid. Inte heller denna begränsning gäller dock för minoritets-
språken och inte heller för ett nordiskt språk (5 kap. 11 § skolför-
ordningen, 4 kap. 18 § gymnasieförordningen). Det är rektor som 
beslutar om rätt till modersmålsundervisning, dvs. vilka elever som 
ingår i kategorin berättigade.  

6.8.2 Antal elever berättigade till modersmålsundervisning 

Läsåret 2016/17 rapporterades att 275 329 grundskoleelever var be-
rättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar 27 procent 
av samtliga elever. Andelen elever som är berättigade till undervis-
ningen har ökat kraftigt de senaste åren. Läsåret 2010/11 var det 
181 412 grundskoleelever som var berättigade vilket motsvarade 
20,5 procent av samtliga elever det läsåret.28 Skolornas kännedom 
om antalet berättigade elever uppkommer vanligen genom att vård-
nadshavare fyller i uppgifter om förekomst av annat modersmål i en 
blankett till skolan eller genom att det kommer in en ansökan om 
modersmålsundervisning till skolan. Detta innebär att statistiken inte 
redovisar det totala antalet berättigade till modersmålsundervisning 
utan i stället det antal som skolorna har kännedom om.29 

Modersmålsundervisning är frivilligt för eleven och av de som var 
berättigade deltog 57 procent av eleverna läsåret 2015/16 i under-
visningen, vilket är en liten ökning jämfört med föregående läsår. 
Andelen har varierat mellan 54 och 56 procent de senaste sex åren. 
Av de elever som är berättigade deltar drygt 58 procent av flickorna 
och nästan 56 procent av pojkarna. Det vanligast förekommande 
språket är arabiska. Det är nästan 64 300 elever som är berättigade 
till modersmålsundervisning i arabiska och det är drygt 42 600 som 
deltar. Näst vanligaste språket är somaliska som 20 700 elever är be-
rättigade till och där drygt 15 300 elever deltar i undervisningen.30 

Modersmål är ett ämne som flertalet nyanlända elever når ett 
godkänt betyg i. Det är 95 procent av de nyinvandrade eleverna och 
81 procent av eleverna med okänd bakgrund som uppnår ett godkänt 

                                                                                                                                                          
28 Skolverkets statistik i tabeller, tabell 8 A: Elever med undervisning i modersmål och svenska 
som andraspråk (sva) läsåren 2012/13–2016/17. 
29 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
30 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17. 
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betyg läsåret 2015/16. Det är således en fördel för eleven att få 
modersmålsundervisning eftersom det krävs ett visst antal godkända 
betyg i grundskolan för att uppnå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program, se vidare avsnitt 8.2.3.  

Tabell 6.3 Fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt 
genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16  

Ämnet Modersmål  

 Antal 
elever  

Andel(%) elever som erhållit visst betyg eller 
saknar underlag i ämnet 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

  (-) F E D C B A  

Nyinvandrade 
elever 3 382 3,1 2,2 5,7 7,9 16,3 25,9 38,9 16,8 
Elver m okänd 
bakgrund  2 104 8,0 11,0 11,7 11,7 21,4 21,2 14,9 13,6 
Elever med 
utländsk 
bakgrund 11 233 3,4 1,4 7,3 9,2 19,1 24,5 35,1 16,6 
Källa: Skolverket 

 
 
Eftersom huvudregeln är att platserna vid urval till de nationella 
programmen i gymnasieskolan fördelas mellan de sökande med be-
tygen som grund, genom s.k. meritvärde, innebär modersmålsunder-
visning också ofta en konkurrensfördel för den enskilde eleven vid 
en sådan ansökan eftersom ett stort antal elever får höga betyg i 
ämnet modersmål (se vidare om meritvärde i avsnitt 3.6.2).  

6.8.3 Elever som har kommit som ensamkommande barn  
och modersmålsundervisning 

I dag finns inte rätt enligt skolförfattningarna för ensamkommande 
barn, till skillnad från adoptivbarn, att få modersmålsundervisning 
om de inte har modersmålet som dagligt umgängesspråk i hemmet i 
Sverige. Det har också till utredningen signalerats att det inte är 
självklart hur bestämmelserna om modersmålsundervisning ska tilläm-
pas när det gäller ensamkommande barn. I kontakter med Skol-
inspektionen har dock framkommit att många elever som kommer 
till Sverige som ensamkommande ändå får tillgång till modersmåls-
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undervisning i praktiken. Såvitt utredningen erfar tillämpar dock 
huvudmännen bestämmelserna olika.  

6.8.4 Utredningens förslag 

Ensamkommande barn ska erbjudas modersmålsundervisning 
även om språket inte är dagligt umgängesspråk 

Förslag: Huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda modersmåls-
undervisning till elever i de obligatoriska skolformerna och gym-
nasie- och gymnasiesärskolan som är ensamkommande barn, om 
de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.  

Skälen för utredningens förslag 

Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets-, per-
sonlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra 
förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 
Modersmålsundervisning är därför viktigt för många elevers språk- 
och kunskapsutveckling.31 När eleven får visa sina kunskaper på sitt 
starkaste språk, vilka annars inte kan uttryckas fullt ut på grund av 
otillräcklig svenska, stärker det självförtroendet och studiemotiva-
tionen. Tidigare studier har som nämnts ovan visat att elever som 
läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen.32 

Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända 
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till 
grund för behörighet till gymnasieskolans nationella program efter-
som statistiken visar att det endast är en mindre del av eleverna som 
inte når godkänt i ämnet. Statistiken visar på att eleverna som under-
visas i stor utsträckning får höga betyg, vilket dessutom ger högre 
meritvärde vid antagningen till det nationella programmet.  

När det gäller asylsökande barn och ungdomar som kommer till 
Sverige utan vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn enligt 1 § 

                                                                                                                                                          
31 Skolverket (2015). Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen 
hos flerspråkiga elever.  
32 Skolverket (2008). Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet.  
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femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
(LMA), placeras dessa vanligtvis i ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende (HVB), se även avsnitt 7.3.1. Det innebär i prak-
tiken att dessa barn eller ungdomar har svårt att uppfylla kravet på 
att modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, 
såvida inte eleven är placerad i ett familjehem som talar samma 
modersmål. Det innebär att en relativt stor grupp av de nyanlända 
eleverna enligt bestämmelserna riskerar att stå utan det bidrag till 
framgång som modersmålsundervisning kan vara.  

I bestämmelserna om modersmål finns en rätt för adoptivbarn, 
som har ett annat modersmål än svenska, att få modersmålsundervis-
ning trots att modersmålet inte är elevens dagliga umgängesspråk 
(se 5 kap. 7 § skolförordningen och 4 kap. 15 § gymnasieförord-
ningen). I skollagen finns den grundläggande principen om att alla 
elever ska, oberoende av geografisk hemvist, och sociala och ekono-
miska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet 
(1 kap. 8 § skollagen). Enligt utredningens uppfattning finns det 
inget skäl till att göra skillnad mellan elever som är adopterade och 
därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som kommer till 
Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen 
inte har modersmålet som dagligt umgängesspråk i hemmet. Utred-
ningen föreslår därför att huvudmännen ska vara skyldiga att erbjuda 
elever som är ensamkommande barn, i den mening som avses i 1 § 
5 stycket LMA, och har ett annat modersmål än svenska moders-
målsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgänges-
språk. Utredningen föreslår att detta ska gälla både inom den 
obligatoriska skolan och gymnasie- och gymnasiesärskolan. 
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7 Övergångar mellan skolenheter 
och mellan grundskola och 
gymnasieskola  

7.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har i uppdrag att utreda på vilket sätt undervisningen 
kan anpassas för att på bästa sätt stödja kunskapsutvecklingen hos 
nyanlända elever med kort skolbakgrund med målet att de ska bli 
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utredningen 
har också i uppdrag att utreda hur elever med god skolunderbygg-
nad, men som är nybörjare i svenska språket, kan ges bättre förut-
sättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
I enlighet med direktivet ska utgångspunkten vara ett sammanhållet 
skolsystem som möjliggör en långsiktig planering för varje elevs kun-
skapsutveckling, utformad efter elevens individuella förutsättningar. 
För att främja skolgången för de asylsökande elever som flyttas mellan 
Migrationsverkets olika boenden och olika skolhuvudmän behöver 
det utredas hur dessa elever ska kunna ges en så sammanhållen ut-
bildning som möjligt. Utredningen ska därför också utreda hur 
nyanlända elevers skolgång kan präglas av kontinuitet även om de 
flyttar mellan olika boenden och därför placeras i olika skolor eller 
hos olika huvudmän samt analysera hur övergången från olika 
huvudmän och skolor kan förbättras för de elever som flyttar.  

I det här kapitlet redogör utredningen för vem som ansvarar för 
skolgången för elever som flyttar och boendesituationen för asyl-
sökande elever och hur de påverkar skolgången. Vidare redogörs för 
vad som gäller vid övergångar mellan skolenheter och mellan grund-
skola och gymnasieskola samt vilka problem som föreligger på om-
rådet. Avslutningsvis presenteras utredningens förslag. 
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7.2 Vem ansvarar för nyanlända elevers  
skolgång vid flytt  

7.2.1 Nyanlända elever är en rörlig elevgrupp 

Flera huvudmän har i intervjuerna lyft problematiken kring att 
nyanlända elever flyttas runt inledningsvis och att det påverkar 
eleverna negativt, i synnerhet om eleven har etablerat sig någonstans 
(se avsnitt 4.5.13). Oavsett skäl till flytt så kan det innebära ett tapp 
i information om eleven och det upplevs som väldigt ineffektivt att 
eleven många gånger får börja om sin skolgång. De finns exempel 
på elever som t.ex. kartlagts flera gånger och att eleverna fått börja 
om i förberedelseklass på nytt när de flyttat till en ny kommun. Att 
elever flyttas runt och får lära känna nya skolor, lärare och elever 
anses inte heller bra ur ett socialt- och trygghetsperspektiv. Några 
huvudmän efterlyser ett större helhetsgrepp kring hur man flyttar 
runt asylsökande och i synnerhet skolbarn.  

I stort sett alla kommuner som i sin skola tagit emot inflyttade 
nyanlända elever från en annan huvudman upplever att dokumen-
tation om skolgång, främst kartläggningen men även den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen (IUP), skriftliga bedömningar m.m. 
vanligtvis inte följer med till kommunen. Kommunerna anger att de 
därför lägger väldigt mycket tid på att försöka få tag på tidigare 
dokumentation för att få information om elevens skolbakgrund och 
kunskaper. 

För att stärka nyanlända elevers kontinuitet i sin utbildning fram-
håller många huvudmän vikten av att säkerställa en ordentlig doku-
mentation av elevens skolgång. Dels efterfrågas den inledande kart-
läggningen, dels en bild över vilken undervisning eleven fått. Huvud-
männen menar vidare att de vet alldeles för lite om vad eleven kan 
och att det svårt för eleverna att själva ha kontroll över vad de läst 
och gjort sedan de kom till Sverige. Eleverna kan ha varit på mot-
tagningsenhet, förberedelseklass eller i en ordinarie klass innan de 
kommer till en annan skola eller ny kommun. Uppföljningssystemet 
varierar också vanligtvis mellan kommuner och kan vara olika om-
fattande.  

Ett antal huvudmän föreslår att formerna för överlämnande från 
en skolhuvudman till en annan bör regleras t.ex. genom att införa en 
form av skyldighet för de som tar emot eller lämnar att överföra in-
formation så att eleven får fortsätta i de ämnen de påbörjat i stället 
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för att börja på noll. Någon form av enklare blankett eller plan efter-
frågas också. Det framkommer även i intervjuerna att några kom-
munala och enskilda huvudmän redan har tagit fram en sådan plan 
där det t.ex. kan stå vilka ämnen eleven läser eller läst. När eleven 
har fått omdömen av tidigare lärare som har följt med till nästa skola 
berättas att det har varit väldigt användbart för mottagande skola.  

7.2.2 Nyanlända elever med uppehållstillstånd som ligger  
till grund för folkbokföring – skolpliktiga elever 

Hemkommunen har ansvar för att skolpliktiga barn får föreskriven 
utbildning och fullgör sin skolgång (7 kap. 21 och 22 §§ skollagen). 
Detta gäller oavsett var eleven går i skola. Ansvaret innebär att hem-
kommunen måste hålla sig informerad om skolgång och frånvaro. 
Kommunerna har inte sällan utarbetat centrala riktlinjer för skol-
pliktsbevakning och för övergångar mellan skolformer. De centrala 
riktlinjerna kan sedan utgöra grunden för lokala handlingsplaner i 
respektive skola. Det är oftast rektor som ansvarar för att detta 
arbete bedrivs. Vid utarbetandet av handlingsplaner kan elevhälsan, 
specialpedagoger, pedagoger liksom studie- och yrkesvägledare spela 
stor roll. Pedagogerna som arbetar närmast eleven, kan ofta ha an-
svaret att samla och dokumentera information och iakttagelser om 
barnets utveckling kunskapsmässigt, extraanpassningar som tycks 
fungera, närvarorapportering, samverkan med föräldrar och övrig 
personal på skolan. Skolverket har i stödmaterial tagit fram förslag 
till centrala riktlinjer och lokala handlingsplaner.1 

7.2.3 Nyanlända asylsökande elever – elever utan skolplikt 

Enligt 7 kap. 2 § tredje stycket skollagen omfattas asylsökande barn 
inte av skolplikten. I stället har asylsökande barn samma rätt som 
skolpliktiga barn till utbildning i Sverige. Detta innebär att hemkom-
munen inte har något ansvar att se till att de asylsökande elever som 
inte är inskrivna i den kommunala skolan får föreskriven utbildning 
(jfr 7 kap. 21 § skollagen).  
                                                                                                                                                          
1 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer – Hur övergångar 
kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. 
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Den kommun där den asylsökande eleven stadigvarande vistas är 
att anse som hemkommun i skollagens mening (29 kap. 6 § skol-
lagen). Det innebär att det är den kommunen som den asylsökande 
eleven stadigvarande vistas i som har skyldighet att erbjuda utbild-
ning enligt skollagen och eleven ska erbjudas grundskoleutbildning 
eller gymnasieutbildning så snart det är lämpligt med hänsyn till 
elevens personliga förhållanden. Detta bör dock ske senast inom en 
månad efter ankomst (4 kap. 1 a § skolförordningen och 14 kap. 12 § 
gymnasieförordningen). Vad som avses med ”ankomsten” är inte när-
mare reglerat, men Skolverket menar att det utifrån barnets bästa är 
lämpligt att räkna från när barnet eller ungdomen har ankommit till 
landet.2 Bestämmelserna förutsätter att den asylsökande elevens 
hemkommun så snart som möjligt informerar eleven och dess vård-
nadshavare om den skolorganisation som finns i kommunen.  

Bestämmelserna ger ingen direkt vägledning om vad som gäller 
när en asylsökande elev flyttar inom Sverige och måste byta skola. Av 
bestämmelsen om skolplikt följer att en elev som flyttar till en annan 
kommun ska få en ny skolplacering i princip omgående. Utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv bör detsamma gälla asylsökande elever, dvs. 
en asylsökande elev som flyttar bör i princip omgående erbjudas en 
ny skolplacering i den nya hemkommunen. Detta förutsätter dock 
att elevens nya hemkommun känner till att eleven flyttat till kom-
munen.  

7.3 Boendesituationen för asylsökande elever 
påverkar skolgången 

7.3.1 Hur bor personer som är asylsökande? 

När en person ansöker om asyl registrerar Migrationsverket först 
ansökan. Migrationsverket erbjuder då den asylsökande att bo i ett 
ankomstboende i närheten av Migrationsverkets kontor. Ankomst-
boenden finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle 
och Flen. Ett ankomstboende kan också benämnas korttidsboende, 
transitboende, intransitboende och fördelningsboende.  

                                                                                                                                                          
2 Skolverket (2016). Allmänna råd med kommentarer. Utbildning för nyanlända elever.  
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Efter att ansökan om asyl registerats startar en asylutredning. 
Under asylutredningen erbjuder Migrationsverket en boendeplats, 
ett anläggningsboende (ABO), till den asylsökande som inte har ord-
nat boende på egen hand. Migrationsverket är styrt av lagen om 
offentlig upphandling. Av det skälet kan inte myndigheten själv styra 
över var de tillfälligt upphandlade boendena kommer att finnas, 
utan är hänvisade till de som ansöker om att få starta boenden. Det 
innebär att i vissa kommuner kan det finnas avtal om boenden med 
kommunen och i andra kommuner kan det finns avtal med privata 
aktörer eller både och. I en del kommuner innebär det att barnen 
exempelvis flyttar in på semesteranläggningar när lågsäsongen träder 
in, för att sedan behöva flytta till en ny kommun när sommaren 
närmar sig. 

Den asylsökande kan när som helst ordna eget boende (EBO), 
t.ex. hos släkt eller vänner.  

För ensamkommande barn gäller en särskild ordning. Huvud-
ansvaret att ta hand om asylsökande barn som inte har någon legal 
vårdnadshavare i Sverige ligger i första hand hos kommunernas social-
tjänst. Den kommun där ett ensamkommande barn först ger sig till 
känna kallas ankomstkommun. Ankomstkommunen är ansvarig fram 
till dess att Migrationsverket registrerar en ansökan om uppehålls-
tillstånd och anvisar vilken som ska ta emot barnet (anvisningskom-
mun). Vistelsen i ankomstkommunen är i normalfallet endast ett 
par dygn. Anvisningskommunen är att anse som barnets vistelsekom-
mun enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, oavsett om barnet fak-
tiskt vistas där eller inte. Det innebär att socialnämnden i anvisnings-
kommunen ansvarar för stöd och hjälp som barnet behöver (2 kap. 
1 § SoL). Socialnämnden beslutar hur barnet ska bo utifrån indivi-
dens behov. Enligt SoL finns placeringsformerna familjehem, ett 
hem för vård eller boende (HVB)och stödboende. Boendet kan ligga 
inom anvisningskommunen eller i annan kommun. Inom Regerings-
kansliet bereds ett lagändringsförslag som syftar till att begränsa 
anvisningskommunens möjlighet att placera ensamkommande barn 
i annan kommun.  
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7.3.2 Skolans samverkan med Migrationsverket 

Uppgifter hos Migrationsverket omfattas av stark sekretess 

I verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt 
medborgarskap gäller enligt 37 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-
lagen (OSL) sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretessen gäller 
med omvänt skaderekvisit, vilket innebär att utgångspunkten är att 
uppgiften ska vara sekretessbelagd. Asylsökandes personuppgifter 
har således ett starkt skydd inom Migrationsverkets verksamhet.  

Sekretessen gäller mellan myndigheter och den innebär att en 
sekretessbelagd uppgift hos Migrationsverket som huvudregel inte 
får lämnas till t.ex. en kommunal myndighet. Huvudprincipen om 
sekretess mellan myndigheter motiveras enligt förarbetena främst av 
att den skyddar den enskilde (prop. 1979/80 del A s. 90). Den om-
ständigheten att ett större antal tjänstemän får kunskap om ett käns-
ligt förhållande kan upplevas som menligt av den som uppgiften 
rör. Även om de funktionärer hos en annan myndighet som får del 
av informationen i sin tur har tystnadsplikt, ökar risken för obehörig 
vidarespridning. Uppgifter hos annan myndighet kan läggas till grund 
för åtgärder som, även om de är helt lagenliga, har en negativ inne-
börd för den enskilde. Sådana åtgärder kan i lagens mening innebära 
skada och men för den enskilde. I förarbetena framhålls att stånd-
punkten att helt rättsenliga åtgärder ibland kan få bedömas som 
skada eller men är nödvändig för att sekretess ska kunna upprätt-
hållas även mellan myndigheter (a. prop. s. 83). 

Det är dock givet att myndigheter ofta behöver byta information 
med varandra. Myndigheter har dessutom en skyldighet att samverka 
med andra myndigheter genom att lämna dem hjälp inom ramen 
för den egna verksamheten, se 6 § förvaltningslagen (1986:223). I 
6 kap. 5 § OSL preciseras denna samverkansskyldighet. I bestämmel-
sen föreskrivs att en myndighet är skyldig att på begäran av en annan 
myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte hinder 
föreligger på grund av sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga 
gång. När det gäller sekretessbelagda uppgifter innebär bestämmel-
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sen att en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifterna om den 
finner att en sekretessbrytande bestämmelse3 är tillämplig.  

När det gäller möjligheten för Migrationsverket att lämna ut upp-
gifter som är föremål för sekretess till en annan myndighet finns 
t.ex. en bestämmelse i 10 kap. 2 § OSL som anger att sekretessbe-
lagda uppgifter får lämnas från en myndighet till en annan om det 
är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna full-
göra sin egen verksamhet. Den bestämmelsen är dock avsedd att 
tillämpas restriktivt och får t.ex. inte användas endast i syfte att höja 
myndighetens effektivitet. Vidare hindrar sekretess enligt 10 kap. 
28 § OSL inte att en uppgift lämnas till annan myndighet, om en 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. För att en bestäm-
melse om uppgiftsskyldighet ska ha företräde framför en sekretess-
regel krävs att det dock är fråga om en uttrycklig uppgiftsskyldig-
het. En bestämmelse som mera generellt ålägger en myndighet att 
samarbeta med andra myndigheter anses inte innefatta en uppgifts-
skyldighet som här avses.  

I 10 kap. 27 § OSL finns den s.k. generalklausulen. Generalklau-
sulen innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en annan 
myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas 
ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. 
Den mottagande myndighetens behov av uppgifterna ska vägas mot 
det intresse som sekretesskyddet typiskt sett tillgodoser. Vid tillämp-
ningen av generalklausulen bör hänsyn tas bl.a. till om uppgifterna 
kommer att omfattas av sekretess hos den mottagande myndig-
heten i samma utsträckning som hos den utlämnande.  

Slutligen gäller att den enskilde helt eller delvis kan efterge sekre-
tessen och då kan ett utlämnande ske från Migrationsverket till 
annan myndighet.  

Migrationsverkets information till kommunal verksamhet  
i praktiken 

Sekretessbestämmelserna innebär att Migrationsverket inte per auto-
matik kan överlämna uppgifter om asylsökande barn till kommu-
nerna. Migrationsverket underrättar dock kommunerna om att ett 
                                                                                                                                                          
3 Med sekretessbrytande bestämmelse avses en bestämmelse som medför att en uppgift får 
lämnas ut i ett enskilt fall även om uppgiften omfattas av sekretess.  



Övergångar mellan skolenheter och mellan grundskola och gymnasieskola  SOU 2017:54 

248 

barn har blivit placerat där.4 Såsom utredningen uppfattat det aviserar 
Migrationsverket endast de barn vars vårdnadshavare tackat ja till 
utbildning och som också accepterat att uppgifter skickas till kom-
munen, vilket är i överensstämmelse med gällande sekretessbestäm-
melser.  

Frågan om vårdnadshavaren önskar skolgång till sina barn ställs 
vid ett tillfälle vid asylprocessens inledning. Enligt uppgift från Migra-
tionsverket ställs inte frågan på nytt i händelse av att familjen byter 
boende under asyltiden.  

Skolinspektionen konstaterar brister hos kommunerna 

För att en kommun ska kunna erbjuda utbildning är en given ut-
gångspunkt att kommunen känner till vilka barn och unga som vistas 
i kommunen. Skolinspektionen har vid tillsyn, såväl i rapport 2013 
som 2015, konstaterat att det råder osäkerhet kring hur många asyl-
sökande barn som verkligen vistas i en kommun vid ett givet till-
fälle.5 Skolinspektionens tillsyn visar att uppgifter om antalet barn 
som enligt Migrationsverket vistades i kommunerna skiljde sig väsent-
ligt från de uppgifter som kommunerna lämnat om antalet barn 
inskrivna i skolverksamhet. Skolinspektionen konstaterade att det 
ofta saknas övergripande riktlinjer för hur kommunen så långt det 
är möjligt ska säkerställa att den har uppdaterad information om an-
talet asylsökande barn och unga i kommunen. De flesta kommuner 
lutar sig mot Migrationsverket och att verket aviserar för kommunen 
att ett barn vistas eller kommer att vistas där. Representanter för 
kommunerna menar dock att de har svårt att få tillräckligt med 
information från Migrationsverket och att få den i rätt tid. Många 
beskriver att barn dyker upp och försvinner utan att detta aviserats 
från Migrationsverket. I de fall ett barn, med eller utan familj, har 
möjlighet att ordna boende utan Migrationsverkets hjälp, kan det 
enligt verket, dröja innan barnet blir känt för myndigheterna. Det 
kan enligt Migrationsverket, vara en delförklaring till att en del barn 
hinner börja skolan innan en avisering kommer från dem.  

                                                                                                                                                          
4 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet 
utan tillstånd. 
5 Skolinspektionen (2013). Asylsökande barns rätt till utbildning och Skolinspektionen 
(2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 



SOU 2017:54 Övergångar mellan skolenheter och mellan grundskola och gymnasieskola  

249 

I de kommuner där Skolinspektionen bedömt att arbetet fungerar 
tillfredsställande finns ett antal gemensamma framgångsfaktorer som 
kan lyftas fram. Kommunen har kunnat ge en rimlig förklaring till 
varför uppgifterna från Migrationsverket och dem själva skiljer sig 
åt, det finns någon form av användbara riktlinjer att luta sitt arbete 
mot och att det i kommunen finns ett samarbete mellan förvaltningar, 
myndigheter och/eller frivillig organisationer som kan utgöra en 
plattform för att säkerställa att det finns uppdaterad information. I 
de flesta kommuner finns även boenden för asylsökande som ägs av 
privata aktörer. Ett utökat samarbete med dessa är också ett sätt att 
utveckla arbetet med att säkerställa att man har uppdaterad infor-
mation. Det är också en framgångsfaktor att riktlinjer för hur man 
ska arbeta med att säkerställa vilka barn som finns i kommunen är 
kända bland personalen.6 

7.3.3 Behandling av asylsökandes personuppgifter  
inom skolväsendet 

Inom skolväsendet finns inte något enhetligt sätt att hantera asyl-
sökandes personuppgifter. Det förekommer olika varianter av iden-
tifikationsnummer vid bl.a. inskrivning och i betygsdatabaser. En 
elev utan person- eller samordningsnummer får vanligtvis, liksom i 
övrigt hos kommunen, ett tillfälligt person-id som brukar bestå av 
uppgivet födelsedatum + TF följt av ett löpnummer. Några nationella 
riktlinjer om hur dessa nummer ska konstrueras finns inte. Kommu-
nerna ansvarar därför själva för hur dessa tillfälliga person-id ska 
konstrueras. Det finns inte något standardiserat sätt att konstruera 
tillfälliga person-id som alla kommuner tillämpar. Numren följer inte 
alltid med vid byte av skola och det kan förekomma dubbletter. 
Dessutom används denna typ av nummer både för elever med skyd-
dad identitet och för elever utan svenskt personnummer. Även vid 
insamling för statistik används ett tillfälligt person-id som brukar 
bestå av uppgivet födelsedatum + TF följt av ett löpnummer.7 

                                                                                                                                                          
6 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan 
tillstånd och Skolinspektionen (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i 
grundskolan. Utbildning så fort som möjligt. 
7 Skatteverket (2016). Samordningsnummer till asylsökande. 
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Som huvudregel gäller att personuppgifter som personnummer 
och adressuppgifter är offentliga inom skolväsendet. Sekretess före-
ligger enbart i de fall det finns särskilda skäl att anta att den enskil-
de lider men om uppgiften röjs (23 kap. 2 § tredje stycket OSL). 
Skyddet som bestämmelsen ger är i första hand inriktat på personer 
som på förhand kan sägas ha behov av skydd, det vill säga elever för 
vilka en hotbild föreligger (se prop. 1997/98:9 s. 39). När det finns 
en sekretessmarkering eller kvarskrivning via Skatteverket finns det 
alltid ett behov av skydd som är känt på förhand. Finns det inte en 
sekretessmarkering krävs att skolan på förhand har kännedom om en 
elevs behov av skydd. Det förhållandet att skolan känner till att en 
elev håller sig undan ett beslut om avvisning eller utvisning kan ut-
göra en sådan särskild anledning som innebär att det kan antas att 
eleven eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs (prop. 2012/13:58 s. 25). För att sekretessbestämmelsen ska bli 
tillämpligt krävs dock att personalen fått kännedom om att någon 
sådan särskild anledning föreligger, t.ex. genom upplysningar från 
eleven och dess anhöriga.  

Skatteverket har på uppdrag av regeringen och i samråd med 
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Statens 
skolverk utrett förutsättningarna för att låta samtliga asylsökande i 
Sverige erhålla samordningsnummer. Skatteverket föreslår i en pro-
memoria den 24 april 2016 att samtliga asylsökande ska tilldelas sam-
ordningsnummer och att Migrationsverket ska rekvirera numren från 
Skatteverket. Syftet med förslaget är bl.a. att samordningsnummer 
ska underlätta i kontakten mellan myndigheter när det gäller placering 
av asylsökande i kommuner och insatser för vård och utbildning.8  

7.3.4 Hur kan skolorna byta information 

För skolor med kommunal, landstingskommun eller statlig huvud-
man gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en 
rätt till insyn och en rätt att ta del av offentliga uppgifter i allmänna 
handlingar. Uppgifter i allmänna handlingar är offentliga om det inte 
finns en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen 
som skyddar uppgiften. När någon begär att få ut eller ta del av en 

                                                                                                                                                          
8 Skatteverket (2016). Samordningsnummer till asylsökande. 
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uppgift så måste skolan därför pröva dels om uppgiften finns i en 
allmän handling, dels om uppgiften är offentlig eller skyddas av 
sekretess.9  

Inom skolans elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller 
specialpedagogisk insats omfattas uppgifter om enskildas personliga 
förhållanden av ett omvänt skaderekvisit, dvs. en presumtion för 
sekretess (23 kap. 2 § första stycket OSL). Skolläkare och skol-
sköterska räknas vidare som en självständig verksamhetsgren inom 
elevhälsan vilket innebär att det för dem finns en sekretessgräns mot 
övrig elevhälsopersonal och annan skolpersonal (jfr 25 kap. 1 § OSL). 
En presumtion för sekretess råder också för uppgifter om en en-
skilds personliga förhållanden vid psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser inom fritidshem och sådan pedagogisk 
verksamhet som avses enligt 25 kap. skollagen som erbjuds i stället 
för fritidshem (23 kap. 3 § första stycket OSL).  

Uppgifter om enskildas personliga förhållanden i skolans sär-
skilda elevstödjande verksamhet i övrigt, dvs. den stödverksamhet 
som bedrivs av andra än elevhälsan, omfattas av en presumtion för 
offentlighet (23 kap. 2 § andra stycket första meningen OSL). Det 
innebär att sekretess endast gäller om det kan antas att den enskilde 
lider men av att uppgiften lämnas ut. En presumtion för offentlighet 
gäller i övrigt också andra fall om en enskilds identitet, adress och 
andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden 
(23 kap. 2 § tredje stycket OSL).  

När en elev flyttar mellan kommuner, dvs. mellan olika myndig-
heter, måste bestämmelserna i OSL beaktas. Vid sekretess för en upp-
gift, gör ett samtycke från eleven eller elevens vårdnadshavare att 
uppgiften ändå kan lämnas ut. Det finns också sekretessbrytande 
bestämmelser som kan underlätta samverkan mellan kommunala 
skolor om ett samtycke inte kan inhämtas (t.ex. kan ett utlämnade 
ske med stöd av den tidigare nämnda s.k. generalklausulen10).  

Skolor med enskild huvudman omfattas inte av offentlighets-
principen och fristående skolors handlingar är inte tillgängliga för 
vare sig allmänheten eller myndigheter. En fristående skola behöver 
aldrig lämna ut uppgifter eller handlingar till utomstående med undan-
tag för de betygshandlingar som eleven får efter fullföljd utbildning 

                                                                                                                                                          
9 Grundläggande bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen. 
10 Se 10 kap. 27 § OSL.  
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och som ska lämnas till den kommun där skolan är belägen. För att 
skydda barn och elever i fristående skolor finns dock en bestäm-
melse om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen, vilken innebär att 
en fristående skola inte får lämna ut uppgifter som anses som särskilt 
skyddsvärda. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikten är sådana 
som en verksam fått veta om någons personliga förhållanden i sådan 
elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller special-
pedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt 
(29 kap. 14 § andra stycket). Bestämmelsen motsvarar i princip det 
som gäller om sekretess i kommunala skolor.11 Tystnadsplikten inne-
bär ett förbud mot att lämna ut uppgifter både muntligen och i en 
handling. Vid tystnadsplikt för en uppgift kan ett samtycke från 
eleven eller elevens vårdnadshavare göra att uppgiften ändå kan lämnas 
ut. En uppgiftsskyldighet enligt lag innebär inte heller obehörigt 
röjande av tystnadsplikt. Överlämning av uppgifter om t.ex. kunskaps-
resultat, frånvaro och bedömning av nyanländas kunskaper omfattas 
inte av tystnadsplikten och bör därför kunna överlämnas till den 
skola där eleven ska fortsätta sin utbildning.  

I betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) 
föreslås att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt 
att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar 
också ska gälla handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Det 
skulle innebära att OSL också blir tillämplig på fristående skolor. 
Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.  

7.4 Övergångar mellan skolenheter 

7.4.1 Framgångsfaktorer vid övergångar mellan skolenheter  

Alla barn och elever som flyttar påverkas av hur överlämnandet 
fungerar och hur väl den mottagande verksamheten är rustad för 
att möta dem utifrån deras behov och förutsättningar. För de flesta 
elever är en flytt till en ny skola oproblematisk, men det finns också 
barn och elever som är särskilt utsatta. För dem är det viktigt att 
övergångarna sköts på ett genomarbetat och bra sätt, för att de ska 
kunna få likvärdiga möjligheter att utvecklas mot läroplanens mål. 

                                                                                                                                                          
11 Prop. 1980/81:28 s. 22, prop. 1995/96:176 s. 95 och prop. 1995/96:200 s. 59. 
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Barn och elever som är i behov av extra anpassningar eller av sär-
skilt stöd när en övergång sker kan vara i behov av fortsatta stöd-
insatser i den mottagande verksamheten. Det är därför viktigt att 
finna former för hur denna information kan överföras när byte av 
skola sker.12 

Tre faktorer har visat sig vara extra framgångsrika vid övergångar.13 
Den första handlar om vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan 
skolan och vårdnadshavare. Den andra framgångsfaktorn lyfter fram 
betydelsen av samverkan och synkronisering. Den tredje faktorn 
belyser vikten av att dokumentationen om barn och elever behöver 
hålla en hög professionell nivå. 

7.4.2 Generella svårigheter vid överlämning  
mellan skolenheter 

I betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera 
(SOU 2016:94) anges att elevers övergång mellan skolenheter be-
höver förbättras. På många håll fungerar överlämningen mellan skolor 
bra, men på andra håll finns det brister i överföringen av informa-
tion om elever vid övergångar. Utredningen menar att övergångar 
utgör en riskfaktor för att utveckla frånvaro eller falla tillbaka i 
frånvaro som har åtgärdats. Det är därför viktigt att information 
om exempelvis problematisk frånvaro, skriftliga bedömningar, extra 
anpassningar eller särskilt stöd samt de åtgärder som vidtagits på en 
skola överförs till elevens nya skola. Överlämningen av information 
bör om möjligt ske i god tid innan eleven kommer till den nya skolan. 
Genom informationsutbytet skapas förutsättningar för ett bättre 
mottagande i elevens nya sammanhang. 

I betänkandet föreslås därför att en systematisk överlämning ska 
göras när elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från en skol-
enhet till en annan skolenhet inom skolformen eller mellan skolfor-
merna. Överlämningen avser relevanta uppgifter som kan behövas 
för att underlätta eleverna övergångar mellan skolenheter. 

                                                                                                                                                          
12 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer – Hur övergångar 
kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. 
13 SOU (2010:95). Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning s. 25, 143–147, 
173–177 och 281–282 m fl. 
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7.4.3 Asylsökande elevers övergång mellan skolenheter 

Svårigheter för huvudmän att få information om flytt … 

Som redogjorts för ovan är nyanlända elever, i synnerhet asylsökan-
de elever, en rörlig elevgrupp. Att asylsökande elever flyttar ett antal 
gånger under asyltiden är en följd av det svenska mottagnings-
systemet för asylsökande och är antagligen ett oundvikligt faktum. 
Enligt uppgifter från Migrationsverket innebär nuvarande system 
att familjer kan få flytta med mycket kort varsel. En försvårande 
omständighet för möjligheterna till samverkan mellan kommunerna 
och Migrationsverket om elevernas skolgång är att det råder sekre-
tess mellan verksamheterna, och att uppgifter av den anledningen 
enbart kan utbytas under vissa förutsättningar. Av den anledningen 
finns alltid en risk för att kommunerna antingen inte får någon in-
formation alls om att asylsökande flyttar ut eller in till kommuner 
av Migrationsverket eller att informationen kommer kommunen till-
handa i ett mycket sent läge.  

Följden av nuvarande system blir, såsom kommunerna vittnar 
om, att eleverna försvinner eller kommer till kommunen utan för-
varning och att överlämningen mellan olika skolenheter därför blir 
mycket svår eftersom den avlämnande skolan ofta inte känner till 
vilken skola som är den mottagande och vice versa. Detta drabbar 
framför allt den enskilde eleven, som t.ex. riskerar att få genomgå en 
ny inledande bedömning enligt skollagen och därmed tappa värde-
full tid. Den ovan nämnda viktiga framgångsfaktorn, samverkan och 
synkronisering, är därmed svår för överlämnande och mottagande 
skola att få till.  

… leder till att dokumentationen vid övergången brister. 

I Skolinspektionens riktade tillsyn 2015 uppger flertalet av de be-
sökta kommunala huvudmännen att barnen inte har med sig någon 
dokumentation över tidigare genomförd skolgång, varken över skol-
gång genomförd i hemlandet eller i Sverige. I många kommuner 
menar man också att barnen ofta bara försvinner en dag utan att 
skolan fått någon förvarning om att barnet skulle sluta. Det gör att 
det är svårt för kommunerna att skicka med barnet någon slags 
dokumentation över var barnet befinner sig i sin kunskapsutveck-
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ling och vilka behov av stödinsatser som man eventuellt har identi-
fierat.14  

Såsom utredningen redogjort för i avsnitt 5.2.3 ska hemkom-
munen göra en bedömning av den nyanländes kunskaper inom två 
månader från mottagandet i skolväsendet. Det innebär inte att en 
nyanländ elev ska bedömas särskilt vid varje tillfälle som hen byter 
skola (prop. 2014/15:45 s. 28). Bedömningen ska i stället beaktas vid 
beslut som tas i den nya skolan. Inte heller beslut om årskursplace-
ring och undervisningsgrupp behöver fattas på nytt när eleven byter 
skola, utan utgångspunkten är då att placeringsbeslut från den tidi-
gare skolan ska vara vägledande(a. prop. s 35). Bestämmelserna för-
utsätter dock att skolorna kan dela informationen med varandra 
alternativt att vårdnadshavare och elev ser till att informationen 
följer med eleven från den tidigare skolan till den nya skolan.  

Som redogjorts för i avsnitt 4.5.13 vittnar också kommunerna 
om att asylsökande elever som kommer nya till kommunen efter flytt 
inom Sverige inte alltid vet exakt vilken skola de har gått i tidigare 
eller i vilken kommun de har bott. Det kan också vara svårt för den 
enskilde eleven att föra med sig den dokumentation som skolan den 
nya skolan efterfrågar. För att säkerställa att eleven får kontinuitet i 
sin utbildning och de anpassningar som hen har rätt till krävs inte 
sällan ett administrativt detektivarbete av den mottagande skolan. 
Denna ordning innebär en risk för att den enskilde eleven inte får 
kontinuitet i sin skolgång och att den mottagande skolan utför ett 
administrativt merarbete som inte är motiverat.  

Situationen kan bli bättre 

Utredningen uppfattar dock att det finns möjligheter till att nu-
varande situation förbättras. Utredningen uppfattar t.ex. att det bör 
finns möjligheter att förbättra samverkansarbetet mellan kommuner 
och Migrationsverket, för att i större utsträckning säkerställa asyl-
sökande barns rätt till utbildning. Skolinspektionen anger i sin gransk-
ning av skolhuvudmännens mottagande av nyanlända i grundskolan 
(2017) att samverkan såväl mellan myndigheter som med närsam-

                                                                                                                                                          
14 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet 
utan tillstånd. 



Övergångar mellan skolenheter och mellan grundskola och gymnasieskola  SOU 2017:54 

256 

hället är en framgångsfaktor för att få reda på vilka nyanlända barn 
och ungdomar som bor i kommunen. Dessutom gör utredningen be-
dömningen att en stor del av problematiken med många flyttar hänger 
samman med det stora asylmottagandet 2015, även om asylsökande 
elever även framöver kommer att vara en rörlig elevgrupp.  

En särskild utredare tillsattes den 5 november 2015 för att göra 
en översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyan-
lända (Mottagandeutredningen). Utredningen har bl.a. i uppdrag att 
analysera och föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av 
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn där ett helhetsper-
spektiv ska gälla (direktiv 2015:107). Utredarens uppdrag ska redo-
visas den 31 oktober 2017. Med hänsyn till Mottagandeutredningens 
uppdrag lämnar utredningen inte några förslag som berör Migra-
tionsverkets organisering av asylmottagandet eller myndighetens 
överlämnade av flyttinformation.  

Utredningen uppfattar slutligen att situationen kan avsevärt för-
bättras om förslaget om att alla asylsökande ska få individuella sam-
ordningsnummer genomförs. Det skulle innebära att det blir enklare 
för kommunerna att säkerställa var de flyttande eleverna tar vägen 
eller vilken kommun de kommer ifrån. Förslaget om samordnings-
nummer och förslaget om en strukturerad samverkan vid övergångar 
mellan skolenheter bör leda till att kontinuiteten och likvärdig-
heten för de nyanlända eleverna som flyttar stärks avsevärt jämfört 
med dagens situation. Utredningen anser därför att båda dessa förslag 
bör genomföras.  

Det finns dock skäl att överväga om den tredje framgångsfaktorn 
som nämns ovan, nämligen att dokumentationen om eleven håller 
en hög professionell nivå, tillräckligt tydligt uttrycks i dagens be-
stämmelser, se vidare i avsnitt 7.6. 

7.5 Övergångar mellan grundskola  
och gymnasieskola 

Deltagandet i gymnasieutbildning i Sverige är mycket högt. Det är 
endast 0,7 procent av ungdomarna som inte påbörjar utbildningen 
inom två år efter avslutad grundskola. Det är fler pojkar än flickor 
som inte börjar i gymnasieskolan men skillnaden har minskat över 
tid. Av dem som inte började i gymnasieskolan inom två år från 2013 
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hade cirka 60 procent svensk bakgrund och cirka 40 procent hade 
utländsk bakgrund.15 

Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser 
för alla barn och elever eftersom de ofta ställs inför nya utmaningar 
och krav. Alla elever påverkas också av hur överlämnandet fungerar 
och hur väl den mottagande verksamheten är rustad för att möta 
dem utifrån deras behov och förutsättningar. Det finns elever som 
är extra sårbara och utsatta och för dem är det enligt Skolverket 
viktigt att övergångarna sköts på ett genomarbetat och bra sätt för 
att de ska kunna få likvärdiga möjligheter att utvecklas mot läro-
planens mål. Barn och elever som är i behov av extra anpassningar 
eller av särskilt stöd och nyanlända elever är enligt myndigheten exem-
pel på elever som särskilt kan behöva uppmärksammas vid över-
gången.16 

7.5.1 Dokumentation vid överlämning mellan grundskola  
och gymnasieskola 

Bestämmelser om samarbete och samverkan mellan grundskolan och 
gymnasieskolan finns i läroplanerna. I läroplanen grundskolan, för-
skoleklassen och fritidshemmet anges att skolan för att stödja elever-
nas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv ska sträva efter 
att nå ett förtroendefullt samarbete med de gymnasiala utbildningar-
na som eleverna fortsätter till (Läroplan för grundskolan, avsnitt 2.5). 
I läroplanen för gymnasieskolan anges att gymnasieskolan ska sam-
verka nära med de obligatoriska skolformerna (Läroplan för gym-
nasieskolan, 2.5). 

Skolverket betonar att det huvudsakliga syftet med dokumenta-
tionen vid en övergång är att ge den mottagande verksamheten in-
formation för att kunna möta eleven utifrån dennes behov och 
förutsättningar. Genom att få kännedom om vilka arbetssätt och 
hjälpmedel som fungerat i den avlämnande verksamheten ökar förut-
sättningen för att eleven får ett adekvat bemötande och stöd i den 
nya skolverksamheten. Det kan vara en fördel om dokumentationen 

                                                                                                                                                          
15 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla, För att alla unga ska påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning. 
16 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer – hur övergångar 
kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. 
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är kortfattad och distinkt. En professionellt utformad dokumen-
tation är dessutom ofta enligt Skolverket en förutsättning för att 
vårdnadshavare ska ställa sig positiva till att dokumentationen över-
lämnas.17  

Syftet med överlämning av uppgifter från grundskolan till gym-
nasieskolan inför det att en elev påbörjar sin gymnasieutbildning är 
att eleven ska få så goda förutsättningar som möjligt att klara sina 
gymnasiestudier. Gymnasieskolan får genom uppgifter om tidigare 
anpassningar, stöd och elevens kunskapsnivå möjlighet att tidigt upp-
täcka stödbehov och vidta de åtgärder som behövs för att redan från 
det att eleven börjar i gymnasieskolan säkerställa en så god studie-
situation som möjligt för eleven. 

7.5.2 Svårigheter vid överlämning 

I betänkandet En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77) kon-
staterar gymnasieutredningen att sättet att hantera frågan om över-
lämning mellan skolformerna varierar på ett betydande sätt mellan 
olika huvudmän och skolor. Det förekommer att huvudmän har 
utformat överlämningsblanketter och det sker även överlämnings-
möten mellan representanter för grundskolan och gymnasieskolan. 
Representanter för organisationer för funktionsnedsatta menar dock 
att överlämningen av uppgifter ofta inte fungerar på ett smidigt sätt 
och att ett stort ansvar faller på eleven själv och dennas anhöriga att 
informera gymnasieskolan om vilka anpassningar eleven behöver 
och tidigare har haft i grundskolan.  

Att gymnasieskolan inte får kännedom om elevers behov kan 
medföra att de inte får det stöd och de anpassningar som de haft i 
grundskolan. Det kan t.ex. också försvåra upprättandet av den indi-
viduella studieplanen för en elev som börjar ett introduktionsprogram. 
En dålig start i gymnasieskolan försämrar elevernas förutsättningar 
att nå utbildningens mål. 

                                                                                                                                                          
17 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.  
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Gymnasieutredningens förslag om samarbete vid övergång 

Mot bakgrund av att överlämningarna ser så olika ut anser gymnasie-
utredningen att elevers övergång från grundskolan till gymnasie-
skolan behöver förbättras.  

I syfte att stödja elevernas lärande och utveckling i ett långsik-
tigt perspektiv, och för att de ska få en bra start i gymnasieskolan 
där deras behov möts redan från början, bedömer gymnasieutred-
ningen att det är av stor vikt att överlämnandet av relevanta uppgifter 
om elever mellan grund- och gymnasieskola genomförs på ett ordnat 
och systematiskt sätt. Gymnasieutredningen föreslår därför att grund-
skolan och gymnasieskolan ska sträva efter att nå ett förtroende-
fullt samarbete.  

Gymnasieutredningen föreslår vidare att en systematisk överläm-
ning ska genomföras när elever övergår från grundskolan till gym-
nasieskolan. Kravet på överlämning avser relevanta uppgifter som 
kan behövs för att underlätta elevernas övergång till gymnasieskolan. 
Förslaget innebär att läroplanernas bestämmelser om samarbete och 
samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan lyfts in i skol-
lagen. Gymnasieutredningen bedömer även att det bör vara rektorn 
vid gymnasieskolan som efterfrågar uppgifterna hos den grundskola 
som eleven tidigare gått i. Grundskolan måste i sin tur vara redo att 
överlämna relevanta uppgifter.  

7.5.3 Nyanlända elevers övergångar till gymnasieskolan 

En av de förändringar som för närvarande påverkar gymnasieskolan 
allra mest enligt gymnasieutredningen är att allt fler nyanlända elever 
påbörjar studier i gymnasieskola. Nyanlända elever har mycket vari-
erande skolbakgrund och nyanlända kan ha olika svåra upplevelser 
bakom som sig som påverkar möjligheterna att klara skolgången.  

När en elev byter skolform finns en risk att betydelsefull infor-
mation inte förs över till den nya skolan. Det kan påverka alla elever, 
men särskilt de som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd. Att övergången fungerar väl är enligt Skolverket en viktig fak-
tor för att eleverna ska lyckas med sina gymnasiestudier.18 

                                                                                                                                                          
18 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.  



Övergångar mellan skolenheter och mellan grundskola och gymnasieskola  SOU 2017:54 

260 

Frågan är därför om gymnasieutredningens förslag om en ordnad 
och strukturerad överlämning är tillräckligt för att säkerställa över-
gången mellan skolformerna för nyanlända elever.  

Bedömningen av nyanlända som gjorts i grundskolan  
bör beaktas i gymnasieskolan 

När nyanlända elever tas emot i grundskolan ska skolan inom två 
månader från mottagandet göra en bedömning av elevens kunskaps-
nivå som kan ligga till grund för placering i årskurs och under-
visningsgrupp. Bedömningen ska också beaktas vid planeringen av 
undervisningen och undervisningstiden, se vidare avsnitt 5.2.3.  

Framgångsfaktorer vad gäller nyanländas lärande handlar enligt 
forskning och skolmyndigheter till stor del om elevens första tid på 
utbildningen. Det är av stor vikt att utbildningen utformas utifrån 
den bedömning som gjorts av elevens tidigare kunskaper och behov. 
Därför är också den inledande bedömningen av elevens kunskaper 
mycket betydelsefull.19  

För en nyanländ elev som placeras t.ex. i årskurs 8 eller årskurs 9 
bör därför bedömningen och den planering som gjorts av under-
visningen och undervisningstiden på grundskolan ha fortsatt stor 
relevans vid övergången till gymnasieskolan. Det finns dock ingen 
bestämmelse som reglerar hur gymnasieskolan ska beakta den be-
dömning som grundskolan har gjort och inte heller finns något för-
arbetsuttalande i frågan. I propositionen Utbildning för nyanlända 
elever – mottagande och skolgång (prop. 2014/15 s. 28) menar 
regeringen att om eleven flyttar, måste inte elevens nya skola följa 
bedömningen, men den ska beaktas vid beslut som tas på den nya 
skolan. Förarbetsuttalandet avser dock situationen att eleven byter 
från en grundskola till en annan. Rimligtvis bör dock detsamma gälla 
även när den nyanlända eleven går över från grundskolan till gym-
nasieskolan. Gymnasieskolan bör därför beakta den bedömning som 
grundskolan har gjort. 

                                                                                                                                                          
19 Skolverket (2015). Redovisning av plan för genomförande av insatser för att stärka utbild-
ningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.  
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Gymnasieutredningens bedömning av nyanlända elevers 
kunskaper i gymnasieskolan 

I gymnasieutredningens fokusgrupper har framgått att en bedömning 
av elevens språkkunskaper, som är obligatorisk i dag, många gånger 
inte är ett tillräckligt krav för att svara mot behov av en genom-
gripande kartläggning och bedömning av elevens kunskaper. Sam-
tidigt har gruppen nyanlända ungdomar i åldersgruppen 16–20 år 
ökat, vilket innebär ett ökat behov av systematisk bedömning av 
elevens kunskaper. Skolverket framhåller att kommunerna sannolikt 
kommer att behöva ökad tydlighet och klarare styrdokument i detta 
avseende. Skolverket betonar också att det bedömningsmaterial som 
är avsett för de obligatoriska skolformerna även kan användas på 
språkintroduktion.20 Gymnasieutredningen föreslår därför att vid 
mottagandet av en nyanländ elev till språkintroduktion ska elevens 
kunskaper bedömas, om en sådan bedömning inte är uppenbart 
onödig. Kravet på bedömning gäller såväl språkkunskaper som 
ämneskunskaper. Bedömningen ska göras skyndsamt och så att en 
individuell studieplan kan upprättas för eleven inom två månader. 
Resultatet av bedömningen ska ligga till grund för den individuella 
studieplanen och kan ligga till grund för att bl.a. utforma ett yrkes-
spår för eleven eller för att ge viss undervisning på engelska.  

I gymnasieutredningen anges att om en elevs kunskaper nyligen 
har bedömts i grundskolan kan det vara ett exempel på när en ny 
bedömning inte behöver göras. 

7.6 Det finns behov av ytterligare dokumentation  
av nyanlända elevers skolgång vid övergångar 

Såväl utredningen om problematisk elevfrånvaro som gymnasieutred-
ningen har föreslagit att övergångar mellan skolor ska regleras på så 
sätt att en strukturerad överlämning ska göras när elever övergår 
från en skolenhet till en annan och när eleven övergår från grund-
skolan till gymnasieskolan. Utredningen bedömer att elevergruppen 
nyanlända har ett stort behov av att en strukturerad överlämning 
görs när eleven flyttar och ställer sig därför bakom båda dessa förslag.  

                                                                                                                                                          
20 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436. 
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Utredningen anser dock att det finns skäl att överväga om ovan 
nämnda förslag är tillräckliga för att säkerställa en lyckad struktu-
rerad överlämning av den nyanlände eleven. I utredningens huvud-
mannakontakter framgår att det oftast saknas information om en 
överlämnad elevs tidigare skolgång i form av uppgifter t.ex. om eleven 
gått i förberedelseklass eller ordinarie undervisningsgrupp, vilken 
ämnesundervisning eleven har fått, omdömen av elevens kunskaps-
utveckling osv. Det är inte heller alltid som den inledande bedöm-
ningen ger tillräcklig information för att överlämningen ska bli lyckad.  

Forskning visar att det tar lång tid att lära sig svenska. Det tar 
mellan fyra och åtta år att uppnå tillräckliga språkkunskaper för att 
kunna erövra ett ämne fullt ut på ett andra språk.21 Vidare menar 
forskare att den kritiska ålder för språkinlärning infaller vid 12–
13 års ålder.22 Studier och statistik från bl.a. Skolverket och SCB 
visar också att när det gäller studieresultaten generellt har de elever 
som anlänt till Sverige före 12 års ålder märkbart större chanser att 
lyckas med sin skolgång jämfört med elever som anlänt senare.23  

Som redogjorts för i avsnitt 3.6, visar statistiken också på att 
nyanlända elever får betyget F i många av grundskolans ämnen. Ny-
anlända elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 hinner inte 
få lika många undervisningstimmar totalt under tiden i grundskolan 
som andra elever som börjar vid en tidigare eller ordinarie tidpunkt. 
Elevgruppen som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 har därför gene-
rellt sämre förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås i alla ämnen. 

Överlämningen mellan skolenheter och mellan grundskolan och 
gymnasieskolan är därför särskilt viktig för nyanlända elever som 
påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9. Om överlämningen mellan skol-
enheter brister riskerar eleven att tappa viktig tid och i värsta fall 
kan eleven backa i sin kunskapsutveckling. Vidare kan överlämningen 
mellan grundskolan och gymnasieskolan vara avgörande för hur en 
nyanländ elev ska lyckas med sina gymnasiestudier. Om inte rätt 
information om eleven förs över till gymnasieskolan riskerar eleven 
ett misslyckande. Skolinspektionen har i granskningen Språkintro-
duktion i gymnasieskolan (2017) konstaterat att överlämningen 
                                                                                                                                                          
21 Bunar N (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 
22 Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Rapport 5:2012. 
23 Skolverket.(2016). PM: Nyinvandrade elever i grundskolan och SCB (2016). Integration – 
utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet. Integration: rapport 9. 
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från grundskola till språkintroduktion och från kartläggande funk-
tion till undervisande lärare varierar i kvalitet. Lärarna har inte alltid 
kännedom om elevernas tidigare erfarenheter, utbildningsbakgrund 
och långsiktiga mål. Utredningen gör mot denna bakgrund därför 
bedömningen att förslagen om en strukturerad överlämning inte är 
tillräckliga för att säkerställa lyckade överlämningar av nyanlända 
elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9. Det finns, 
enligt utredningens mening, behov av ytterligare dokumentation för 
att i större utsträckning säkerställa att de kunskaper och förmågor 
som den nyanlända eleven fått från grundskolan byggs vidare på i 
gymnasieskolan. 

7.6.1 Utredningens förslag 

Nyanlända elever ska få en individuell studieplan 

Förslag: För nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i Sverige 
i årskurs 7–9 i grundskolan och 8–10 i specialskolan och vars 
kunskaper har bedömts, ska en individuell studieplan upprättas 
senast inom två månader från mottagandet inom det svenska 
skolväsendet.  

Studieplanen ska innehålla en långsiktig plan för hur eleven 
ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program 
utifrån elevens mål. Planen ska innehålla uppgifter om utbildning-
ens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. 

 Studieplanen ska baseras på den inledande bedömning som 
ska göras av den nyanlända elevens kunskaper och studieplanen 
bör revideras efter de bedömningar som görs av den nyanlända 
elevens ämneskunskaper.  

Skäl för förslaget 

Det signaleras från skolmyndigheterna att den inledande bedöm-
ningen inte används i tillräcklig utsträckning för att planera elevens 
fortsatta undervisning. Eleverna får som regel undervisning i ett 
begränsat antal ämnen inledningsvis och många elever i de senare års-
kurserna placeras också i förberedelseklass. Av utredningens huvud-
mannakontakter framgår att prioriterad timplan och anpassad studie-
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gång är vanliga insatser för eleverna. Det har också framkommit att 
det uppfattats som oklart för elever och vårdnadshavare vad under-
visningen ska innehålla och vad den ska leda till. Enligt de nya be-
stämmelserna om bedömning av en elevs kunskaper som trädde i kraft 
den 1 januari 2016 ska resultatet av en sådan bedömning beaktas vid 
planering av undervisningen och vid fördelning av undervisnings-
tiden (3 kap. 12 e § skollagen). Utredningen uppfattar dock att det 
sällan finns en plan för hur utbildningen och undervisningen ska 
läggas upp för den enskilde eleven. I utredningens huvudmanna-
kontakter finns dock exempel på kommunala och enskilda huvudmän 
som efter den inledande bedömningen upprättat en individuell plan 
för varje elev och att detta upplevs som ett bra arbetssätt.  

Eftersom de nyanlända eleverna som påbörjar sin skolgång i 
årskurs 7–9 har mycket begränsad tid på sig att dels lära sig språket, 
dels uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås, uppfattar utred-
ningen att dessa elever har ett stort behov av en långsiktig planering 
för hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. Den korta tiden och okunskap om vilka vägar som finns i 
skolsystemet kan skapa onödig stress hos framför allt eleverna men 
även hos vårdnadshavarna. Utredningen anser att eleven har rätt att 
kunna se ett mål med sin utbildning i grundskolan. Majoriteten av 
eleverna får i dag många F och det finns ingen övergripande plan för 
hur eleverna ska nå behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram eller hur eleven kan gå vidare till annan utbildning som kan 
leda till arbete. En långsiktig planering ger dessutom eleven och 
vårdnadshavaren en ökad möjlighet till insyn och delaktighet. 

Därutöver menar flertalet kommuner, Skolverket och Skolinspek-
tionen att övergången till gymnasieskolans språkintroduktionspro-
gram har stora brister. Eleverna kan backa i sin kunskapsutveckling 
och det arbete som har gjorts på grundskolan byggs inte vidare på i 
gymnasieskolan. I utredningens kontakter med huvudmän och i 
utredningens referensgrupp har även önskemål om att inrätta en 
individuell studieplan för nyanlända framkommit.  

Utredningen föreslår mot den bakgrunden att varje nyanländ elev 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 i grundskolan och 8–10 i 
specialskolan bör få en individuell studieplan i samband med den 
inledande bedömningen.  

En sådan plan bör syfta till att öka elevens förutsättningar att nå 
behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. Som nämnts 
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tidigare finns det inte några speciella behörighetskrav till gymnasie-
särskolan. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ung-
domar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förut-
sättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att 
de har en utvecklingsstörning (18 kap. 4 § skollagen). Utredningen 
bedömer därför att förslaget om en individuell studieplan inte bör 
gälla för nyanlända elever i grundsärskolan. I sameskolan ges utbild-
ning i årskurserna 1–6 varför en individuell studieplan inte heller 
föreslås gälla för den skolformen.  

Vad bör den individuella studieplanen användas till? 

Den individuella studieplanen bör för det första användas som ett 
verktyg för att göra en individuell planering av elevens utbildning 
inom grundskolan och specialskolan. Det är viktigt att den tid som 
eleven har på sig i skolformen tas tillvara och att både eleven och 
skolan tidigt bestämmer hur tiden kan användas på bästa sätt.  

Studieplanen bör vidare utgöra ett underlag för samverkan och 
fortsatt planering av elevens utbildning inom såväl grundskolan och 
specialskolan som gymnasieskolan. Under den inledande perioden i 
Sverige är det, som sagt, inte ovanligt att eleverna flyttar mellan grund-
skolor och dokumentet bör bidra till att eleverna får en större konti-
nuitet vid övergångar mellan grundskolor. Vid både övergången till 
annan grundskola och till gymnasieskolan är det viktigt att tydlig 
information om vilken ämnesundervisning eleven har fått och vilka 
stödinsatser eleven behöver lämnas över till den mottagande skolan. 
Därutöver är det självklart viktigt att informationen om elevens kun-
skapsutveckling i form av betyg eller skriftliga omdömen också 
lämnas över, se vidare i avsnitt 6.6.1.  

Om en elev byter skolenhet bör den individuella studieplanen be-
aktas hos den nya skolan, även om den nya skolan inte måste följa 
den. Det är dock rimligt att den nya skolan gör en självständig be-
dömning av elevens förutsättningar, dessa kan ju t.ex. ha ändrats, 
med den tidigare individuella studieplanen som grund. Detsamma 
bör gälla när en elev övergår från grundskola till gymnasieskolan. 
Den individuella studieplanen som upprättats på grundskolan bör 
användas som utgångspunkt när en ny individuell studieplan upp-
rättas på gymnasieskolan.  
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Vad bör ingå i en individuell studieplan? 

Studieplanen bör innehålla en långsiktig plan för hur eleven ska 
uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån 
elevens mål. Utifrån resultatet från den inledande bedömningen av 
elevens kunskaper bör en planering av undervisningen och eventuella 
stödåtgärder genast upprättas. För planeringen bör elevens mål med 
utbildningen vara styrande. Om elevens mål med utbildningen t.ex. 
är att bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program 
bör den långsiktiga planeringen utgå från det målet. Utredningen 
anser att en plan som utformas utifrån elevens önskan och ambition 
bör leda till en ökad motivation hos eleven. Eftersom tiden i grund-
skolan inte alltid är tillräcklig för en elev att uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program bör en individuell studieplan 
också innehålla en planering för tänkbara vägar inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Vid planeringen är det viktigt att rådgöra 
med skolans yrkes- och studievägledning. 

För vissa elever kan en sådan planering t.ex. innebära att eleven 
direkt ska få undervisning i grundskolans samtliga ämnen i ordinarie 
undervisningsgrupp med enbart stödinsatser i form av t.ex. studie-
handledning på modersmålet, med målet att bli behörig till ett hög-
skoleförberedande nationellt program vid utgången av årskurs 9. 
För andra elever kan en sådan planering t.ex. innebära att eleven ska 
gå en viss tid i förberedelseklass och ha undervisning i några en-
staka ämnen i ordinarie klass, under viss tid läsa mer svenska som 
andraspråk eller eventuellt begränsa undervisningen till ett visst antal 
ämnen genom insatsen anpassad timplan eller anpassad studiegång. 
Det kan därutöver framgå t.ex. att eleven får stöd i form av studie-
handledning på modersmål och särskilt stöd i form av en särskild 
undervisningsgrupp i nybörjarengelska och målet skulle kunna vara 
att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram efter ett år på gym-
nasieskolans introduktionsprogram.  

När det gäller planeringen av stödinsatser bör den individuella 
studieplanen framför allt ange planerade beslut som är att anse som 
åtgärder till stöd för nyanlända (jfr 3 kap. 8 § fjärde stycket skollagen) 
såsom prioriterad timplan och placering i förberedelseklass samt de 
av utredningen föreslagna insatserna om anpassad timplan och studie-
handledning på modersmålet för nyanlända. Men även eventuella 
beslut om särskilt stöd som t.ex. särskild undervisningsgrupp och 
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anpassad studiegång kan vara av stor betydelse för elevens förutsätt-
ningar att bli behörig till gymnasieskolans nationella program. För 
att undvika att dokumentera dubbelt, vid särskilt stöd upprättas 
t.ex. alltid ett åtgärdsprogram, bör dock planeringen enbart beskriva 
vilken insats som eleven behöver för att uppnå sitt mål och för vilken 
tid. När det gäller stödinsatser som är att anse som extra anpass-
ningar enligt 3 kap. 5 a § skollagen, finns enligt nuvarande bestäm-
melser inget dokumentationskrav. Utredningen anser därför inte 
att sådana stödinsatser bör dokumenteras i en individuell studieplan. 

Den individuella studieplanen bör revideras 

Den individuella studieplanen bör vara ett aktivt dokument som 
följer elevens utveckling. Utifrån de kontinuerliga bedömningar som 
görs av elevens kunskapsutveckling inom olika ämnen kan den indi-
viduella studieplanen komma att behöva revideras. Undervisande 
lärare ska enligt läroplanen göra kontinuerliga bedömningar av elevens 
kunskapsutveckling varför det t.ex. kan framkomma att elevens 
stödbehov ser annorlunda ut och att utbildningen behöver planeras 
annorlunda. Om det framkommer skäl till att ändra i den indivi-
duella studieplanen bör en sådan förändring göras.  

Revidering av Skolverkets allmänna råd 

Skolverket bör utifrån förslagen om en individuell studieplan samt 
möjligheten till anpassad timplan ges i uppdrag att revidera sina all-
männa råd med kommentarer om utbildning för nyanlända elever 
och utarbeta stödmaterial om den individuella studieplanen. De all-
männa råden med kommentarer bör innehålla exempel på blanketter 
för hur en individuell studieplan kan utformas. Utredningen anser 
att den typen av exempel kan underlätta lärares arbete och minska 
den administrativa bördan samtidigt som förutsättningarna för lik-
värdighet ökar. 

 





 

269 

8 Fler vägar in i gymnasieskolan  

8.1 Utredningens uppdrag 

När en elev slutar årskurs 9 utan att ha uppnått kunskapskraven i 
det antal ämnen som krävs för att bli behörig till ett av gymnasie-
skolans nationella program kan eleven gå ett introduktionsprogram. 
Det finns fem introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever 
möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. 
Introduktionsprogrammet språkintroduktion är till för nyanlända 
elever som har behov av en utbildning med tyngdpunkt på det svenska 
språket och syftar till att eleven ska kunna gå vidare till något annat 
program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  

Utredningen ska enligt direktivet bl.a. utreda på vilket sätt under-
visningen kan anpassas för att på bästa sätt stödja nyanlända elever 
med kort skolbakgrund med målet att de ska bli behöriga till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. Utredningen ska också utreda 
hur elever med god skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska 
språket kan ges bättre förutsättningar att nå behörighet till gym-
nasieskolans nationella program. Enligt direktivet är det i samman-
hanget viktigt att ta hänsyn till elevernas möjligheter till integration 
i samhället och att undvika segregation. Utgångspunkten ska vara ett 
sammanhållet skolsystem som möjliggör en långsiktig planering för 
varje elevs kunskapsutveckling, utformad efter elevens individuella 
förutsättningar.  

I det här kapitlet redogörs bl.a. för bestämmelserna om gymnasie-
skolans nationella program och introduktionsprogram och hur dessa 
tillämpas när det gäller nyanlända elever. Vidare redogörs för ny-
anlända elevers behörighet, utbildning och resultat på gymnasie-
skolan. Kapitlet avslutas med utredningens förslag.  
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8.2 Behörighetskrav till gymnasieskolan 

8.2.1 Målgrupp för gymnasieskolan 

För varje skolform inom skolväsendet finns i skollagen bestämmelser 
om vilka som har rätt till utbildning inom skolformen. Gymnasie-
skolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grund-
skoleutbildning eller motsvarande och som påbörjar sin gymnasie-
utbildning under tiden fram till och med det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år (15 kap. 5 § skollagen). Ungdomar som redan 
har gått igenom en utbildning på ett nationellt program eller lik-
värdig utbildning eller har avlagt International Baccalaureate (IB) är 
inte längre behöriga till nationella program och introduktionspro-
gram i gymnasieskolan även om de inte nått den övre åldersgränsen 
(15 kap. 6 § skollagen). Bestämmelser om gymnasieskolan gäller en-
bart för ungdomar som är bosatta i landet, vilket enligt skollagen som 
huvudregel innebär att man ska vara folkbokförd i Sverige (15 kap. 
5 § tredje stycket och 29 kap. 2 § första stycket skollagen). Vid 
tillämpningen av skollagen ska även vissa andra personer, t.ex. asyl-
sökande, som inte är folkbokförda här anses vara bosatta i landet, 
se vidare i avsnitt 5.2.1. Asylsökande ungdomar har dock endast rätt 
till utbildning i gymnasie- eller gymnasiesärskola om de har påbörjat 
utbildningen innan de fyllt 18 år (29 kap. 3 § första stycket skol-
lagen). 

Den som överskridit den åldersgräns som ställts upp för att få 
påbörja en utbildning i gymnasieskolan kan delta i kommunal vuxen-
utbildning (komvux). En vuxen är behörig att delta i komvux på 
gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år personen 
fyller 20 år om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kun-
skaper som utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att till-
godogöra sig utbildningen och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor 
(20 kap. 20 § första stycket skollagen). Asylsökande ungdomar har 
dock inte rätt till utbildning i kommunal vuxenutbildning (29 kap. 
3 § första stycket skollagen).  
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8.2.2 Allmänna behörighetskrav till gymnasieskolan 

Gymnasieskolan ska, som framgått ovan, endast vara öppen för ung-
domar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande ut-
bildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till 
och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år eller, för 
ungdomar med svårt rörelsehinder i Rh-anpassad utbildning, det 
första kalenderhalvåret det år de fyller 21 år (15 kap. 5 § skollagen). 
En svårighet är hur bestämmelserna om att gymnasieskolan endast 
ska vara öppen för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning 
eller motsvarande utbildning ska tillämpas för ungdomar som är i 
gymnasieåldern när de invandrar till Sverige. Bestämmelsen innebär 
enligt äldre förarbeten att ungdomarna ska ha gått i grundskolan 
och avslutat denna, men det anges inte att ungdomarna ska ha slut-
fört den sista årskursen (prop. 1990/91:85 s. 56). Vidare anges i sam-
ma förarbeten att utbildning som motsvarar grundskola kan vara 
t.ex. utbildning i motsvarande skolformer i de andra nordiska län-
derna, men även andra vägar kan tänkas ge motsvarande kunskap 
(a. prop. s. 56). Av nyare förarbeten kan man dock sluta sig till att 
även nyanlända ungdomar som inte gått i svensk grundskola eller 
som saknar ordnad skolgång från hemlandet kan tas emot på språk-
introduktion (prop. 2009/10:165 s. 448). Utredningen bedömer därför 
att det finns skäl att anta att syftet med nuvarande allmänna be-
hörighetsregel om avslutad grundskoleutbildning snarare är att ange 
en åldersnivå än att ange ett krav på vilka förkunskaper ungdomen 
ska ha.  

För elever i grundskolan upphör skolplikten enligt huvudregeln 
vid vårterminens slut det nionde året efter skolstarten, vilket van-
ligtvis inträffar när eleven fyllt 16 år eller tidigare om de uppnått de 
kunskapskrav som minst ska uppnås (7 kap. 12 § och 14 § skollagen). 
Skolplikten upphör dock ett år senare för den elev som inte gått ut 
högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört, dock 
senast när eleven fyller 18 år, se vidare om skolplikt och rätten att 
slutföra skolgången i de obligatoriska skolformerna i avsnitt 5.3.1. I 
praktiken upphör skolplikten som huvudregel vid 16 års ålder, efter-
som eleven då slutfört nio år i grundskolan. Gymnasieskolan tar vid 
därefter. 
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8.2.3 Särskilda behörighetskrav till de nationella 
programmen 

I samband med gymnasiereformen 2011 (GY11) infördes skärpta 
behörighetskrav i syfte att säkra att fler elever skulle vara väl för-
beredda för gymnasiestudier när de lämnade grundskolan. För att 
få börja på gymnasieskolans nationella eller specialutformade program 
innan GY11 krävdes enbart att eleven skulle ha godkända betyg i 
ämnena engelska, matematik och svenska alternativt svenska som 
andraspråk (sva). Övriga elever kunde tas in på det individuella pro-
grammet eller under vissa förutsättningar gå om sista året i grund-
skolan (prop. 1997/98:94 s. 26). De tidigare behörighetskraven inne-
bar således att elever med mycket låga meritvärden var behöriga till 
gymnasieskolans nationella och specialutformade program. Målet 
med utbildningen på de nationella programmen förtydligades också 
genom att det infördes en möjlighet att få en gymnasieexamen. 
Genom att utöka kraven till att omfatta fler ämnen underströks att 
alla ämnen är viktiga (prop. 2008/09:199 s. 104).  

För behörighet till yrkesprogram krävs enligt dagens regler god-
kända betyg i åtta ämnen från grundskolan nämligen svenska, 
engelska, matematik och minst fem andra ämnen (16 kap. 31§ skol-
lagen). För behörighet till högskoleförberedande program krävs 
godkända betyg i tolv ämnen från grundskolan, nämligen svenska, 
engelska, matematik och minst åtta andra ämnen (16 kap. 30 § skol-
lagen). 

Utöver detta krävs enligt gymnasieförordningen godkända betyg 
från grundskolan i vissa specifika ämnen för behörighet till vissa hög-
skoleförberedande program. Av de nio ämnen ska, utöver svenska, 
matematik och engelska, ämnena geografi, historia, religionskun-
skap och samhällskunskap ingå för behörighet till ekonomiprogram-
met, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet, 
och av de nio ämnena ska biologi, fysik och kemi ingå för behörig-
het till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, se även 
tabell 8.1. Dessa specificerade behörighetskrav för högskolförebe-
redande program motiverades med att det var viktigt att säkerställa 
att en elev har de förkunskaper som behövs inom det område som 
utbildningen avser (prop. 2008/09:199 s. 104). För det sjätte av de 
högskoleförberedande programmen, det estetiska programmet, in-
fördes inga krav på specifika ämnen som måste ingå bland de nio 
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godkända ämnena, utöver svenska, engelska och matematik, men för 
urval bland behöriga elever beslutades att hänsyn får tas till ett fär-
dighetsprov (7 kap. 5 § gymnasieförordningen).  

Tabell 8.1 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program 

Programtyp Krav på godkända betyg (A–E) för behörighet 

Yrkesförberedande Svenska/svenska som andraspråk, matematik, 
engelska, + 5 valfria ämnen 

Högskoleföreberedande program   
- Estetiska programmet  Svenska/svenska som andraspråk, matematik, 

engelska, + 9 valfria ämnen 
- Ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammet  

Svenska/svenska som andraspråk, matematik, 
engelska, geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap, + 5 valfria ämnen 

- Naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet 

Svenska/svenska som andraspråk, matematik, 
engelska, biologi, fysik och kemi, + 6 valfria ämnen 

Källa: Skolverket  

17 800 elever saknar behörighet till de nationella programmen  

Av de elever som avslutade årskurs 9 våren 2016 saknade drygt 
17 procent, 17 800 elever, behörighet till gymnasieskolans nationella 
program. De flesta av dessa elever saknade godkända betyg i mate-
matik, svenska/svenska som andraspråk och engelska. Av de som 
fått godkända betyg i matematik, svenska eller svenska som andra-
språk och engelska är det endast 174 elever som inte uppnår behörig-
het till gymnasieskolans nationella program. Matematik är det ämne 
som eleverna i störst utsträckning faller på.1  

Av de 17 800 elever som saknade behörighet till de nationella pro-
grammen vårterminen 2016 var drygt 3 400 elever (19 procent) ny-
invandrade och cirka 5 200 elever (29 procent) var elever med okänd 
bakgrund. Närmare 7 600 elever (42 procent) var födda i Sverige, se 
figur 8.1.2 

                                                                                                                                                          
1 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg våren 2016 och SKL (2016). Öppna jämförelser – Grund-
skola 2016 – Läsår 2015/16. Tema Skolutveckling. 
2 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg våren 2016. 
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Figur 8.1 Antal elever som inte var behöriga till nationellt program 
vårterminen 2015 respektive 2016 

 
Källa: Skolverket  

Vilket program väljer elever med utländsk bakgrund 

När det gäller nationella program väljer elever med utländsk bak-
grund i större utsträckning högskoleförberedande program. Störst 
andel elever med utländsk bakgrund, åk 1 läsåret 2015/16, fanns på 
naturvetenskapliga programmet, handels- och administrationspro-
grammet, samhällsvetenskapsprogrammet, vård- och omsorgspro-
grammet samt ekonomiprogrammet. Eleverna väljer i mindre uträck-
ning naturbruksprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt 
restaurang- och livsmedelsprogrammet.3 

Skälen till hur elever med utländsk bakgrund väljer kan bero på 
ursprungslandets yrkestraditioner. Av de bedömningar av utländsk 
utbildning som Universitets- och högskolerådet hanterar framgår 
t.ex. att en liten andel av de vuxna som kommer från Syrien har gym-
nasial yrkesutbildning med sig från hemlandet. 

En skillnad vid utbildningsval är att gruppen elever med icke 
svenskfödda föräldrar, i högre utsträckning än elever med svensk-

                                                                                                                                                          
3 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla – årgärder för att alla unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning. 
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födda föräldrar, för fram föräldrarnas styrande roll i gymnasie-
valet.4 För de som invandrar sent till Sverige kan valmöjligheterna 
också se annorlunda ut. Unga som anländer vid t.ex. 17 års ålder och 
som har kort skolbakgrund måste även fundera på hur mycket tid 
och kraft som behövs för att satsa på ett visst yrke och om det är 
ett realistiskt mål att nå.5 

8.2.4 Undantag från krav på behörighet i engelska  

Från och med hösten 2011 infördes ett undantag från behörighets-
kravet i engelska. En sökande till ett nationellt program som saknar 
godkänt betyg i engelska men som uppfyller övriga behörighetskrav 
ska ändå anses behörig om den sökande på grund av speciella per-
sonliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning 
i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller mot-
svarande utbildning och som bedöms ha förutsättningar att klara 
studierna på det sökta programmet (16 kap. 32 § skollagen). Syftet 
med undantaget var att underlätta för elever som t.ex. relativt nyli-
gen anlänt till Sverige från ett land där engelska förekommit i skol-
undervisningen i begränsad utsträckning (prop. 2008/09:199 s. 104). 
Undantaget kombineras med ett krav på att eleven ska erbjudas 
undervisning i engelska på grundskolenivå (4 kap. 9 § gymnasieför-
ordningen).  

För att eleven ska kunna antas till ett nationellt program, trots 
att ett godkänt betyg i engelska inte har uppnåtts, krävs det att 
eleven i övrigt är behörig till den sökta utbildningen. Eleven kan då 
antas på ordinarie sätt med meritvärdering, under förutsättning att 
hon eller han också bedöms kunna klara studierna på det sökta pro-
grammet. Enligt förarbetena är bestämmelsen avsedd att tillämpas 
restriktivt (prop. 2008/09:199 s. 105). Det är huvudmannen för den 
sökta utbildningen som prövar om en elev är behörig och som i varje 
enskilt fall måste utreda om eleven på grund av speciella personliga 
förhållanden inte har haft möjlighet att läsa engelska. Undantaget ska 
enligt Statens skolverk, inte tillämpas för elever som har haft möjlig-
het att läsa engelska under större delen av sin grundskoletid men 
                                                                                                                                                          
4 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
5 SKL (2011). Ensamkommande barn – vem ska ta ansvaret och SOU (2016:77). En gym-
nasieutbildning för alla. 
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som av olika anledningar inte har nått målen. För dessa elever är 
något av de olika introduktionsprogrammen ett alternativ.6 

Elevens förutsättningar att klara studierna utan godkänt  
i engelska 

Det är även huvudmannen som ansvarar för bedömningen av om 
eleven kan komma att klara studierna på det sökta programmet. I 
den bedömningen bör hänsyn tas till karaktären på det sökta pro-
grammet i relation till elevens förkunskaper. Skolverket gör tolk-
ningen att om eleven bedöms ha svårt att kombinera studierna på det 
sökta programmet med engelska på grundskolenivå är i stället de 
olika introduktionsprogrammen ett alternativ, främst preparand-
utbildningen.7 

Elevens fortsatta utbildning i gymnasieskolan 

Bestämmelsen om undantag för engelska innebär en dispens vid an-
tagningen till gymnasieskolan. Bestämmelsen innebär däremot ingen 
dispens när det gäller kraven för att få en gymnasieexamen.  

Som nämnts ovan ska en elev som har antagits till gymnasie-
skolan med tillämpning av undantaget för engelska erbjudas under-
visning i engelska på grundskolenivå. Det innebär att undervisningen 
ska följa kursplanen för grundskolan, och elevens kunskaper ska 
således bedömas mot kunskapskraven i grundskolan.  

En elev som antagits till ett nationellt program ska ges goda för-
utsättningar att klara studierna på programmet. Utgångspunkten är 
att eleven ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt enligt 
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen). Det innebär att eleven ska 
få möjlighet att dels läsa engelska enligt grundskolans kursplan, dels 
de engelskakurser som krävs för en gymnasieexamen. Det ska fram-
gå av den individuella studieplanen hur undervisningen i engelska 
på grundskolnivå ska genomföras.  

En elev som tas emot i gymnasieskolan utan godkänt betyg i 
engelska har rätt till särskilt stöd om en utredning visar att eleven 
                                                                                                                                                          
6 Skolverket (2011). Mer om undantaget från krav på behörighet i engelska.  
7 Skolverket (2011). Mer om undantaget från krav på behörighet i engelska. 
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har behov av sådant stöd (3 kap. 8 § skollagen). Eleven ska också få 
studiehandledning på modersmålet om hen behöver det (9 kap. 9 § 
gymnasieförordningen). Huvudmannen kan också besluta om att 
fördela elevens utbildning över längre tid än tre om det finns sär-
skilda skäl utifrån en bedömning av hur lång tid som krävs för att 
nå målen med utbildningen (9 kap. 7 § gymnasieförordningen). För 
den elev som inte når examen inom ramen för gymnasieskolan finns 
också möjlighet att slutföra sin utbildning inom ramen för den kom-
munala vuxenutbildningen. 

8.2.5 Fri kvot 

I gymnasieskolan finns urvalsbestämmelser till nationella program 
om antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i 
första och andra hand (7 kap. 2–5 §§ gymnasieförordningen). Vid 
urvalet får något som kallas för fri kvot tillämpas, vilken finns reg-
lerad i 7 kap. 3 § gymnasieförordningen. Den fria kvoten innebär att 
det avsätts ett begränsat antal platser för elever som på grund av 
särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, 
eller om eleverna kommer från skolor där betygen inte utan vidare 
kan jämföras med grundskolans betyg. Det är huvudmannen som 
beslutar om det antal platser som ska avsättas i den fria kvoten. 

Elever som kommer in via den fria kvoten måste ha uppfylla de 
allmänna och särskilda kraven för gymnasiebehörighet. Regleringen 
öppnar inte upp för att göra undantag från behörighetskraven, utan 
reglerar enbart urvalsituationen när det finns fler sökande än antal 
platser.  

8.3 Fullföljd gymnasieutbildning är en skyddsfaktor 

Både svensk och internationell forskning visar att utbildning är en 
av de viktigaste faktorerna för den enskilda individens möjlighet till 
arbete och försörjning. De finns också flera svenska undersökningar8 

                                                                                                                                                          
8 Till exempel SCB, Skolverket och SKL. Skolverket har genomfört en longitudinell uppföljning 
av i vilken utsträckning ungdomar arbetar eller studerar ett, tre och fem år efter att de har 
slutat i gymnasieskolan. SCB har bl.a. gjort temarapporter (2012:5 och 2015:1) om etablering 
och inträde på arbetsmarknaden. SKL (2016). Utbildning – nyckeln till arbete. 
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om vilka skillnader som finns mellan de som fullföljt jämfört med 
de som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och resultaten är tyd-
liga. En avslutad gymnasieutbildning ger betydligt större chanser 
till etablering på arbetsmarknaden, fortsatta studier och stabila in-
komster. Antalet år i gymnasieskolan har också visat sig ha effekt. 
Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto större andel 
befinner sig utanför såväl arbete som studier. Statistiken visar även 
att arbetslösheten bland unga kvinnor och män som inte har avslutat 
en gymnasieutbildning är ungefär dubbelt så hög som bland dem 
som har avslutat en sådan utbildning. Av Statistiska centralbyråns 
(SCB) uppföljning 2017 av samtliga ungdomar födda 1991–1995 fram-
går att en fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen 
på arbetsmarknaden. Andelen som varken arbetade eller studerade 
liksom andelen arbetslösa minskade ju högre resultat som uppnåd-
des i gymnasieskolan. Särskilt svårt att nå slutbetyg eller examen 
var det för unga med svaga resultat från grundskolan och för nyin-
vandrade ungdomar.9 

Av de elever som börjar på ett introduktionsprogram är det 
cirka 24 procent som bara går ett eller två år. Statistiken visar även 
att de allra flesta av eleverna deltar i utbildning på tre år men att det 
är en stor andel elever som inte får en gymnasieexamen på den tiden, 
cirka 35 procent. Efter fyra år minskar andelen till cirka 30 procent. 
För elever som börjar på ett introduktionsprogram behöver de ofta 
längre tid än tre år för att uppnå en gymnasieexamen.10 

Vad som orsakar studieavbrott och brister i studieframgång är 
komplext och det kan finnas en rad olika förklaringar. Det kan t.ex. 
handla om såväl individuella som organisatoriska faktorer. Gym-
nasieutredningen har i betänkandet En gymnasieutbildning för alla 
(SOU 2016:77) gjort en kunskapsgenomgång på området där de 
viktigaste framgångsfaktorerna för att klara sina studier ser ut att 
vara en sammanhållen kontext för eleven samt ett aktivt lärarstöd. 
Det är även viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet och 
gemenskap, liksom att verka för ett elevcentrerat arbetssätt och ha 
ett förebyggande elevhälsoarbete. För att eleverna ska lyckas framförs 
också en tillräcklig och väl använd undervisningstid. Gymnasie-

                                                                                                                                                          
9 SCB (2017). Unga utanför? Så har det gott på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd 
gymnasieutbildning.  
10 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
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utredningens undersökning visar utöver detta att goda förkunskaper 
från grundskolan är mycket viktiga för att elever ska nå målen för 
ett nationellt program.11 

Det finns vissa grupper av elever där en större andel inte uppnår 
fullständiga gymnasiestudier. Elever med t.ex. särskilda inlärnings-
svårigheter, funktionsnedsättningar och elever från utsatta socio-
ekonomiska förhållanden har en ökad risk för att hoppa av. Studie-
avbrotten är också vanligare bland nyanlända elever från länder 
utanför Europa. Det är dubbelt så stor risk att dessa ungdomar 
lämnar skolan i förtid jämfört med ungdomar från ett EU-land.12  

Förutom att gymnasieutbildningen utgör en viktig skyddsfaktor 
för individens risk att hamna i ekonomiskt och socialt utanförskap 
visar forskning att fullföljd gymnasieutbildning är samhällsekono-
miskt lönsam. Genom att fler unga fullföljer gymnasieutbildning 
förbättras deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 
i samhället i stort samtidigt som samhällets kostnader för utanför-
skap kan minska.13 Utan genomförd gymnasieutbildning ökar även 
risken för att åter bli arbetslös och de som inte har gymnasieutbild-
ning är i högre uträckning långtidsarbetslösa. Utbildningsnivån tycks 
även ha en inverkan på individens flyttmönster och rörlighet på 
arbetsmarknaden. De som inte har gymnasieutbildning bor i mycket 
högre omfattning kvar i samma län och arbetar i samma yrkeskate-
gori jämfört med de som har en gymnasieutbildning.14  

Gymnasieskolan står också för en viktig del av kompetensför-
sörjningen eftersom tillgången på jobb minskar för personer med 
kort utbildning.15 

Tiden mellan 20 och 30 år karaktäriseras ofta av rörelse mot ut-
bildning, arbete och bostad, dvs. en tid då grunden för resten av livet 
läggs. Genom att öka sin utbildningsnivå eller flytta ökas möjlig-
heter till att byta yrke eller vidareutbildning. Rörligheten är dock inte 
självklar för alla. Det viktigaste för att fortsätta utbilda sig tycks 
vara att ha bra studieresultat från tidigare år i utbildningssystemet. 
När det gäller studieresultaten har den socioekonomiska bakgrun-

                                                                                                                                                          
11 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
12 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla.  
13  Dir.2015:31. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. 
14 SKL (2015). Utbildning – nyckeln till arbete. Analys av individdata över samtliga födda 
1981 under perioden 1997-2010.  
15 Dir. 2015:31. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. 
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den och föräldrarnas utbildningsnivå en påverkan som är större än 
föräldrarnas inkomst. Det visar sig dock att om föräldrarna fått eko-
nomiskt bistånd under grundskoleåren 3–9 så innebär det en ökad 
risk för lägre studieresultat. Det betyder att den utbildningsmässiga 
rörligheten mellan generationer tycks vara låg och att det finns en 
risk för att föräldrarnas utbildningsnivå går i arv.16 

SCB har även undersökt andelen elever som har slutbetyg17 från 
gymnasiet vid 24 års ålder (se även avsnitt 3.7.)18 I gruppen inrikes 
födda elever hade omkring åtta av tio slutbetyg från gymnasiet vid 
24 års ålder. Bland elever som invandrat vid 13 år eller äldre var det 
knappt fyra av tio kvinnor och drygt tre av tio män som hade slut-
betyg från gymnasiet vid 24 års ålder.  

8.4 Introduktionsprogram  

För elever som inte uppnått behörighet till de nationella program-
men finns fem introduktionsprogram: preparandutbildning, pro-
graminriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alter-
nativ och språkintroduktion.  

Läsåret 2015/16 gick 25,6 procent av eleverna i år 1 på ett natio-
nellt yrkesprogram, 51,7 procent på ett nationellt högskoleförbere-
dande program och 22,6 procent på ett introduktionsprogram. En 
majoritet, 64 procent, av de elever som gick på introduktionspro-
grammen 2015/16 har utländsk bakgrund. På de nationella pro-
grammen var motsvarande andel 23 procent för de högskoleförbe-
redande programmen respektive 17 procent för yrkesprogrammen. 
Den höga andelen elever med utländsk bakgrund på introduktions-
programmen beror på att alla elever på språkintroduktion har ut-
ländsk bakgrund.19 

Introduktionsprogrammen har som syfte att ge elever som inte 
är behöriga till ett nationellt program möjligheten att komplettera 
sina kunskaper från grundskolan och möjliggöra en övergång till fort-
satta studier, t.ex. till ett nationellt program, eller till arbete. Det 

                                                                                                                                                          
16 SKL (2015). Utbildning – nyckeln till arbete.  
17 Innan gymnasieexamen infördes krävdes ”slutbetyg” från gymnasieskolan. 
18 I datamaterialet ingår personer födda åren 1983–1991 och som någon gång under perioden 
1999–2015 var registrerade i gymnasieskolan. 
19 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
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finns krav på behörighet i form av godkända betyg i vissa ämnen även 
till vissa av introduktionsprogrammen.  

Utbildningen på introduktionsprogrammen följer inte en lika tyd-
lig struktur som utbildningen på de nationella programmen. Medan 
de nationella programmen följer nationella styrdokument fastställda 
i förordningar av regeringen eller föreskrifter av Skolverket ska intro-
duktionsprogrammen i stället följa en utbildningsplan som beslutas 
av huvudmannen (7 kap. 17 § första stycket skollagen). För varje 
elev ska det också upprättas en individuell studieplan (7 kap. 17 § 
andra stycket skollagen). Dessa planer ska ge utbildningen den stadga 
och samtidigt den flexibilitet som är nödvändig. Introduktionspro-
grammens längd, med undantag för den ettåriga preparandutbild-
ningen, regleras därmed inte i skollagen. Utbildningens längd fastställs 
i stället i utbildningsplanen som är styrande för hur länge eleven ska 
gå på introduktionsprogrammet (17 kap. 7 § första stycket skollagen). 
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfatt-
ning som motsvarar heltidsstudier (7 kap. 6 § skollagen). 

8.4.1 Nyanlända är målgruppen för språkintroduktion 

Antalet elever som går språkintroduktion har ökat kraftigt. Pro-
grammets storlek har fördubblats från hösten 2015 till hösten 2016, 
till nästan 36 000 elever. Ökningen beror på den stora tillströmning-
en av nyanlända elever hösten 2015. Språkintroduktion är 2016 det 
fjärde största programmet i gymnasieskolan och ungefär en av tio 
gymnasieelever går i dag i språkintroduktion.20  

De allra flesta av de asylsökande som under 2015 och 2016 har 
placerats i grundskolans årskurs 7–9 kommer vid övergången till 
gymnasieskolan att omfattas av definitionen nyanländ enligt skol-
lagen och då tillhöra målgruppen för gymnasieprogrammet språk-
introduktion på gymnasieskolan.  

Språkintroduktion riktar sig dock enligt gällande rätt inte till alla 
nyanlända elever som inte har de godkända betyg som krävs för be-
hörighet till ett yrkesprogram, utan endast till dem som har så bristan-
de kunskaper i svenska att de behöver en utbildning med tyngd-
punkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller 

                                                                                                                                                          
20 Skolverket (2017). Uppföljning av språkintroduktion. Rapport 454.  
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till annan utbildning (17 kap. 12 § skollagen). Det är varje huvud-
man som avgör vilka elever som har detta behov. Huvudmannen 
ska inför mottagandet av en elev på språkintroduktion i god tid göra 
en bedömning av elevens språkkunskaper (6 kap. 7 § gymnasieför-
ordningen). Det finns inga bestämmelser eller nationella riktlinjer 
som styr hur huvudmannen ska göra den bedömningen.  

I förarbeten till 17 kap. 12 § skollagen anges dock att tiden som 
en elev anses vara i behov av språkintroduktion är i de flesta fall 
sannolikt kortare än den tid som en elev anses vara nyanländ (prop. 
2014/15:45 s. 24). Det kan därmed finnas nyanlända som visserligen 
inte klarat det kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet svenska 
eller svenska som andraspråk, men som ändå befinner sig på en så-
dan språklig nivå att det är en bättre lösning för personen att gå ett 
annat introduktionsprogram.  

Språkintroduktion har således ett mer avgränsat syfte än övriga 
introduktionsprogram eftersom programmet syftar till att ge nyan-
lända elever en utbildning i det svenska språket. Programmet syftar 
dock också till att eleven snarast möjligt ska kunna gå i gymnasie-
skolan eller till annan utbildning (prop. 2009/10:165 s. 447).  

Programmet ska innehålla undervisning i grundskolämnena 
svenska eller svenska som andraspråk. Programmet ska även innehålla 
de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbild-
ning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven inte 
har godkända betyg i och kurser i gymnasieämnen. Språkintro-
duktion får t.ex. även kombineras med kommunal vuxenutbildning 
i svenska för invandrare och innehålla andra insatser som anses 
gynnsamma för elevens kunskapsutveckling (6 kap 8 § gymnasie-
förordningen).  

Nyanlända ungdomar som omfattas av målgruppen har rätt till 
heltidsutbildning på språkintroduktion. Vad som utgör heltidsstudier 
är inte reglerat i ett visst antal timmar, utan det är den minsta garan-
terade undervisningstiden som anges i timmar. Vissa ramar anges i 
gymnasieförordnigen där det går att utläsa att ett läsår ska omfatta 
40 veckor, ha minst 178 skoldagar vars skolarbete ska förläggas så 
jämt fördelat som möjligt över måndag till fredag och över läsåret 
(3 kap. 1–3 §§ gymnasieförordningen).  

I bestämmelserna om språkintroduktion finns inga krav på att 
eleven ska ha uppnått någon viss nivå i svenska eller svenska som 
andraspråk på grundskolenivå för att gå vidare från språkintroduk-
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tion. Utifrån kontakter med huvudmän och skolor kan Skolverket 
konstatera att det finns en variation i hur mycket svenska eleverna 
kan när de avslutar sina studier på programmet.21 

Nybörjare på språkintroduktion som har gått  
i svensk grundskola 

Det finns inga säkra siffror på hur många nyanlända elever som har 
börjat i svensk grundskola och som sedan går vidare till språkintro-
duktion. Uppgifterna om grundskolestudier, som presenteras i 
tabell 8.2 nedan, bygger på att eleverna följs över tid. Därför gäller 
uppgifterna bara nybörjare som hade svenskt personnummer när de 
började på språkintroduktion. Många nybörjare saknar svenskt per-
sonnummer vilket gör uppgifterna i tabellen osäkra. Ytterligare en 
faktor som gör uppgifterna osäkra är att det kan finnas nybörjare 
som gått svensk grundskola och som hade svenskt personnummer 
när de började på språkintroduktion, men som inte hunnit få det 
när de avslutade sina grundskolestudier. Även detta gör att det inte 
går att följa elevens verksamhet bakåt i tiden för att ta reda på 
eventuella grundskolestudier. Det gör att uppgifterna i tabellen kan 
vara en underskattning.22 Gruppen asylsökande (elever med okänd 
bakgrund) särredovisades inte heller i statistiken förrän 2015. Dessa 
elever ingick tidigare i gruppen elever med svensk bakgrund.  

Tabell 8.2 Nybörjare som gått i svensk grundskola innan språkintroduktion  

 

 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 Ht 2015 

Andel (procent)  
av nybörjarna 

29 28 26 32 33 

Källa: Skolverket  

 
 
Av tabell 8.2 framgår att omkring 30 procent av nybörjarna respek-
tive år har gått i svensk grundskola innan de börjar på språkintroduk-
tion. Uppgifterna visar inte hur lång tid eleverna har gått i svensk 
grundskola.  
                                                                                                                                                          
21 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436.  
22 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436.  
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Nyanlända elevers övergång från grundskola till gymnasieskola 

Elevgruppen kan vara mer heterogen på språkintroduktionsprogram-
met än elevgruppen i en förberedelseklass på grundskolan. Eleverna 
på språkintroduktion kan vara helt nyanlända eller ha gått flera år i 
svensk grundskola och även fått sin undervisning på heltid i ordi-
narie klass i grundskolan. Språkintroduktion är vanligtvis placerad 
på skolor där det redan finns en hög andel flerspråkiga elever. I jäm-
förelse med förberedelseklass på grundskolan syns steget till ordinarie 
klass i gymnasieskolan vara ännu längre, både fysiskt, ämnesmässigt 
och organisatorsikt.23 Det finns enligt forskare tecken på, men det 
återstår att grundligt undersöka, att språkintroduktion på gymnasie-
skolan riskerar att låsa in sent anlända elever i en varaktig förbere-
dande undervisningsform.24  

I utredningens huvudmannakontakter har bl.a. följande framkom-
mit. När det gäller programmet språkintroduktion är det ett antal 
kommuner som framför att eleverna börjar visa större intresse för 
att stanna kvar i grundskolan då de får tillgång till fler ämnen på 
grundskolan eller att de bedöms ha större sannolikhet att nå längre 
i sin kunskapsutveckling där än på språkintroduktion. Det beskrivs 
också att eleverna är rädda för att fastna på programmet och att 
eleverna visar en stor uppgivenhet när de förstår att de främst ska få 
läsa svenska som andraspråk och med enbart andra nyanlända elever 
som kan vara helt nybörjare i språket. En kommun tar upp att grund-
skolan och gymnasieskolan skiljer sig alldeles för mycket. I grund-
skolan får eleverna t.ex. läsa flera ämnen, får infödda kompisar och 
man pratar om inkludering medan gymnasiet sedan blir väldigt exklu-
derande. Det är även ett antal huvudmän som kommenterat brister i 
övergången till gymnasieskolan och att man bör bygga vidare på den 
grund som eleverna fått i grundskolan. Det är flera intervjuperso-
ner som framför att tiden i gymnasieskolan borde utnyttjas mycket 
mer än vad som görs i dag för att inte majoriteten av eleverna ska 
hamna i vuxenutbildning. Kommunerna uppger t.ex. att eleverna 
som gått i svensk grundskola innan språkintroduktion upplever att 
det känns som att ”börja om” i förberedelseklassen igen och att de 
där tappar studiemotivation. Det anses därför viktigt att korta tiden 

                                                                                                                                                          
23 Nilsson Folke Jenny (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? 
24 Bunar Nihad (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 
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på programmet så att eleverna kan komma vidare i sin utbildning 
och att styra upp innehållet mer då programmet ser väldigt olika ut 
beroende på kommun och skola.  

I en forskningsstudie om elevers syn på bl.a. övergången till 
språkintroduktion framgår att ”börja på programmet känns som att 
börja om igen” eller att ”det är som att återvända till förberedelse-
klass”. Några av eleverna i studien hade hunnit gå från förbere-
delseklass till ordinarie klass i grundskolan innan övergången till 
språkintroduktion. Eleverna beskrev också en stress av att jämföra 
sina jämnårigas utveckling med sin egen och en oro över att de hinner 
bli överåriga för det vanliga gymnasiesystemet. Undervisningen på 
språkintroduktion anpassades inte heller alltid efter de olika behov 
och förutsättningar som fanns, vilket eleverna uppgav bidrog till att 
de tappade sin studiemotivation. Som fördel med språkintroduk-
tion framhölls dock samtidigt att eleverna fick en naturlig förlängning 
av förberedelseklassen och en möjlighet att följa med sin åldersgrupp 
till gymnasiet i stället för att stanna kvar och gå med yngre elever i 
grundskolan.25  

Utbildningen på språkintroduktion brister i dag 

Av en rapport från Skolverket26 framgår att utbildningen på språk-
introduktion på sex av tio skolenheter innehåller andra grundskole-
ämnen än svenska eller svenska som andraspråk. Matematik, sam-
hällskunkskap, engelska, idrott och hälsa samt hemkunskap är enligt 
Skolverket exempel på grundskolämnen som eleverna också intro-
duceras i. Ett relativt stort antal elever läser dock inte några andra 
grundskoleämnen alls. Vad gäller kurser i gymnasieämnen förekom-
mer det än mer sällan.  

En annan studie om språkintroduktion i Östergötland och Tranås 
konstateras att det faktum att eleverna inom språkintroduktion inte 
automatiskt har tillgång till alla grundskoleämnen får stora kon-
sekvenser för elevernas fortsatta skolkarriärer. Språkintroduktion 
kan i vissa kommuner innebära att t.ex. ett högskoleförberedande 
program är uteslutet inom ungdomsgymnasiet, eftersom eleverna 
                                                                                                                                                          
25 Nilsson Folke Jenny (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? 
och (2017). Lived transitions. Experiences of learning and inclusion among newly arrived students.  
26 Skolverket (2016). Språkintroduktion, Rapport 436.  
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bara har tillgång till åtta ämnen. Eleverna blir således inlåsta i vissa 
utbildningsvägar, oavsett deras kapacitet, ambitioner och förutsätt-
ningar. För att komma till rätta med detta problem anges i studien 
flera rekommendationer som t.ex. att differentiera språkintroduk-
tion så att: 

– studiemotiverade elever ges möjlighet att så snabbt som möjligt 
komma vidare i sina studier genom tidig kontakt med nationella 
program 

– elever med knapphändig skolbakgrund erbjuds det anpassade stöd 
de behöver och att  

– elever med siktet inställt på arbetsmarknaden erbjuds en tidig 
koppling till yrkesprogram, praktik och arbetslivet.27 

Av Skolinspektionens rapport Språkintroduktion i gymnasieskolan 
(2017) framgår bl.a. följande. Granskningen visar att utbildningens 
utformning i allt för många fall styrs av lärar- och lokaltillgång i stället 
för utifrån elevernas enskilda behov. Kartläggningen av varje elevs 
tidigare skolbakgrund, kunskaper och erfarenheter brister i flera fall 
i både genomförande, dokumentation och överlämning. Den hetero-
gena gruppen eleven erbjuds ofta kollektiva lösningar, undantaget 
några skolor, till exempel ges eleverna samma schema och får studera 
ett fåtal grundskoleämnen vid sidan av svenska som andraspråk. På 
majoriteten av skolorna är eleverna nivågrupperade utifrån sina kun-
skaper i svenska. De flesta eleverna i respektive undervisningsgrupp 
läser samma ämnen och har samma schema trots den stora variation-
en i tidigare kunskaper i olika ämnen. Granskningen visar vidare att 
det finns enstaka skolor som erbjuder ett brett utbud av grund-
skoleämnen och använder ett språkutvecklande arbetssätt inom ramen 
för det aktuella ämnet. Några skolor i granskningen kan erbjuda 
samtliga grundskoleämnen och kurser på gymnasienivå, men långt 
ifrån alla. Ett fåtal skolor har samverkan mellan språkintroduktion 
och nationella program, vilket ökar tillgången till både lärare och 
kurser på gymnasienivå för elever på språkintroduktion och detta 
underlättar också möten mellan eleverna på de olika programmen. 
Vid några andra skolor har eleverna på språkintroduktion gemen-
                                                                                                                                                          
27  Nilsson Jenny (2014). I kläm mellan grundskolan och gymnasiet – kartläggning av språk-
introduktion i Östergötland och Tranås.  
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samma lektioner i vissa ämnen, bl.a. idrott och hälsa och geografi, 
tillsammans med elever på andra gymnasieprogram.  

I stort sett samtliga skolor i granskningen uppger att eleverna 
läser heltid, men vad heltid innebär varierar mellan de besökta verk-
samheterna, från 13 till 25 timmar undervisning per vecka. Gransk-
ningen visar även att det råder låga förväntningar och bristande till-
tro till elevernas förmåga på många skolor vilket leder till att en del 
elever får studera på för låg nivå. En del av bristerna som Skol-
inspektionen identifierat i den här granskningen förklarar skolor 
och huvudmän med den stora ökningen av nyanlända elever under 
2015. Samtidigt visar forskning, regelbunden tillsyn och granskning-
ar i andra skolformer att vissa av bristerna som Skolinspektionen nu 
identifierat inte är en ny företeelse. Bland bristerna som identifierats 
tidigare är att t.ex. elevernas rätt till studiehandledning på moders-
målet och modersmålsundervisning inte kan tillgodoses vid många 
skolor.  

Få elever går från språkintroduktion till ett nationellt program  

Det är endast en mycket liten andel av eleverna på introduktions-
program som får en examen från ett nationellt program inom tre år. 
Programinriktat individuellt val28 är det introduktionsprogram där 
störst andel elever når en examen, där tog 23 procent av eleverna, 
som var nybörjare på programmet 2011, examen inom tre år. Från 
språkintroduktion är det mindre än en procent av eleverna som får 
examen inom tre år och knappt sju procent inom fyra år. För var 
femte elev på språkintroduktion finns inga uppgifter om arbete eller 
studier tre år efter studiestarten.29 En förklaring till att eleverna på 
språkintroduktion inte når samma resultat är att det tar tid att lära 
sig ett skolspråk. Som nänts tidigare tar det enligt forskning runt 
fem år för att lära sig skolspråket som behövs för att fullt ut tillägna 
sig ämneskunskaper på det nya språket. Därför är det centralt att 

                                                                                                                                                          
28 Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett natio-
nellt yrkesprogram. För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska 
som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända 
betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på 
ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. 
29 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436.  
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utveckla individuellt anpassade utbildningsvägar så att eleverna kom-
mer vidare från språkintroduktion.  

Gymnasieutredningen har inhämtat uppgifter från olika referens-
grupper och Skolverket där det framgår att många nyanlända elever 
inte lyckas bli behöriga till gymnasieskolans nationella program innan 
de uppnått åldersgränsen för rätten att börja en ny gymnasieutbild-
ning. En stor andel av dessa elever förefaller dessutom ha långt kvar 
till behörighet. Det saknas dock statistik över hur långt dessa elever 
har kvar innan de når behörighet. För att dessa elever skulle få möj-
lighet att nå behörighet till ett nationellt program skulle åldersgränsen, 
enligt gymnasieutredningen, sannolikt behöva höjas med flera år.  

Flera representanter i gymnasieutredningens referensgrupper lyfter 
fram vuxenutbildningen som ett viktigt alternativ för dessa elever. I 
gymnasieutredningens samråd med bl.a. rektorer och lärare framkom-
mer att dessa inte tycker att de är lämpligt att påbörja ett nationellt 
program efter 20 års ålder. Flera äldre elever som inte hunnit bli 
behöriga vill inte heller fortsätta sina studier i gymnasieskolan utan 
föredrar studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Elevens 
mognad uppges vara avgörande för i vilken mån personen vill gå kvar 
i gymnasieskolan eller gå över till vuxenutbildningen.30 

Skolverket har också undersökt var elever som började på språk-
introduktion 2011 befann sig fyra år efter att de påbörjade pro-
grammet. Ju äldre eleverna var när de började, desto ovanligare var 
att de var kvar i gymnasieskolan. I princip ingen som påbörjade in-
troduktionsprogrammet vid 18 år eller äldre var kvar fyra år senare. 
Av dem som var 17 år när de började gick 20 procent på ett natio-
nellt program och 9 procent på ett introduktionsprogram medan 
72 procent inte längre var kvar i gymnasieskolan fyra år senare. Om 
de påbörjade språkintroduktionen när de var yngre än 17 år gick 
34 procent på ett nationellt program, 15 procent på ett introduk-
tionsprogram medan drygt 50 procent inte gick i gymnasieskolan 
fyra år senare. Undersökningen visar också att 14 procent av alla 
elever som började på språkintroduktion 2011 tre år senare hade 
övergått till studier på komvux.31  

                                                                                                                                                          
30 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
31 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436. 
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Gymnasieutredningens förslag om obligatorisk bedömning  
av nyanlända elevers kunskaper 

Enligt de bestämmelser som gäller i dag för språkintroduktion ska 
huvudmannen inför mottagandet av en elev i god tid göra en bedöm-
ning av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska därtill fortlöpan-
de bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven 
så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning. En bedöm-
ning av elevens språkkunskaper är många gånger inte ett tillräckligt 
krav för att svara mot behovet av en genomgripande kartläggning och 
bedömning av elevens kunskaper. Gymnasieutredningen föreslår där-
för att vid mottagandet av en nyanländ elev till språkintroduktion 
ska elevens kunskaper bedömas, om en sådan bedömning inte är 
uppenbart onödig. Kravet på bedömning avser såväl språkkunskaper 
som ämneskunskaper. Bedömningen ska göras skyndsamt så att en 
individuell studieplan kan upprättas inom två månader från mot-
tagandet.32 

Gymnasieutredningens förslag om undervisningens innehåll  
i språkintroduktion 

Gymnasieutredningen anser att det kan vara naturligt att utbild-
ningen på språkintroduktion i ett inledande skede fokuserar enbart 
på svenska språket. Ett av motiven bakom införandet av språkintro-
duktion handlar dock om att eleven ska kunna erbjudas undervis-
ning i flera ämnen och kurser och att elevernas tidigare förvärvade 
kunskaper ska kunna nyttjas så att eleven så snabbt som möjligt kan 
komma vidare i sin utbildning. Utredningen föreslår därför att det 
ska preciseras att undervisningen på språkintroduktion får bedrivas 
i enbart svenska eller svenska som andraspråk i högst två månader 
om det inte finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl menar utred-
ningen t.ex. betydande organisatoriska svårigheter när många ny-
anlända elever börjar vid olika tidpunkter under en termin. 

Gymnasieutredningen menar också att dagens bestämmelser om 
språkintroduktion inte utgör något hinder för elever på språkintro-
duktion att läsa yrkeskurser, men föreslår att den möjligheten tydlig-
görs i gymnasieförordningen. Det innebär att det t.ex. är möjligt att 
                                                                                                                                                          
32 SOU (2016:77). En gymnasieutbildning för alla. 
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organisera ett s.k. yrkesspår inom språkintroduktion för elever som 
samtidigt har behov en utbildning med tyngpunkt i svenska språket, 
likaväl som det är möjligt att organisera spår mot t.ex. ett visst hög-
skoleförberedande program. Det är också möjligt att erbjuda arbets-
platsförlagd utbildning (APL) inom språkintroduktion.  

8.4.2 Övriga introduktionsprogram 

Syftet med preparandutbildningen är att den elev som fullföljt års-
kurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program 
i gymnasieskolan ska uppnå sådan behörighet (prop. 2009/10:165 
s. 429). Preparandutbildning ska pågå i upp till ett år, om inte huvud-
mannen bedömer att det finns synnerliga skäl att förlänga elevens 
utbildningstid (17 kap. 5 § skollagen). Programmet ska innehålla 
grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och som elev-
en behöver för att uppnå behörighet (6 kap. 3 § gymnasieförordning-
en). Utbildningen får också innehålla andra grundskoleämnen som 
eleven inte har betyg i, kurser från nationella program men även i 
mindre omfattning andra insatser som är gynnsamma för elevens kun-
skapsutveckling. Preparandutbildningen står öppen för alla ungdomar 
som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till alla 
nationella program (17 kap. 9 § skollagen).  

Programinriktat individuellt val har behörighetskrav på ett visst 
antal godkända betyg. Syftet är att elever som inte är behöriga till 
ett yrkesprogram ska kunna läsa de ämnen som de saknar godkända 
betyg i och samtidigt följa ett visst yrkesprogram och dess kurser 
för att så snart som möjligt kunna övergå helt till yrkesprogrammet 
(prop. 2009/10:165 s. 434). Programinriktat individuellt val står öppet 
för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt yrkesprogram, men från grundskolan har 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska 
eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i svenska eller 
svenska som andraspråk och engelska och matematik samt i minst 
tre andra ämnen (17 kap. 10 § skollagen).  

Yrkesintroduktion avser att ge eleven en yrkesinriktad utbildning 
som ska antingen underlätta för eleven att etablera sig på arbetsmark-
naden eller leda till studier på ett yrkesprogram (prop. 2009/10:165 
s. 439). Utbildningen ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbild-
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ning och APL (6 kap. 5 § gymnasieförordningen). Den får också 
innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasie-
gemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkes-
program eller annan yrkesutbildning. Utbildningen får även innehålla 
grundskoleämnen som elever saknar godkända betyg i. Även andra 
insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå. 
Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de god-
kända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram 
(17 kap. 11 § skollagen). Det står dock inte öppet för ungdomar 
som ska erbjudas språkintroduktion.  

Individuellt alternativ syftar till att elever som inte är behöriga 
till ett nationellt program ska övergå till yrkesintroduktion, annan 
fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden (prop. 2009/10:165 s. 444). 
Utbildningen har både ett bredare syfte och ett mindre bestämt 
innehåll än övriga introduktionsprogram. Eleven kan både läsa grund-
skoleämnen, hela eller delar av kurser i de gymnasiegemensamma 
ämnena, karaktärsämnen och erbjudas andra insatser som är gynn-
samma för elevens kunskapsutveckling (6 kap. 6 § gymnasieförord-
ningen). Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som sak-
nar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt 
yrkesprogram (17 kap. 11 § skollagen). Det står dock inte öppet för 
ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. 

Gymnasieutredningens förslag om introduktionsprogrammen  

Gymnasieutredningen föreslår att programinriktat individuellt val 
även ska kunna inriktas mot ett högskoleförberedande program och 
därmed erbjuda bredare möjligheter för elever som har vissa god-
kända betyg. Som skäl anges i huvudsak följande. Programmet fram-
träder som ett förhållandevis väl fungerande introduktionsprogram. 
Det är från detta introduktionsprogram som störst andel elever 
uppnår examen på tre år, vilket bl.a. kan förklaras av att eleverna 
har minst sex godkända betyg från grundskolan. En av framgångs-
faktorerna med programmet är att eleverna ofta läser delar av ut-
bildningen integrerat med det nationella programmet, vilket upplevs 
som motiverande av eleverna. Modellen har visat sig vara relativt 
framgångsrik. Samtidigt väljer fler elever och i synnerhet nyanlända 
elever i större utsträckning högskoleförberedande program. 
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Gymnasieutredningen föreslår vidare att preparandutbildningen 
avvecklas. Som skäl anges i huvudsak följande. Preparandutbild-
ningen har haft svårt att fylla sitt syfte. Det är relativt få elever på 
programmen som enbart saknar ett fåtal betyg och en betydande 
andel elever byter till individuellt alternativ efter ett år. Preparand-
utbildningen var tänkt som en möjlighet för elever som saknar ett 
fåtal betyg och som önskar övergå till ett högskoleförberedande 
program. Med, ovan nämnt förslag, om ett utvidgat uppdrag för 
programinriktat individuellt val, finns inte längre behov av prepa-
randutbildningen.  

Gymnasieutredningen föreslår vidare flera åtgärder för att ge 
eleverna bättre förutsättningar att nå målen för sin utbilning på intro-
duktionsprogrammen. För det första föreslås att elevens rätt till hel-
tidsstudier på introduktionsprogram förtydligas sa att eleven har rätt 
till minst 23 timmar garanterad undervisningstid i veckan. Samtidigt 
anges att möjligheterna att reducera elevens utbildning ska tilläm-
pas restriktivt. Gymnasieutredningen föreslår vidare att elever på 
introduktionsprogrammen ska få en tydligare struktur och en bättre 
dokumentation av sin utbildning på så sätt att innehållet i utbild-
ningsplanen preciseras, innehållet i den individuella studieplanen 
preciseras och att elevens dokument efter ett introduktionsprogram 
får ett tydligar innehåll och en tydligare innebörd.  

8.4.3 Introduktionsprogram för nyanlända elever  
som har gått viss tid grundskolan 

En öppen väg in i gymnasieskolan för en heterogen målgrupp? 

Som nämnts ovan står språkintroduktion öppet för nyanlända ung-
domar som inte har de godkända betyg som krävs för att behörighet 
till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngd-
punkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller 
till annan utbildning.  

Utredningen bedömer att ju kortare tid en nyanländ elev har gått 
i grundskolan desto större är sannolikheten för att eleven behöver 
en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Och på mot-
satt sätt bedömer utredningen att ju längre tid en nyanländ elev har 
hunnit gå på grundskolan desto mindre borde sannolikheten vara att 
eleven har ett behov av en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
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språket. Enligt utredningens bedömning är det inte lämpligt att språk-
introduktion är det enda introduktionsprogram som står öppet för 
den nyanlända elev som t.ex. hunnit gå tre år på grundskolans hög-
stadium, men som inte klarat att uppnå behörighet till ett nationellt 
program.  

En förutsättning för elevens möjlighet att ta sig in på ett annat 
introduktionsprogram än språkintroduktion enligt gällande rätt är 
att gymnasieskolan kan göra en korrekt bedömning av elevens språk-
kunskaper och överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan 
är därför mycket viktig. Utvärdering av utbildningen på introduk-
tionsprogrammen som har genomförts av Skolverket har bl.a. visat att 
rektorerna upplever bakgrundsinformationen om eleverna på språk-
introduktion som bristfällig.33 På nästan varannan skola uppger rek-
torerna att de sällan eller aldrig får ett tillräckligt underlag om elever-
nas bakgrund, behov och studieförutsättningar inför deras studiestart 
på språkintroduktion. Skolinspektionen har även i granskningen 
Språkintroduktion i gymnasieskolan (2017) konstaterat att överläm-
ningen från grundskola till språkintroduktion och från kartläggande 
funktion till undervisande lärare varierar i kvalitet. Utredningen 
uppfattar att det finns brister i dag både när det gäller den språkliga 
bedömning som huvudmannen ska göra av eleven och överlämning-
en mellan grundskola och gymnasieskola, se vidare avsnitt 7.6.  

Skolinspektionens nämnda granskning visar också att flera skolor 
i granskningen tolkar regleringen om utbildning med tyngdpunkt på 
det svenska språket som ”svenska först, sedan andra ämnen” i stället 
för att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande arbets-
sätt så att eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans 
alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket. Denna upp-
fattning gynnar inte den grupp nyanlända elever som redan hunnit 
gå några år i grundskolan, men som inte lyckats klara godkänt i 
svenska eller svenska som andraspråk.  

Utredningen har uppfattat att det förekommer att nyanlända 
elever som gått i grundskolan och som uppnått en viss språklig nivå 
i vissa kommuner tas emot på introduktionsprogrammen individuellt 
val och yrkesintroduktion. Det är dock oklart i vilken omfattning 
och under vilka förutsättningar som eleven tas emot. Otydligheten 
i bestämmelserna bidrar sannolikt till att förutsättningar för att kom-
                                                                                                                                                          
33 Skolverket (2014). Introduktionsprogram. Rapport 413.  
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ma in på andra introduktionsprogram än språkintroduktion skiljer 
sig åt beroende på var i landet den nyanlända eleven bor. Detta är 
inte förenligt med kraven på att eleverna ska ha likvärdiga förut-
sättningar till utbildning.  

Som redogjorts för ovan har rapporterats om att språkintro-
duktion ofta är separerad från övrig utbildning på gymnasieskolan 
och att eleverna upplever programmet som en ”förberedelseklass”. 
Utredningen kan konstatera att detta varken gynnar integrationen 
av eleverna i det svenska samhället eller ger några fördelar för elever-
na kunskapsmässigt. Elever som redan hunnit gå i förberedelseklass 
på grundskolan riskerar att få ytterligare tid i utbildning som har 
formen av en förberedelseklass, vilket går emot syftet med den nya 
lagstiftningen på grundskolan där en huvudprincip är att förberedelse-
klassen ska vara en tidsbegränsad undervisningsform. Gymnasie-
utredningen har lagt förslag som syftar till att underlätta för huvud-
männen att integrera undervisningen på språkintroduktion med 
undervisningen på andra gymnasieprogram. Utredningen kan dock 
konstatera att det fortfarande finns ett antal kommuner som enbart 
erbjuder språkintroduktion på sin gymnasieskola. För dessa kom-
muner bidrar inte gymnasieutredningens förslag till att utbildningen 
på språkintroduktion blir mer integrerad med övriga gymnasieutbild-
ningar.  

Mot bakgrund av det som redogjorts för ovan ser utredningen 
risker med att dagens system låser in nyanlända ungdomar som kom-
mer från grundskolan på språkintroduktionsprogrammet trots att 
de kan ha förutsättningar för och behov av annan utbildning på gym-
nasieskolan. Det skulle t.ex. kunna vara så att en nyanländ elev som 
har godkänt i alla grundskoleämnen utom svenska som andraspråk 
blir hänvisad att läsa på språkintroduktion. Många elever som stu-
derat i ordinarie klasser innan gymnasieskolan upplever också att de 
”börjar om” när de går på språkintroduktion, att det är ”samma 
som förberedelseklass”.34 Utredningen bedömer här, liksom tidigare, 
att denna heterogena elevgrupp måste bemötas med en större flexi-
bilitet i det svenska skolsystemet. Utredningen bedömer vidare att 
gymnasieutredningens förslag inte är tillräckliga i denna del. 

Det finns därför anledning att överväga om bestämmelserna om 
vilka elever som de olika introduktionsprogrammen står öppna för 
                                                                                                                                                          
34 Nilsson Folke Jenny (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? 



SOU 2017:54 Fler vägar in i gymnasieskolan 

295 

bör förändras eller förtydligas för att möta behovet av flexibilitet 
för den här elevgruppen.  

8.4.4 Utredningens förslag 

Möjlighet att gå programinriktat individuellt val 

Förslag: Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns 
synnerliga skäl, får ungdomar som inte har godkänt i svenska eller 
svenska som andraspråk, men som i övrigt uppfyller behörig-
hetskraven, tas emot på programinriktat individuellt val.  

Skäl för förslaget 

Språkintroduktion är 2016 det fjärde största programmet i gymnasie-
skolan och ungefär en av tio gymnasieelever går i dag språkintroduk-
tion. Samtidigt visar undersökningar, som redogjorts för ovan, att 
programmet har stora brister. 

Gymnasieutredningen har inhämtat uppgifter från bl.a. Skolverket 
där det framgår att många nyanlända elever inte lyckas bli behöriga 
till gymnasieskolans nationella program innan de uppnått ålders-
gränsen när rätten att börja en ny gymnasieutbildning upphör. Detta 
visar också Skolinspektionens granskning från 2017. Det är endast 
en mycket liten andel av eleverna på introduktionsprogram som får 
examen från ett nationellt program inom tre eller fyra år. Program-
inriktat individuellt val är det introduktionsprogram där störst andel 
elever når en gymnasieexamen. 

Utredningen uppfattar att det i praktiken bara finns en väg in i 
gymnasiet i dag för nyanlända elever, som är en mycket heterogen 
grupp. På programmet språkintroduktion finns dels elever som har 
gått i svensk grundskola i cirka ett till tre år, dels elever som helt ny-
ligen anlänt. Enligt utredningens uppfattning bör det finnas fler alter-
nativ för nyanlända elever som hunnit gå några år i svensk grundskola, 
särskilt de elever som uppnått flera godkända betyg och uppnått en 
viss nivå i det svenska språket. Utöver språkintroduktion finns i dag 
preparandprogrammet, programinriktat individuellt val, yrkesintro-
duktion och individuellt alternativ. Yrkesintroduktion och indivi-
duellt alternativ behöver dock inte syfta till vidare studier på gym-
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nasieskolans nationella program. Utredningen uppfattar att det inte 
finns något introduktionsprogram utöver preparandutbildningen 
och programinriktat individuellt val som till sin helhet syftar till att 
nå behörighet till ett nationellt program. Eftersom preparandutbild-
ningen har haft svårt att fylla sitt syfte och med anledning av gym-
nasieutredningens förslag till förändringar av programmen finns 
det anledning att överväga om inte även nyanlända elever ska få en 
möjlighet att studera på programinriktat individuellt val.  

För att programinriktat individuellt val ska stå öppet för ung-
domar krävs att de från grundskolan har godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk. Det krävs dessutom att de har god-
kända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, 
eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. För 
nyanlända elever är oftast godkänt i svenska eller svenska som andra-
språk det sista godkända betyget som eleven klarar. Introduktions-
programmet programinriktat individuellt val står därmed sällan öppet 
för nyanlända elever och det finns inget introduktionsprogram att 
välja för nyanlända elever i praktiken som i sin helhet syftar till att 
nå behörighet till ett nationellt program. För att en sådan väg ska 
kunna stå öppen även för nyanlända elever bedömer utredningen 
att det bör finnas en möjlighet för huvudmannen att göra undantag 
från kravet på godkänt i svenska eller svenska som andraspråk.  

Huvudmannen får gör undantag om det finns synnerliga skäl 

Nyanlända elever som har hunnit gå upp till tre år i grundskolan kan 
ha godkända betyg i flertalet ämnen, men fortfarande sakna godkänt 
i svenska som andraspråk. Dessa elever kan ha en brant utvecklings-
kurva i sin språkinlärning och dessa elever kan ha tillräckliga språk- 
och ämneskunskaper för att ha förutsättningar för att klara att 
genomföra introduktionsprogrammet programinriktat individuellt 
val. Den gruppen skulle ur ett socialt-, integration- och kunskaps-
mässigt perspektiv vara betjänt av möjligheten att få gå program-
inriktat individuellt val, i stället för språkintroduktion. Detta gäller 
självklart även elever som inte är nyanlända men som inte har klarat 
godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och därmed är 
hänvisad till något av de andra introduktionsprogrammen.  
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Utredningen bedömer dock att det bör krävas synnerliga skäl 
för att göra undantag från kravet på godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk eftersom ett sådant godkänt betyg ger 
eleven goda möjligheter att fullfölja utbildningen. Synnerliga skäl 
signalerar att tillämpningen bör vara restriktiv. Synnerliga skäl bör 
kunna föreligga om en elev, trots avsaknad av godkänt betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk, har mycket goda förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen programinriktat individuellt val. Det 
bör i sin tur kräva att eleven ligger mycket nära ett godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk och att eleven därför har goda 
språkliga förutsättningar att följa undervisningen i andra ämnen 
och dessutom att eleven har goda ämneskunskaper i form av fler-
talet godkända betyg från grundskolan. I dessa fall bör det således 
kunna finnas synnerliga skäl för huvudmannen att ta emot ung-
domar som inte har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra-
språk på programinriktat individuellt val, men som i övrigt upp-
fyller behörighetskraven för programmet.  

Förtydligande av målgruppen för individuellt alternativ  
och yrkesintroduktion  

Förslag: Yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska fort-
sättningsvis inte stå öppna för de ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion, förutom för de nyanlända ungdomar som har 
tillräckliga språkkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen 
och som har behov av att gå ett annat introduktionsprogram än 
språkintroduktion. 

Huvudsakliga skäl för förslaget 

Enligt nuvarande bestämmelser står yrkesintroduktion och indivi-
duellt alternativ inte öppna för ungdomar som ska erbjudas språk-
introduktion (17 kap. 11 § skollagen). Utredningen bedömer att orga-
nisationen inom och kring språkintroduktion behöver vara flexibel 
så att särskilda individuella stödinsatser ryms inom utbildningen. 
Det är stora skillnader i nyanlända elevers behov av utbildning. 
Såväl inom grundskolan som inom språkintroduktion ska nyanlända 



Fler vägar in i gymnasieskolan SOU 2017:54 

298 

elever utan eller med marginell skolbakgrund tas emot och dessa 
elever kan ha behov av utbildning på grundläggande nivå under 
längre tid än andra. I och med att elevgruppen och därmed elevernas 
behov kan skifta snabbt inom språkintroduktion ställer det krav på 
att organisationen och undervisningen på ett smidigt sätt kan för-
ändras. I denna situation kan kommunerna behöva frihetsgrader i 
vissa avseenden. Redan i dag finns olika sätt att organisera språk-
introduktion, och olika typer av gränsdagningar mellan introduk-
tionsprogrammen. Några regler som huvudmän lyft fram som för-
svårande är dock att introduktionsprogrammen yrkesintroduktion 
och individuellt alternativ inte står öppna för ungdomar som ska 
erbjudas språkintroduktion.35  

Utredningen uppfattar att det finns en skillnad i hur huvud-
männen tolkar bestämmelserna om vilken elevgrupp som får tas emot 
på yrkesintroduktion och individuellt alternativ i förhållande till vad 
som anges i förarbetena angående målgruppen för språkintroduk-
tion. I förarbetena anges att tiden som en elev anses vara i behov av 
språkintroduktion är i de flesta fall sannolikt kortare än den tid som 
en elev anses vara nyanländ. Det kan därmed finnas nyanlända elever 
som visserligen inte klarat det kunskapskrav som minst ska uppnås 
i ämnet svenska eller svenska som andraspråk, men som ändå be-
finner sig på en sådan språklig nivå att det är en bättre lösning för 
personen att gå ett annat introduktionsprogram.36 Programmet syftar 
också enligt förarbetena till att eleven snarast möjligt ska kunna gå 
in i gymnasieskolan eller till annan utbildning.37 Utredningen upp-
fattar dock att bestämmelserna ibland tillämpas betydligt striktare 
och att t.ex. nyanlända elever som inte har ett godkänt betyg i 
svenska som andraspråk inte får tas emot på yrkesintroduktion och 
individuellt alternativ.  

När det gäller målgruppen för språkintroduktion styrs den av den 
språkliga bedömning som huvudmannen har att göra av varje elev. 
En elev som har behov av en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket ska erbjudas utbildning på språkintroduktion och då står 
inte heller yrkesintroduktion eller individuellt alternativ öppna. 
Det finns dock ingen vägledning utöver nämnda förarbetsuttalan-

                                                                                                                                                          
35 Skolverket (2016). Språkintroduktion. Rapport 436.  
36 Prop. 2014/15:45 s. 24. 
37 Prop. 2009/10:165 s. 447.  
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den hur bedömningen av uttrycket behov av en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket ska göras. Utredningen uppfattar 
därför att det finns utrymme att göra en generösare tolkning, i linje 
med nämnda förarbetsuttalanden, än vad som görs i vissa fall i dag. 
Det finns därmed redan med dagens bestämmelser ett visst mått av 
flexibilitet i bestämmelserna om vilken målgrupp som programmet 
språkintroduktion riktar sig till.  

Det finns dock skäl att överväga om bestämmelserna behöver 
förtydligas på så sätt att yrkesintroduktion och individuellt alter-
nativ står öppna för de nyanlända elever som befinner sig på en sådan 
språklig nivå att det är en bättre lösning att de går ett annat intro-
duktionsprogram, liksom anges i tidigare nämnda förarbeten. I dessa 
fall bedömer utredningen att eleven inte längre kan sägas ha ett behov 
av en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket, även om 
eleven fortfarande måste ha mycket undervisning i svenska eller 
svenska som andraspråk. Denna förstärkta undervisning i svenska 
språket kan dock eleven få även på individuellt alternativ eller yrkes-
introduktion. För att bestämmelserna ska bli mer i överensstäm-
mande med nämnda förarbetsuttalanden och för att eleverna ska få 
mer likvärdiga förutsättningar föreslår utredningen därför att det 
ska förtydligas att individuellt alternativ och yrkesintroduktion ska 
stå öppna för de nyanlända ungdomar som har tillräckliga språk-
kunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen och som har behov 
av att gå ett annat introduktionsprogram än språkintroduktion. 

Det innebär att såväl de nyanlända elever som påbörjat sin skol-
gång i grundskolan, som de nyanlända elever som påbörjar sin skol-
gång på språkintroduktion i gymnasieskolan får en tydligare rätt att 
börja individuellt alternativ och yrkesintroduktion när de uppnått 
en viss nivå i det svenska språket. I bedömningen av elevens behov 
av att gå ett annat introduktionsprogram än språkintroduktion är 
kontakten med studie- och yrkesvägledningen viktig. 
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9 Analys av förslagen i förhållande 
till diskrimineringslagen m.m. 

9.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen ska bl.a. föreslå hur elever med kort skolbakgrund och 
som kommer till Sverige i grundskolans senare år med kostnads-
effektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörig-
het till gymnasieskolans nationella program. Utredningen ska vidare 
utreda hur elever som har en god skolunderbyggnad men som är 
nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att uppnå behö-
righet till gymnasieskolans nationella program samt analysera hur den 
individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskaps-
nivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg utan att lärarnas admi-
nistrativa börda ökar. 

Slutligen ska utredningen, utifrån ovan nämnda uppdrag, lämna 
nödvändiga författningsförslag och analysera hur förslagen förhåller 
sig till diskrimineringslagen (2008:567). Eftersom Sverige har att följa 
internationella åtaganden i diskrimineringsfrågor går utredningens 
analys utöver direktivets skrivning när det gäller det sistnämna upp-
draget.  

9.2 Analys och sammanfattande bedömning  
av utredningens förslag 

Eftersom förslagen om anpassad timplan, en individuell studieplan 
och rätt till studiehandledning på modersmål ska omfatta nyanlända 
elever som mottagits i det svenska skolväsendet i bl.a. årskurs 7–9 i 
grundskolan samt förslaget att skriftligt omdöme ska ges i stället för 
terminsbetyget F ska omfatta nyanlända elever i bl.a. grundskolan, 
bör det analyseras hur förslagen förhåller sig till förbuden mot diskri-
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minering på grund av bl.a. etnisk tillhörighet och nationalitet. Som 
beskrivs i bilaga 3 finns förbud mot bl.a. etnisk diskriminering i såväl 
diskrimineringslagen (2008:567) som i internationella åtaganden som 
Sverige är bunden av. Diskrimineringsförbud finns bl.a. i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (barnkonventionen). En av de bärande 
principerna inom EU-rätten är att all diskriminering på grund av 
nationalitet är förbjuden inom EU. En rättslig analys bör också avse 
hur nämnda förslag förhåller sig till förbudet mot diskriminering på 
grund av ålder.  

En fullständig analys och bedömning av utredningens förslag 
inklusive gällande rätt finns i bilaga 3.  

Sammanfattande bedömning 

Utredningen gör sammanfattningsvis bedömningen att förslagen om 
anpassad timplan, en individuell studieplan, förstärkt rätt till studie-
handledning och ett skriftligt omdöme istället för F inte strider mot 
diskrimineringsförbuden i vare sig diskrimineringslagen eller direk-
tivet mot etnisk diskriminering. Det saknas anledning att göra en 
annan bedömning i relation till Barnkonventionens diskriminerings-
förbud och Europakonventionens diskrimineringsförbud. Inte heller 
strider förslagen mot EU-rättens förbud mot diskriminering på grund 
av nationalitet.  

Förslagen som rör förändringar i bestämmelserna om introduk-
tionsprogram utgör dels ett förslag om att en huvudman kan göra 
undantag från kravet på godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andra språk vid mottagandet till introduktionsprogrammet program-
inriktat individuellt val dels ett förtydligande av gällande rätt när det 
gäller vilka ungdomar som introduktionsprogrammen individuellt 
alternativ och yrkesintroduktion står öppna för. Utredningen be-
dömer att dessa förslag och förslaget om att modersmålsundervis-
ning ska erbjudas elever som är ensamkommande barn, inte innebär 
något missgynnande som har samband med någon diskriminerings-
grund varför förslagen inte kan anses vara i strid med diskrimine-
ringsförbuden. 
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10 Ikraftträdande 

Förslag: Förslagen om en individuell studieplan, anpassad tim-
plan, studiehandledning på modersmålet, ett skriftligt omdöme i 
stället för terminsbetyget F samt förslagen om vilka ungdomar 
som introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska stå öppna för 
ska träda i kraft den 1 juli 2018. 

Förslaget om att elever som är ensamkommande barn ska er-
bjudas modersmålsundervisning, om de har ett annat modersmål 
än svenska, trots att modersmålet inte är dagligt umgängesspråk 
samt förslaget om att statsbidrag ska utgå för sommarskola i års-
kurs 8 och 9 i grundskolan ska träda i kraft den 1 januari 2018.  

Skälen för utredningens förslag 

De föreslagna författningsändringarna ska enligt utredningen träda 
i kraft så fort som möjligt. Med hänsyn till tidplanen för den fort-
satta beredningsprocessen är det tidigaste tänkbara datumet för 
författningsändringar i lag den 1 juli 2018. Det innebär att förslagen 
om en individuell studieplan, anpassad timplan, studiehandledning 
på modersmålet, ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F 
samt förslagen om vilka ungdomar som introduktionsprogrammen 
programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ ska stå öppna för kommer att tillämpas första gången 
under höstterminen läsåret 2018/19. 

När det gäller författningsändringar i förordning bör det tidigast 
tänkbara datumet vara den 1 januari 2018, varför förslagen om att 
ensamkommande elever ska erbjudas modersmålsundervisning och 
statsbidrag till sommarskola i årskurs 8 och 9 ska börja gälla då. 
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11 Konsekvensbeskrivning 

11.1 Kommittéförordningens och  
utredningsdirektivens krav  

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utred-
ning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för 
kostnader och intäkter för staten, kommuner, landsting, företag eller 
andra enskilda. Om förslagen har betydelse för den kommunala själv-
styrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för 
sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor 
och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen, 
ska detta också redovisas. Eftersom utredningen lämnar författnings-
förslag ska konsekvensanalysen också göras i enlighet med 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Regeringen har i direktivet angivit att utredningen förutom de 
generella punkterna ska göra en konsekvensbedömning där särskild 
hänsyn tas till funktionshinderperspektivet och att konsekvenserna 
redovisas ur ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Även huvudmannaperspektivet för de skolformer 
som berörs ska redovisas.  

I detta avsnitt redovisas identifierade konsekvenser av de förslag 
som presenteras i betänkandet. 

11.2 Problemet och vad som ska uppnås 

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns utveck-
ling och framtid. En avslutad gymnasieutbildning ger betydligt större 
chanser till etablering på arbetsmarknaden, fortsatta studier och 
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stabila inkomster. Arbetslösheten bland kvinnor och män som inte 
fullföljt en gymnasieutredning är ungefär dubbelt så hög som bland 
dem som fullföljt utbildningen. Arbetsmarknaden ställer också större 
krav i dag på att de anställda ska ha högre formell utbildning än 
tidigare. En färdig gymnasieutbildning utgör således en viktig skydds-
faktor för individens risk att hamna i ekonomiskt och socialt utan-
förskap. I förlängningen innebär en fullföljd gymnasieutbildning en 
möjlighet till ökad delaktighet i samhället. 

Andelen elever som får behörighet till gymnasieskolan är betyd-
ligt lägre bland elever som invandrat efter skolstart, i synnerhet efter 
12 års ålder, än bland övriga elever. Det är framför allt gruppen 
elever med okänd bakgrund vars behörighet är låg. Även om be-
hörigheten ökat något för nyinvandrade elever är det fortfarande en 
väldigt låg andel elever som blir behöriga. Av de elever som börjat i 
svensk skola när de var mellan 12 och 15 år var det cirka 74 procent 
som inte blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 
Andelen elever som blir behöriga är som lägst för gruppen elever 
som kommit till Sverige som flykting eller dess anhörig. I den grup-
pen uppnår endast 20 procent av flickorna behörighet och 18 pro-
cent av pojkarna. SCB har även undersökt andelen elever som har 
slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder. Bland de elever som invan-
drat vid 13 år eller äldre som flyktingar eller anhöriga var det cirka 
tre av tio som har slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder. Stati-
stiken visar också att unga med utländsk bakgrund har en svagare 
ställning på arbetsmarknaden än unga med svensk bakgrund. De som 
invandrat under sena tonåren är särskilt utsatta.  

Utredningens förslag syftar till att fler unga kvinnor och män 
ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program så att deras 
möjligheter till arbete, fortsatta studier och egen försörjning stärks. 
Förslagen syftar också till att minska den klyfta i resultat som finns 
mellan elever som har påbörjat sin skolgång i Sverige vid ordinarie 
skolstart jämfört med de elever som har påbörjat sin skolgång i Sverige 
efter ordinarie skolstart.  
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11.3 Utredningens förslag i korthet 

Utredningens förslag handlar om att nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i årskurs 7–9 i högre uppsträckning ska nå behörighet 
till gymnasieskolans nationella program genom mer individanpassad 
utbildning och stöd i grundskolan, samt att dessa elever ska få tillgång 
till fler introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Utredningen 
föreslår därför att det införs en möjlighet till anpassad timplan, att en 
individuell studieplan ska upprättas och en förstärkt rätt till studie-
handledning på modersmålet för nyanlända elever som påbörjar sin 
skolgång i årskurs 7–9. Utredningen föreslår vidare att nyanlända 
elever får ett skriftligt omdöme i stället för F i terminsbetyg, vilket 
omfattar elever från årskurs 6 och att elever som är ensamkomman-
de barn ska erbjudas modersmålsundervisning, även om modersmålet 
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Utredningen före-
slår också vissa justeringar i bestämmelserna om vilka elever som 
får tas emot på gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Dessutom föreslår utredningen att statsbidrag ska kunna lämnas 
till lovskola i årskurs 8 och 9 i grundskolan under sommarlovet, om 
lovskolan anordnas utöver de två obligatoriska veckor som regering-
en föreslår i prop. 2016/17:156. En skyldighet att erbjuda lovskola. 
Därtill föreslår utredningen att Skolverket får ett antal uppdrag 
bl.a. att ta fram ett generellt stöd för hur kunskaper som ligger under 
kraven som motsvarar godkänt betyg kan bedömas med särskild 
inriktning på nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna och i 
gymnasieskolans introduktionsprogram.  

11.4 Alternativa lösningar  

Utredningen har övervägt att utöka undervisningstiden för nyan-
lända genom bl.a. lovskola. Utredningen har också övervägt om tiden 
i grundskolan bör utökas genom att skolplikten förlängs. Utred-
ningen har dock gjort bedömningen att det inte finns skäl att göra 
utökningar i den garanterade undervisningstiden, inte göra ändringar 
av bestämmelserna om när den obligatoriska undervisningen ska för-
läggas eller att föreslå förändringar, utöver de förslag som redan finns, 
av nuvarande bestämmelser om skolplikt, se vidare i avsnitt 5.3.1. 
Eftersom det finns begränsningar i hur mycket undervisningstiden 
kan förlängas har utredningen funnit att det finns skäl för att föreslå 
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en möjlighet, utöver de möjligheter som finns i dag, att anpassa 
undervisningen för nyanlända elever i form av en anpassad timplan. 
Utredningen lämnar också en rad förslag som syftar till att utbild-
ningskvaliteten ska bli bättre för eleven.  

Ytterligare alternativa förslag som diskuterats i bl.a. utredning-
ens huvudmannakontakter och referensgrupp är att se över och ut-
veckla modersmålsundervisningen, t.ex. genom att stärka kopplingen 
till ämnesundervisningen. Vidare har diskuterats att möjligheterna 
för eleverna att få använda sitt modersmål för att visa sina ämnes-
kunskaper behöver utökas t.ex. genom nationella prov på fler språk. 
Det har också föreslagits att en översyn över behörighetsreglerna till 
gymnasieskolan och nuvarande valideringssystem bör göras. Dessa 
förslag har dock utredningen inte haft möjlighet att analysera när-
mare med anledning av tidsmässiga skäl.  

11.5 Vilka berörs av utredningens förslag 

I grundskolan går strax över en miljon (1 023 956) pojkar och flickor 
läsåret 2016/17. Det är 24 procent av eleverna som har utländsk bak-
grund det vill säga cirka 245 800 elever. Hösten 2016 uppgick antalet 
nyinvandrade elever till över 56 500 i grundskolan. De nyinvan-
drade eleverna1 har ökat med nästan 87 procent på åtta år. Antalet 
asylsökande elever i grundskolan har ökat kraftigt sedan 2008 då 
antalet asylsökande elever var cirka 2 800. När det gäller elever med 
okänd bakgrund, dvs. elever utan personuppgifter i statistiken var 
det 23 600 elever som hade denna bakgrund i grundskolan läsåret 
2016/17. Asylsökande har rätt till utbildning men omfattas inte av 
någon skolplikt. Under 2016 sökte cirka 10 900 barn asyl i Sverige i 
åldern 0–17 år.  

Läsåret 2016/17 är det 11 procent, dvs. cirka 100 000 elever, av 
samtliga elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk. 
Pojkar deltar i något högre utsträckning än flickor. Vad gäller moders-
målsundervisning var det cirka 275 000 elever, vilket motsvarar 27 pro-
cent av samtliga elever som var berättigade till modersmålsunder-
visning i årskurs 1–9. Av dessa deltar 57 procent i undervisningen. 
                                                                                                                                                          
1 Med nyinvandrade elever menas elever som är födda utomlands, har båda föräldrarna födda 
utomlands, och har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. I begreppet nyinvandrade 
ingår enbart folkbokförda elever. 
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Flickor deltar i något högre uträckning är pojkar, 58 procent flickor 
och nästan 56 procent pojkar. Det är cirka 160 000 elever som del-
tagit i modersmålsundervisning läsåret 2016/17. Andel elever som 
hade studiehandledning på modersmålet var cirka 2 procent, cirka 
20 000 elever, läsåret 2015/16.2 

Det är i första hand skolans nyanlända elever men även i viss mån 
andra elever som berörs av utredningens förslag. I övrigt berörs lärare, 
rektorer och annan skolpersonal i olika omfattning av utredningens 
förslag. Det finns även många andra aktörer som berörs. Utred-
ningens förslag berör också gymnasieskolans introduktionsprogram.  

Majoriteten av de nyanlända eleverna går i dagsläget i kommu-
nala grundskolor men det finns ett antal elever som går i skolor med 
enskilda huvudmän. Utredningen lägger förslag som kommer att 
innebära vissa utökade skyldigheter för både kommunala och en-
skilda huvudmän.  

Förslagen kommer vidare att beröra skolmyndigheterna genom 
arbete med förslagens implementering och inspektion av bestämmel-
sernas efterlevnad. 

11.6 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att kommuner och 
landsting inte ska åläggas nya uppgifter utan att de får ekonomisk 
kompensation för detta.  

Vissa av utredningens förslag innebär inte några nya skyldigheter 
för kommunerna och ett par förslag innebär ett förtydligande av 
gällande lagstiftning. Det gäller t.ex. förslaget om anpassad timplan 
och förslagen om justeringar i bestämmelserna om vilka elever som 
får tas emot på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det innebär 
att dessa förslag inte medför några ökade kostnader för kommuner-
na. Andra förslag innebär dock ökade kostnader för kommunerna. 
Det gäller förslagen om: 

– en individuell studieplan 

– skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F  

                                                                                                                                                          
2 Skolverket (2017). PM: Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2016/17 och Skolverket 
statistik i tabeller. 
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– förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål 

– rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande 

Angående beräkningar av antalet barn 

Beräkningar av kostnader för förslagen bygger i vissa fall på anta-
ganden och i andra fall på fasta beräkningsgrunder. När det gäller 
uppgifter om elever och årskullar görs dessa antaganden i huvudsak 
utifrån tidigare läsår. Utredningen har dock valt att inte utgå från 
senaste läsåret utan utgår från elevstatistik vid mätning i oktober 2015 
vilket var innan den stora ökningen av antalet asylsökande elever. 
Antalet asylsökande började enligt Migrationsverkets statistik öka 
kraftigt från september 2015 men troligen har inte så många elever 
hunnit få en skolplacering i oktober 2015 att de finns med i statistiken. 
Utredningen har valt att inte utgå från läsåret 2016/17 eftersom alla 
de nyanlända elever som kom som asylsökande under 2015, vilket 
var ett exceptionellt år genom att cirka 70 400 barn sökte asyl, då 
hunnit blivit mottagna i den svenska skolan. Många elever som togs 
emot i grundskolan 2016, som återspeglas i statistiken för läsåret 
2016/17, kommer att ha lämnat grundskolan och befinna sig i gym-
nasieskolan till hösten 2017. Att utgå från det läsåret skulle därför 
innebära att antalet nyanlända elever i grundskolan överskattas. 
I tabell 11.1 visas antalet asylsökande mellan 2012–2016. 

Tabell 11.1 Antalet asylsökande till Sverige under 2012–2016 

Uppdelat på kön, barn och ensamkommande  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt 43 887 54 259 81 301 162 877 28 939 
Kvinnor/flickor 16 142 19 496 26 484 48 149 11 587 
Män/pojkar 27 745 34 763 54 817 114 728 17 352 
      
Barn 14 151 16 452 23 110 70 384 10 909 
Varav ensamkommande 3 578 3 852 7 049 35 369 2 199 
Källa: Migrationsverket 
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Sedan våren 2016 har antalet människor som sökt asyl i Sverige legat 
på en stabil nivå, se avsnitt 3.2.1. om skäl till färre ansökningar. När 
det gäller utredningens uppskattning av antalet asylsökande elever 
framöver bygger de på Migrationsverkets prognoser. Det finns dock 
en stor osäkerhet i dessa. Osäkerheten i prognosen ökar från som-
maren 2017 och framåt, för skäl till detta se avsnitt 3.2.1. Av prog-
nosen den 26 april 2017 framgår att mellan 22 000 och 45 000 perso-
ner kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Planeringsantagandet 
är 34 700 personer och för ensamkommande asylsökande barn är 
planeringsantagandet 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018.3 

Antalet nyanlända elever som utgör underlag för beräkningarna 
utgår från Skolverkets statistik4 om nyinvandrade och elever med 
okänd bakgrund för läsåret 2015/16. Ytterligare skäl till att utred-
ningen valt detta läsår är att Skolverket inte redovisat grupperna 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund separerade förrän i 
statistiken för läsåret 2014/15. Fram till och med 2014 har elever 
utan personnummer placerats i kategorin ”svensk bakgrund”. Från 
och med 2015 är dessa elever i en egen kategori, okänd bakgrund. 
Antalet elever redovisas i tabell 11.2. 

Nyinvandrade elever definieras enligt Skolverket som födda utom-
lands, har båda föräldrarna födda utomlands, och har kommit till 
Sverige under de senaste fyra åren. I begreppet nyinvandrade ingår 
enbart folkbokförda elever. De elever som nyligen kommit till Sverige 
och inte hunnit bli folkbokförda ingår i kategorin okänd bakgrund. 
(Mer om begrepp i avsnitt 2.3). 

                                                                                                                                                          
3 Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos 2017-04-26. Prognosen utgår från ett 
övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario 
som Migrationsverket planerar utifrån. 
4 För mer information om Skolverkets statistik om nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund samt skillnader mellan Skolverkets och migrationsverkets statistik se Skolverket 
(2016). PM: Nyinvandrade elever. 
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Tabell 11.2 Antalet och andel nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

Läsåret 2015/16 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9  
Antalet elever totalt 106 652 104 384 101 699 102 167 
Andel nyinvandrade och elever  
med okänd bakgrund5 

5,6 6,1 7,2 8,3 

Antal nyinvandrade och elever  
med okänd bakgrund  

6 104 6 519 7 423 8 566 

Varav nyinvandrade elever 5 009 5 108 5 444 5 725 
Varav elever med okänd bakgrund 1 095 1 411 1 979 2 841 
Källa: Skolverkets PM Nyinvandrade elever och beställda uppgifter från Skolverket av antalet elever.  

11.6.1 Förslaget om individuell studieplan 

Utredningen föreslår att en individuell studieplan införs för nyanlän-
da elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9. Studieplanen ska 
innehålla en långsiktig plan för hur eleven ska uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Studieplanen 
ska baseras på den inledande bedömningen som ska göras av den 
nyanlända elevens kunskaper och studieplanen bör revideras efter 
den fördjupade bedömningen som görs av den nyanlända elevens 
ämneskunskaper. I planeringen är det viktigt med förutsättningar för 
kartläggning av elevens ämneskunskaper och ett gott samarbete 
mellan ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk, modersmåls-
lärare och studiehandledare samt studie- och yrkesvägledare.  

Studieplanen bör utgöra ett underlag för samverkan och fortsatt 
planering av elevens utbildning inom såväl grundskolan som gym-
nasieskolan. Den individuella studieplanen kan också komma att 
behöva revideras. Att planera undervisningen på grundskolan för den 
nyanlände eleven är en obligatorisk uppgift som följer av gällande 
skolförfattningar redan i dag, men det finns inga krav på att plane-
ringen ska dokumenteras i en studieplan i grundskolan. När det 
gäller planering som sträcker sig över gymnasieskolans program finns 
inte heller någon skyldighet att i grundskolan upprätta en sådan 
planering. Inte heller finns någon skyldighet att dokumentera åtgär-
der som beslutats till stöd för nyanlända i ett särskilt dokument. 

                                                                                                                                                          
5 Bygger på Skolverkets underlag vid mätning 15 oktober 2015. 
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Huvudmännen åläggs med förslaget därför till viss del en ny obliga-
torisk uppgift. 

För att underlätta huvudmännens arbeta med att ta fram en 
studieplan har utredningen även föreslagit att Skolverket bör kom-
plettera sina allmänna råd med kommentarer om utbildning för ny-
anlända elever med stödmaterial om den individuella studieplanen 
och med exempel på blanketter för hur en sådan plan kan utformas. 
Utredningen anser att den typen av exempel kan underlätta lärares 
arbete och minska den administrativa bördan samtidigt som förut-
sättningarna för likvärdighet ökar. Utredningen bedömer att förslaget 
kommer att medföra ett utökat administrativt arbete som kan in-
volvera flera lärare, studie- och yrkesvägledare samt tid för samarbete 
mellan dessa. Det bör även avsättas tid för samtal med eleven och 
elevens vårdnadshavare. Utredningen uppskattar att tiden för att 
göra en individuell studieplan och tid för revidering därför uppgår 
till totalt 50 minuter. 

Utredningen bedömer att kostnaderna för förslaget om en indi-
viduell studieplan totalt uppgår till cirka 5 300 000 kr. Beräkningen 
bygger på ett antagande om 22 508 elever (årskurs 7–9), en löne-
kostnad på 283 kr i timmen och att en genomsnittlig uppskattad 
tidsåtgång för att göra en individuell studieplan samt för revidering 
uppgår till totalt 50 minuter per elev.6  

11.6.2 Förslaget om ett skriftligt omdöme  
i stället för terminsbetyget F  

För en nyanländ elev som inte uppnår kraven för betyget E föreslår 
utredningen att ett betyg inte sätts i ämnet. I stället ska läraren ge 
eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i för-
hållande till kunskapskraven för ämnet i årskurs 6–9 i grundskolan, 
7–10 i specialskolan och årskurs 6 i sameskolan. 

Statistiken visar att en majoritet av eleverna med okänd bakgrund 
inte uppnår godkända betyg. Det var 47 procent som saknade god-
kända betyg i alla ämnen läsåret 2015/16. Utöver dessa saknar 
50 procent av eleverna godkända betyg i två ämnen eller fler. Det 
                                                                                                                                                          
6 Lönen bygger på en grundskollärares lön på 30 200 (SCB 2015), semestertillägg och sociala 
avgifter och arbetsgivaruppgifter på 1,3833, vilket landar på en lönekostnad på 42 397kr/mån, 
dvs. 257 kr/tim och uppräknat till 2018 blir det 283 kr/tim.  
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innebär att det är 97 procent av eleverna med okänd bakgrund som 
saknar godkänt i två eller flera ämnen eller i alla ämnen i årskurs 9.  

När det gäller nyinvandrade elever var det 63 procent av eleverna 
som saknade betyg i två eller flera ämnen senaste läsåret och det var 
7 procent som saknade godkända betyg i alla ämnen samt 21 procent 
som hade godkänt i alla ämnen. (För mer information om statistiken 
se avsnitt 3.6.3).7 

Utifrån statistik beställd från Skolverket framgår att andelen ny-
invandrade elever som klarar godkänt i alla ämnen minskar ju senare 
eleven har invandrat. (Se tabell 3.4. i avsnitt 3.6.3).  

Det var 28 612 elever som hade okänd bakgrund eller var ny-
invandrade i årskurs 6–9 läsåret 2015/16. Av dessa är det cirka 
7 300 elever som har okänd bakgrund och som utredningen bedömer 
kan behöva skriftliga omdömen i nästan alla ämnen. Av de nyin-
vandrade eleverna, cirka 21 300, kommer antalet icke godkända ämnen 
att minska ju längre elever gått i grundskolan. Utifrån statistiken om 
att 21 procent hade godkänt i alla ämnen i årskurs 9 görs en upp-
skattning om att det är cirka 4 500 nyinvandrade elever i årskurs 6–9 
som uppnår godkänt i alla ämnen. Det är cirka 16 800 nyinvandrade 
elever som således kommer att behöva skriftliga omdömen i två, 
flera eller alla ämnen.  

Undervisande lärare ska enligt läroplanen göra kontinuerliga be-
dömningar av elevens kunskapsutveckling. Bedömningar av elevernas 
kunskapsnivå sker således redan i dag i viss omfattning i alla års-
kurser, bl.a. i utvecklingssamtal, i den skriftliga individuella utveck-
lingsplanen och i det systematiska kvalitetsarbetet. I slutbetyget i 
årskurs 9 ska alltid ett skriftligt omdöme ges om inte ett godkänt 
betyg har uppnåtts. En sådan bedömning ska dock inte dokumen-
teras i form av ett skriftligt omdöme i årskurs 6 till och med höst-
terminen årskurs 9, när terminsbetyg ges, varför vissa nya administra-
tiva uppgifter, i form av att skriva in omdömena i aktuellt system, 
tillkommer.  

Utredningen uppskattar i genomsnitt, det kommer dock att 
variera stort mellan varje elev beroende på antal ämnen, att det kom-
mer att ta 20 minuter i snitt per elev att göra skriftliga omdömen. 
Utredningen beräknar kostnaden för förslaget till 2 700 000 kronor. 
Beräkningen bygger på att det är 28 612 elever (årskurs 6–9), lärar-
                                                                                                                                                          
7 Skolverket (2016). PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2016.  
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lön på 283 kr i timmen och att tiden för att göra skriftliga omdömen 
i snitt landar på totalt 20 minuter.8 

11.6.3 Förslaget om studiehandledning på modersmålet 

Utredningen föreslår att en nyanländ elev som påbörjar sin skolgång 
i Sverige i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan samt års-
kurs 8–10 i specialskolan, ska få studiehandledning på modersmålet 
om det inte är uppenbart obehövligt. Utredningens förslag innebär 
att om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom sådan 
studiehandledning på modersmålet ska bestämmelserna om särskilt 
stöd inte tillämpas.  

Om eleverna har ett behov av studiehandledning på modersmål 
har de i dag rätt till det. Enligt gällande lagstiftning är studiehand-
ledning på modersmål en stödinsats som i vissa fall är att anse som 
extra anpassningar, vilket inte behöver dokumenteras och vissa fall 
är insatsen att anse som särskilt stöd. Särskilt stöd ska alltid föregås 
av en utredning och ett upprättat åtgärdsprogram. Utredningen gör 
bedömningen att de allra flesta nyanlända elever som påbörjar sin 
skolgång i årskurs 7–9 behöver studiehandledning på modersmålet. 
Utifrån den tolkning som Skolverket9 gör av bestämmelserna om 
studiehandledning på modersmål i förhållande till extra anpassningar 
och särskilt stöd gör utredningen även bedömningen att en majo-
ritet av de nyanlända eleverna som påbörjar sin skolgång i årskurs 
7–9 har behov av studiehandledning i en sådan omfattning att det är 
fråga om särskilt stöd, varför åtgärdsprogram som huvudregel ska 
upprättas för dessa elever (se vidare i avsnitt 5.5.4).  

Det råder brist på studiehandledare och modersmålslärare men 
utredningen har uppfattat att det finns flera regionala och lokala 
projekt som pågår för att rekrytera och utbilda studiehandledare 
bland t.ex. nyanlända vuxna och högskole- och universitetsstudenter. 
Vidare är möjligheten till fjärrundervisning i dag också större jäm-
fört med tidigare. Utifrån att fler nyanlända vuxna anlänt till Sverige 
finns även större möjligheter att rekrytera personer i dag, vilket några 

                                                                                                                                                          
8 Lönen bygger på en grundskollärares lön på 30 200 (SCB 2015), semestertillägg och sociala 
avgifter och arbetsgivaruppgifter på 1,3833, vilket landar på en lönekostnad på 42 397kr/mån 
dvs. en timlön på 257 kr. Uppräknat till 2018 blir det 283 kr. 
9 Skolverket (2015). Studiehandledning på modersmål - stödmaterial. 
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kommuner i utredningens huvudmannakonstakter framfört. Studie-
handledare omfattas inte heller av kraven på behörighet. Det kan 
finnas flera skäl till att studiehandledning inte har erbjudits i den 
omfattning man skulle önska. Förutom brist på studiehandledare och 
modersmålslärare, i synnerhet i vissa språk, är det en kostsam insats. 
Utredningen föreslår en justering av nuvarande lagstiftning som 
innebär en viss ambitionshöjning jämfört med nuvarande skyldighet. 
Utredningen bedömer att denna ambitionshöjning ska finansieras.  

Totalt har två procent av eleverna i grundskolan i årskurs 1–9, 
vilket motsvarar cirka 20 000 elever, studiehandledning på moders-
mål enligt de inrapporterade uppgifterna från oktober 2015.  

Tabell 11.3 Andel elever med studiehandledning på modersmålet i årskurs  
7–9, antalet och andel nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund i årskurs 7–9, samtliga skolor, läsåret 2015/16 

Andel (%) med studiehandledning 
på modersmålet 

Antal och andel nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund 

Årskurs Totalt Flickor Pojkar Antal elever 
i årskursen 

Antalet nyinvandrade 
och elever med 
okänd bakgrund 

Andel nyinvandrade 
och elever med 
okänd bakgrund 

7 2,0 1,8 2,2 104 384  6 519 6,1 
8 2,5 2,2 2,9 101 699 7 423 7,2 
9 3,1 2,4 3,8 102 167 8 566  8,3 

Totalt     308 250 22 508  
Källa: Skolverkets tabeller och inhämtad statistik  

 
 
Studiehandledning på modersmålet kan ges individuellt, i grupp, efter 
skolan, i anslutning till ordinarie lektion, vid läxhjälp m.m. Studie-
handledning kan också ges individuellt eller i grupp via fjärrunder-
visning och sådana lektioner kostar mindre. Som ovan beskrivet 
bedömer utredningen att majoriteten av nyanlända elever som kom-
mer i årkurs 7–9 har ett behov av studiehandledning på modersmål 
och de har därmed rätt att få insatsen utifrån nuvarande lagstiftning. 
Utredningen uppskattar att föreslagen ambitionshöjning kommer 
att innebära att fler nyanlända elever i årskurs 7–9 kommer att få 
studiehandledning jämfört med de elever som i dag har rätt till sådan 
studiehandledning enligt gällande bestämmelser. Utredningen upp-
skattar att förslaget innebär att ytterligare 15 procent av det totala 
antalet nyanlända elever, i form av asylsökande elever och elever som 
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är nyinvandrade, i årskurs 7–9 kommer att få studiehandledning på 
modersmål. Detta motsvarar cirka 3 400 elever utifrån att det läsåret 
2015/16 var cirka 22 500 nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund i årskurs 7–9, se tabell 11.3.  

Ett antal av dessa elever kommer att få studiehandledning indivi-
duellt och ett antal av dessa elever kommer att få studiehandledning 
i grupp eller via fjärrundervisning, vilket måste tas med i beräkningar-
na. När det gäller studiehandledning i grupp kan antalet elever variera 
stort men utredningen väljer att beräkna utifrån att studiehandled-
ning kan ges i grupper om sex elever. Vid ett sådant antagande och 
utifrån SCB:s lönestatistik beräknar utredningen att förslaget kom-
mer att kosta cirka 19 300 000 kr per år, se beräkning i tabell 11.4 
nedan.  

Tabell 11.4 Beräkning av kostnad för förslaget om studiehandledning  

Antagande läsåret 2018/19  

 Årkurs 7–9 

Antal elever 3 400 
Antal elever per grupp 6,0 
Antal grupper 570 
Antal personaltimmar per vecka och grupp 2,510 
Antal timmar per år 74 100 
Genomsnittlig kostnad per timme, kronor 26111 

Total kostnad undervisning  19 300 000 

Minskade kostnader  

Utifrån att förslaget innebär att färre antal utredningar och åtgärds-
program måste skrivas för dessa elever uppfattar utredningen att 
förslaget medför att den administrativa kostnaden för dessa uppgifter 
kommer att minska. Detta bör beaktas vid utredningens bedömning 
av tillkommande kostnader för förslaget om förstärkt rätt till studie-
handledning på modersmålet. Utredningen uppskattar att det tar 
cirka 30 minuter att göra ett åtgärdsprogram som enbart avser 

                                                                                                                                                          
10 Antal lärartimmar av 40 timmar, avser undervisning och förberedelser. 
11 Avser en lönekostnad på lön på en skolassistents lön på 26 100 år 2015 enligt SCB, plus 
semestertillägg och sociala avgifter och arbetsgivaruppgifter på 1,3833, vilket landar på en 
lönekostnad på 36 641 kr/mån, dvs 222 kr/tim och uppräknat till 2018 blir det 261 kronor.  
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insatsen studiehandledning på modersmålet. Antalet elever i års-
kurs 7–9, läsåret 2015, var 22 508 elever. Utredningen bedömer att en 
majoritet av dessa elever är aktuella för åtgärdsprogram men inte 
alla. Utredningen har därför valt att utgå från 55 procent. Kostnaden 
för minskad utredning beräknas därför till totalt 1 750 000 kronor. 
Beräkningen bygger på 12 375 elever, en grundskollärares lön på 
283 kr/tim och en tidsåtgång på 30 minuter.12  

11.6.4 Förslaget om rätt till modersmålsundervisning  
för ensamkommande barn  

Antal ensamkommande barn har ökat kraftigt fram till 2015 för att 
minska 2016 vilket kan förklaras med förstärkta gräns – och ID-
kontroller till Sverige och den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 

Tabell 11.5 nedan visar antalet ensamkommande de senaste åren 
och framtida prognos. 

Tabell 11.5 Antalet ensamkommande barn 2011–2016 och prognos  
för 2017– 2018 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totalt ensamkommande barn 2657 3578 3852 7049 35369 2199 2400 2900 
Flickor 400 581 668 1363 2847 435   
Pojkar 2257 2997 3184 5686 32522 1764   
         
Ålder 7–12 145 228 324 574 1830 190   
Ålder 13–15 887 1202 1224 2580 14181 932   
Ålder 16–17 1576 2051 2210 3701 16356 1016   
Totalt 7–17 2598 3481 3758 6855 32367 2138   
Källa: Migrationsverket  

 
 
Hur många av de ensamkommande barnen som får uppehållstillstånd 
har varierat de senaste åren. 2014 fick 75 procent, 2015 var det 
88 procent och 2016 fick 86 procent bifall.13 

                                                                                                                                                          
12 Lönen bygger på en grundskollärares lön på 30 200 (SCB 2015), semestertillägg och sociala 
avgifter och arbetsgivaruppgifter på 1,3833, vilket landar på en lönekostnad på 42 397kr/mån 
och en timlön på 257 kr. Uppräknat till 2018 blir det 283 kr. 
13 Migrationsverkets statistik  
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Utredningen har valt att utgå från ett snitt av antal ensamkom-
mande barn år 2011–2013 i åldern 7–15 och 16–17 år. Detta eftersom 
asylmottagandet av ensamkommande barn var exceptionellt högt 
2014 och 2015. Under 2016 var det dock väldigt lågt.14 

Antalet ensamkommande i åldern 7–15 år blir då 1 337 och 
1 946 för ensamkommande i åldern 16–17 år. Antalet berättigade 
elever har ökat för varje år även om alla inte väljer att delta. Läsåret 
2012/13 var det 184 220 elever som var berättigade till undervis-
ningen. Antalet har ökat till 275 329 elever läsåret 2016/17. Utifrån 
statistik om grundskolan framkommer att det är 57 procent av de 
eleverna som är berättigade som väljer att läsa modersmål läsåret 
2016/17. Läsåret 2012/13 var det 54 procent som valde att delta. 
För gymnasieskolan finns inte motsvarande statistik. Den statistik 
som redovisas är kursbetyg på avgångselever från nationella program. 
Det innebär t.ex. att elever som går på introduktionsprogrammen 
inte ingår. Antalet elever som väljer att delta i modersmålsundervis-
ning i grundskolan är som högst i årkurs 2 och 3 och sjunker sedan 
relativt kontinuerligt per årskurs fram till årskurs 8 eller 9 de senaste 
två åren. För pojkar 2015 och 2016 ökar dock antalet elever igen 
från årskurs 8. För flickor ökar antalet elever i modersmålsunder-
visningen något från årskurs 9 under 2014–2016. Antalet elever som 
deltar i modersmålsundervisning per årskurs redovisas i figur 11.1. 
på nästa sida.   

                                                                                                                                                          
14 Utredningen har övervägt att göra en beräkning utifrån kommande prognos men det finns 
dels en stor osäkerhet i denna och dels saknas statistik i vilken ålder barnen kommer i.  
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Figur 11.1 Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning uppdelat  
per läsår och kön 2014–2016  

 
Källa: Beställd statistik från SCB  

 
 
Utredningen bedömer således att antalet ensamkommande som deltar 
i modersmål kommer att sjunka ju äldre eleverna är. Utredningen 
utgår i beräkningarna från att 57 procent av de i åldern 7–15 år del-
tar dvs. av 1 337 elever är det 762 ensamkommande som kommer 
att delta. Utredningen uppskattar att 40 procent av de ensamkom-
mande i åldern 16–17 år kommer att delta i undervisningen dvs. av 
1 946 elever deltar 778. Totalt 1 540 elever i åldern 7–17 år kommer 
således att delta i undervisningen. Utifrån ett antagande om att 
83 procent15 får uppehållstillstånd kvarstår 1 280 elever.  

Utredningen bedömer att kostnaden för förslaget totalt uppgår 
till 9,7 miljoner kronor per år.16  

                                                                                                                                                          
15 Baseras på ett snitt av antal som fått uppehållstillstånd de senaste tre åren.  
16 Kostaden beräknas utifrån en kostnad på 630 kr/elev. Utredningen har baserat kostnaden 
på ett snitt utifrån de tilläggsbelopp utredningen sett för modersmålsundervisning som vari-
erat mellan 480–780 kr elever/månad. Beräkning bygger på 1 280 elever och ett snitt på 630 per 
elev/månad och per år. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

An
ta

l e
le

ve
r  

2014 pojkar 2014 flickor 2015 pojkar
2015 flickor 2016 pojkar 2016 flickor

Årkurs  



SOU 2017:54 Konsekvensbeskrivning 

321 

11.6.5 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna  
– en översikt  

Tabell 11.6 Ökade och minskade kostnader per år för kommunerna per år, 
miljoner kronor  

Ökade kostnader 2018 2019 2020 2021 
Individuell studieplan  2,7 5,3 5,3 5,3 
Skriftligt omdöme 1,3 2,7 2,7 2,7 
Studiehandledning på modersmålet 9,7 19,3 19,3 19,3 
Modersmålsundervisning för ensamkommande 4,8 9,7 9,7 9,7  
Summa 18,5 37 37 37 
Minskade kostnader     

Färre åtgårdsprogram 1,8 1,8 1,8 1,8 
Summa 1.8 1,8 1,8 1,8 

Differens kvar att finansiera  16,7 35,2 35,2 35,2 

11.7 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen  

Förslaget om anpassad studieplan innebär en möjlighet för kommu-
nala huvudmän att anpassa utbildningen för nyanlända elever i års-
kurs 7–9. Likaså innebär förslaget om att en huvudman får ta emot 
en elev på programinriktat individuellt val om det föreligger synner-
liga skäl en möjlighet för kommunerna att göra undantag från kravet 
på ett godkänt betyg i svenska som andraspråk. Förslagen innebär 
inga skyldigheter för kommunerna och har därför ingen påverkan 
på den kommunala självstyrelsen.  

Förslaget om att introduktionsprogrammen yrkesintroduktion 
och individuellt val ska stå öppna för nyanlända ungdomar med 
tillräckliga språkkunskaper och som därmed bedöms ha behov av 
att gå annat program än språkintroduktion bedömer utredningen är 
ett förtydligande av gällande rätt utifrån de syften som uttalats i för-
arbetena till bestämmelserna. Förslaget innebär därför inget ingrepp 
i den kommunala självstyrelsen. 

Förslaget om att en individuell studieplan ska upprättas för varje 
nyanländ elev som påbörjar sin utbildning i årskurs 7–9 är en ny 
obligatorisk uppgift för kommunerna, vilken innebär en viss in-
skränkning i den kommunala självstyrelsen.  

Förslaget om en förstärkt rätt till studiehandledning på moders-
målet och förslaget om att modersmål ska erbjudas elever som är 
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ensamkommande barn även om de inte har modersmålet som dag-
ligt umgängesspråk, är en ambitionshöjning som innebär en viss ökad 
styrning av verksamheter där kommunerna redan i dag har ett stort 
ansvar. Förslagen begränsar således i viss mån den kommunala själv-
styrelsen. 

När det gäller förslaget om att en elev ska få ett skriftligt omdöme 
i stället för terminsbetyget F finns redan i dag en skyldighet enligt 
läroplanen att göra bedömningar av elevernas kunskapsutveckling, 
men däremot finns ingen skyldighet att dokumentera denna i form 
av ett skriftligt omdöme. Även detta förslag innebär därför en viss 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 

Sammanfattningsvis innebär förslagen om en individuell studie-
plan, förstärkt rätt till studiehandledning, att modersmålsundervis-
ning ska erbjudas elever som är ensamkommande barn och ett skrift-
ligt omdöme i stället för terminsbetyget F ett visst ingrepp i den 
kommunala självstyrelsen, vilket redovisas ovan. Förslagens grund-
läggande syfte är att öka förutsättningarna för nyanlända elever 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 att uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. I förlängningen innebär det att 
dessa elever i högre grad når en gymnasieexamen och etablerar sig 
på arbetsmarknaden. Detta bidrar till en snabbare etablering i det 
svenska samhället och minskad risk för att hamna i ett utanförskap. 
Bedömningen är därför att behovet av att säkerställa att nyanlända 
elever får mer likvärdiga förutsättningar att nå målen med utbild-
ningen är stort. Detta behov bedöms inte heller kunna tillgodoses 
på ett för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande 
sätt (se alternativa lösningar i avsnitt 11.4), varför förslaget får anses 
utgöra ett proportionellt ingrepp i den kommunala självstyrelsen.  

11.8 Ekonomiska konsekvenser för staten  

Statlig ersättning till kommuner  

Utredningen konstaterar inledningsvis att det inte ingår i utredning-
ens uppdrag att se över kommuners ersättning för asylsökande 
elever och elever som är nyinvandrade i sin helhet. Det som nu ska 
finansieras är enbart de nya förpliktelser som införs genom förslagen 
och inte de åtaganden som huvudmännen redan tidigare haft.  
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Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de 
kostnader de har för asylsökande. Kommunerna får även ersättning 
för vissa kostnader de har för personer som ansökt om eller fått 
uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan 
ansökan och en del behöver kommuner ansöka om. Staten ersätter 
kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och 
nyanlända genom ett trettiotal ersättningar.  

Kommunerna kan t.ex. ansöka om ersättning för skolundervisning 
samt för barn inskrivna vid en förskola, belagda boendeplatser för 
ensamkommande barn eller ersättning för betydande extraordinära 
kostnader som när en kommun tar emot ett stort antal asylsökande 
under kort tid. Nytt ersättningsystem för ensamkommande barn 
och unga träder i kraft 1 juli 2017.  

När det gäller ersättning för asylsökande och undervisning består 
ersättningen av ett visst fastställt schablonbelopp per utbildnings-
form och kalenderår. Schablonbelopp för 2017 är 99 500 kronor17 
per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och same-
skola. För en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola är beloppet 
113 100 kronor per år. Ersättningen ska täcka de kostnader som 
kommunen har för förskolan eller utbildningen inklusive skolskjuts. 
Kommunen kan dock exempelvis ansöka om ersättning för extra-
ordinära utbildningskostnader såsom skolskjuts för särskoleelever 
samt ersättning för kostnader för extra skollokaler. Om barnet får 
uppehållstillstånd upphör rätten till ersättning från och med den 
dag barnet blir kommunplacerat och utskriven från Migrations-
verkets mottagningssystem.18 

11.8.1 Förslaget om fortsatt bidrag till lovskola 

En huvudman för en grundskola kan söka statsbidrag för lovskola 
för en elev som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för 
betyg E i ett eller flera ämnen. Bidraget omfattar för närvarande 
elever i årkurs 6, 7, 8 och 9 eller, när det är fråga om undervisning 

                                                                                                                                                          
17 Genomsnittlig kostnad för en elev i grundskolan 2015 låg på 100 100 kr och ska täcka 
undervisning, skolmåltider, lokaler m.m. För gymnasieskolan var genomsnittlig kostnad per 
elev 114 900 kr 2015. 
18 Information hämtat från Migrationsverkets hemsida om statlig ersättning till kommuner i 
maj 2017.  
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under sommarlov, elever som har gått i någon av dessa årskurser. En 
huvudman för en gymnasieskola kan söka statsbidrag för lovskola 
för en elev i gymnasieskolan som behöver det för att nå kunskaps-
kraven för betyget E i en eller flera kurser eller, när det gäller intro-
duktionsprogram, i ett eller flera ämnen som ingår i elevens indivi-
duella studieplan. Bidragsbeloppet för 2017 är högst 1 500 kr per 
elev och vecka för sommarlovet. Från och med den 1 augusti 2017 
är det obligatoriskt för huvudmännen inom grundskolan att erbjuda 
lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i 
nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera 
ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett natio-
nellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever 
som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. 
Den obligatoriska lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven 
avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i 
båda fallen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 (prop. 
2016/17:1) föreslagit att 30 miljoner kronor avsätts för införandet 
av en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola under 2017, efter-
som förändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Från 
och med 2018 beräknas 60 miljoner kronor årligen för ändamålet. 

Utredningens förslag är att statsbidrag även i fortsättningen ska 
kunna utgå till huvudmän som anordnar lovskola under sommar-
lovet för elever i årskurs 8 eller 9 och om huvudmannen anordnar 
sådan lovskola utöver den obligatoriska lovskola som nu föreslås av 
regeringen i proposition 2016/17:156.  

Vårterminen 2016 var det drygt 17 800 elever som lämnade grund-
skolan utan att ha blivit behöriga till ett nationellt program i gym-
nasieskolan. Av de 17 800 elever som saknade behörighet till de 
nationella programmen vårterminen 2016 var drygt 3 400 elever 
(19 procent) nyinvandrade och närmare 5 200 elever (29 procent) 
var elever med okänd bakgrund. Närmare 7 600 elever (42 procent) 
var födda i Sverige. Utredningen bedömer att det inte är troligt att 
alla elever som saknar behörighet till gymnasieskolan i årskurs 9 eller 
att elever i årskurs 8 kommer att tacka ja till lovskola, i synnerhet 
när eleverna redan kan ha gått två veckor i den obligatoriska lov-
skolan. Utredningen gör emellertid antagandet att flertalet nyanlända 
elever kommer att gå.  
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I årskurs 8 var det läsåret 2015/16 cirka7 400 elever totalt som 
var nyinvandrade eller hade okänd bakgrund och motsvarande 
andel för årskurs 9 var cirka 8 600 elever (se tabell 11.2). I årskurs 8 
och 9 läsåret 2015/16 var således denna elevgrupp totalt cirka 
16 000 elever. Det var cirka 21 procent av de nyinvandrade och 
2,5 procent av eleverna med okänd bakgrund som uppnådde målen 
i alla ämnen läsåret 2015/16. För årskurs 9 antas därför att cirka 
7 300 nyanlända elever kan vara intresserade och cirka 6 300 elever i 
årskurs 8, dvs. sammanlagt antas cirka 13 500 elever vara intresse-
rade av att delta i lovskola.  

Vid ett scenario att 16 000 elever deltar och utifrån uppgifter från 
Skolverket om 1500 kr/elev för sommarskola beräknar utredningen 
den totala kostnaden till 25 500 000 miljoner kronor för en vecka. 
Vid två veckor blir den totala kostnaden 51 miljoner kronor.  

Tabell 11.7 Kostnader för lovskola i årskurs 8 och 9 per år, miljoner kronor 

 2018 2019 2020 2021 
Lovskola  25,5 51 51 51 
Summa 25,5 51 51 51 

 
 
I Skolkommissionens slutbetänkande (SOU:2017:35) föreslås ett 
villkorat statsbidrag till huvudmännen för undervisning och elevhälsa. 
Bidraget baseras på socioekonomiskt betingade förutsättningar, med 
infasning över tre år. Bidraget avser förskoleklass och grundskola och 
avser 6 miljarder kronor i syfte att möjliggöra undervisning av hög 
kvalitet och kompensatoriska insatser för en likvärdig utbildning. 
Kommissionen anger några riktade bidrag, som kommissionen ser 
som tänkbara att avveckla till förmån för statsbidrag till undervisning 
och elevhälsa baserat på socioekonomiska faktorer som kommission-
en förordar. Kommissionen nämner t.ex. bidrag till sommarskolan 
och undervisning under andra lov. Kommissionen understryker sam-
tidigt att det ändamål som bidraget avser är mycket angeläget. För-
slaget föreslås träda i kraft 1 juli 2018.  
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11.8.2 Konsekvenser för skolmyndigheterna 

Konsekvenser för Skolverket 

En rad av utredningens förslag riktar sig till Skolverket. Förslagen 
handlar om följande uppdrag: 

– Att ta fram ett generellt bedömningsstöd avseende sådan kun-
skapsutveckling som ligger under kraven som motsvarar godkänt 
betyg med särskild inriktning på nyanlända elever i de obligato-
riska skolformerna och gymnasieskolans introduktionsprogram, 

– Att komplettera bedömningsstödet Bygga svenska med hur be-
dömningsstödet ska användas i förhållande till kursplanerna i 
svenska och svenska som andraspråk, 

– Att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering inom grundskolan och 
gymnasieskolans introduktionsprogram och 

– Att ta fram ett stödmaterial i engelska på nybörjarnivå för årskurs 
7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram.  

När det gäller kostnaden för dessa förslag föreslår utredningen att 
dessa ska rymmas inom Skolverkets uppdrag om samverkan för bästa 
skola (U2015/3357/S) och uppdraget om att genomföra insatser för 
att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov 
för elever med annat modersmål (U2017/00300/S). Detta kan inne-
bära omprioriteringar eller att förslagen eventuellt ska genomföras 
över en längre tidsperiod. För dessa uppdrag är totalt 500 miljoner 
avsatta för 2017, 526 miljoner för 2018, 546 miljoner för 2019 och 
560 miljoner mellan 2020–2025. 

Konsekvenser för Skolinspektionen 

De föreslagna författningsändringarna kommer att beröra Skolinspek-
tionen i egenskap av tillsynsmyndighet. Utredningen gör bedöm-
ningen att eventuella ökade kostnader till följd av utredningens för-
slag ryms inom myndighetens reguljära budget (prop. 2016/17:1). 
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11.9 Finansiering  

Av tabell 11.8 nedan framgår de totala uppskattade ökade kostna-
derna per år till följd av utredningens förslag. Utredningen föreslår 
även att vissa förslag finansieras inom befintliga uppdrag hos Skol-
verket. Av tabellen syns även den minskade kostnaden till följd av 
utredningens förslag om studiehandledning på modersmålet som 
innebär att färre antal utredningar och åtgärdsprogram måste skrivas. 
Differensen i tabellen utgörs av de belopp som kräver finansiering 
från andra medel än de minskade kostnaderna. Finansieringen av 
dessa belopp redogörs för i texten nedan. 

Tabell 11.8 Totala kostnader samt differens kvar att finansiera,  
miljoner kronor  

 2018 2019 2020 2021 
Ökade kostnader 44 88 88 88 
Varav finansieras inom befintliga uppdrag 25,5 51 51 51 
Återstående kostnader 18,5 37 37 37 
Minskade kostnader 1,8 1,8 1,8 1,8 
Differens att finansiera 16,7 35,2 35,2 35,2 

 
 
Utredningen lägger en rad uppgifter på Skolverket där ett flertal före-
slås finansieras inom Skolverkets befintliga uppdrag om att genom-
föra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever 
och vid behov för elever med annat modersmål och samverkan för 
bästa skola. Förslagen handlar som tidigare nämnt om generellt be-
dömningsstöd avseende kunskapsutveckling som ligger under kun-
skapsnivån för betyget E, att komplettera materialet Bygga svenska i 
förhållande till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, 
att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering och att ta fram ett stöd-
material i engelska på nybörjarnivå för årskurs 7–9. Se avsnitt 11.8.2. 

Skolkommissionen har föreslagit att ett statsbidrag på 6 miljarder 
till huvudmännen för undervisning och elevhälsa införs 1 juli 2018. 
Utredningen föreslår finansiering av förslaget om lovskola inom be-
fintlig ram för det av Skolkommissionen föreslagna statsbidraget. 
Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2017 (prop. 2016/17:99) 
föreslagit en särskild jämlikhetspeng som ska fördelas till grundskolor 
med lägst andel behöriga elever till ett nationellt program i gym-
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nasieskolan för insatser efter huvudmannens behov. Majoriteten av 
dessa skolor lär ha en hög andel av nyanlända elever. För 2017 upp-
går jämlikhetspengen till en halv miljard kronor. Om Skolkommis-
sionen förslag om statsbidrag för undervisning och elevhälsa inte 
går igenom föreslås att lovskola finansieras inom jämlikhetspengen. 
Den differens som återstår ovan föreslås finansieras inom utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning. Finansiering får 
ske inom ramen för budgetarbetet.  

11.10 Särskilda konsekvenser  
enligt utredningens direktiv 

11.10.1 Konsekvenser för barn och elever 

Enligt utredningens direktiv ska konsekvensanalysen, utöver de krav 
som ställs enligt kommittéförordningen, även innehålla en beskriv-
ning av konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s kon-
vention om barnets rättigheter.  

En av grundprinciperna i FN:s barnkonvention är den om barnets 
bästa. Enligt artikel 3.1 ska barnets bästa komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndig-
heter eller lagstiftande organ.  

Utredningens förslag riktar sig främst mot nyanlända elever som 
påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9. Det är därför själv-
fallet så att förslagen får konsekvenser för barn och att det är en 
fråga som ”rör barn”. En beskrivning och analys måste därför göras 
av vilka positiva och eventuellt negativa konsekvenser de föreslagna 
bestämmelserna kan få för de barn som omfattas. De barn som kom-
mer till Sverige är unika individer och har olika förutsättningar och 
behov. Barnets bästa kan därför inte ges en enhetlig innebörd för 
alla barn som kommer att omfattas av de föreslagna bestämmelserna. 
Barnrättskommittén har uttalat att i beslut som rör barn som kollek-
tiv – t.ex. när lagar stiftas – måste barns bästa bedömas och fast-
ställas med utgångspunkt i de omständigheter som råder för den 
grupp av barn det gäller och för barn i allmänhet. 

De barn som träffas av de föreslagna bestämmelserna är till stor 
del nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9. Den 
gruppen omfattar alla barn som har varit bosatta utomlands, som 
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nu är bosatta i Sverige enligt skollagens mening och som påbörjar 
sin skolgång i svensk skola i årskurs 7–9. I gruppen ingår asylsökande, 
utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige, EU/EES-med-
borgare och svenska medborgare som flyttar till Sverige efter att ha 
varit bosatta utomlands. 

Principen om barnets bästa är grundläggande i skollagen (1 kap. 
10 §). I skollagen finns också den grundläggande principer om att 
alla elever ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska 
vara likvärdig inom varje skolform (1 kap. 8 och 9 §§). I princip 
samtliga förslag syftar till att nyanlända elever som kommer i grund-
skolans senare år, och därmed får en mycket begränsad tid att fullgöra 
sin skolgång i grundskolan, ska få mer likvärdiga förutsättningar att 
nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. De positiva 
konsekvenserna av förslagen är därmed att eleverna i högre utsträck-
ning får möjlighet att nå en gymnasieexamen och ett inträde på den 
svenska arbetsmarknaden.  

En negativ konsekvens skulle kunna anses vara att nyanlända 
elever under vissa förutsättningar inte kommer att läsa samtliga ämnen 
som övriga elever enligt förslaget om anpassad timplan. Sverige har 
dock tagit emot nyanlända elever i skolan under flera decennier och 
statistiken visar tydligt att elever som anlänt efter 12 års ålder i 
betydligt högre uträckning än övriga elever inte uppnår en fullföljd 
gymnasieutbildning vid 24 års ålder och att en högre andel av dessa 
ungdomar är arbetslösa jämfört med elever födda i Sverige. För att 
bryta dessa mönster bedömer utredningen att förslaget kan bidra 
till att individen senare i livet får utökade möjligheter till arbete 
eller fortsatt utbildning.  

Därutöver lyfter majoriteten av intervjuade huvudmän att den 
tid dessa elever har för att läsa in nioårig svensk grundskola är för 
kort. För många nyanlända elever räcker det inte heller med lov-
skolor och något extra år på grundskolan för att bli behöriga när de 
ska läsa in ett stort antal ämnen. I grundskolan finns 16 obligato-
riska ämnen men för att bli behörig till gymnasieskolans nationella 
högskoleförberedande program krävs, för närvarande, godkänt i 
12 ämnen. Utredningen uppfattar att nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i de senare årskurserna känner en stor stress och oro 
över att de inte hinner bli behöriga och få en gymnasieutbildning i 
tid. Utredningen bedömer därför att framför allt förslagen om an-
passad timplan och en individuell studieplan tillsammans kan bidra 
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till att minska den stressen och samtidigt bidra till att eleverna får 
större chans att uppnå godkända betyg.  

Utredningen har inte gjort egna intervjuer med barn men har 
tagit intryck av de elevröster som kommit fram i senare tids forsk-
ning och studier om elevernas syn på mottagandet i skolan och över-
gångar mellan klasser i svenska skolsystemet. Rapporterna visar att 
eleverna och vårdnadshavarna tycker det är oklart vad den inledande 
undervisningen innehåller, att de inte är delaktiga och att de önskar 
mer information om utbildningen och vägen framåt i utbildnings-
systemet. Förslaget om individuell studieplan med en långsiktig plane-
ring för hur eleven ska uppnå behörighet stärker elevens möjlighet 
till en individanpassad utbildning och ger eleven ökad möjlighet till 
delaktighet i sin utbildning. Planen kan dessutom bidra till att viktig 
information om elevens kunskapsutveckling inte går förlorad i över-
gången från grundskola till gymnasieskola. Detta stärker likvärdig-
heten vid övergångar. För de elever som flyttar bidrar planen också 
till att stärka informationen om eleven och förutsättningarna för 
kontinuitet i dessa elevers utbildning bör därför öka.  

I dag finns det i princip en väg in i gymnasiet för nyanlända elever 
som är en mycket heterogen elevgrupp. Majoriteten av de nyanlända 
eleverna hamnar på introduktionsprogrammet språkintroduktion. 
Av gymnasieutredningens uppgifter framgår även att det är få ny-
anlända som lyckas bli behöriga innan de uppnått åldersgränsen när 
rätten att börja en ny gymnasieutbildning upphör. Elever, som på-
börjat sin skolgång i Sverige i grundskolan, uttrycker i flera studier 
att de upplever att de backar i sin kunskapsutveckling på program-
met, att de känner att de börjar om i förberedelseklass igen och att 
de saknar kontakten med inrikes födda elever. Utredningens förslag 
i den här delen syftar till att mottagandet till introduktionspro-
grammen bör kunna vara mer flexibelt för att möta den nyanlända 
elevgruppens skiftande förutsättningar. Flera möjliga vägar i gym-
nasieutbildningen bidrar, enligt utredningens uppfattning, till elevens 
bästa ur bl.a. ett integrations- och kunskapsmässigt perspektiv.  

Ur ett barnrättsperspektiv bedömer utredningen sammanfatt-
ningsvis att förslagen i princip enbart har positiva konsekvenser för 
de barn som omfattas.  
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11.10.2  Konsekvenser för elever med funktionsnedsättning  

Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till 
ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta 
aktivt i samhället. Förslagen om anpassad timplan, individuell studie-
plan och skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F syftar till 
att i ännu högre grad ta tillvara på enskilda elevens förkunskaper och 
att anpassa utbildningen till elevens individuella förutsättningar samt 
att elever ska mötas utifrån sina behov. Utredningen bedömer att 
dessa förslag även kommer att gynna elever med funktionsnedsätt-
ning och särskilda behov skolan. 

11.11 Andra konsekvenser  

11.11.1 Konsekvenser för skolans personal  

Det är viktigt att ökade krav på dokumentation och andra arbetsupp-
gifter än undervisning noggrant vägs mot den nytta de har för 
eleven. Det är framför allt två av utredningens förslag, förslaget om 
en individuell studieplan och förslaget om ett skriftligt omdöme 
i stället för terminsbetyget F, som kan komma att leda till ett visst 
ökat administrativt arbete för skolorna. Utredningen lägger dock även 
fram förslag som medför möjligheter till förenklingar för skolans 
personal. Detta gäller förslaget om att nyanlända elever som påbörjar 
sin skolgång i årskurs 7–9 ska få studiehandledning på modersmål 
om det inte är uppenbart obehövligt. Förslaget innebär att om elevens 
stödbehov kan tillgodoses genom den insatsen ska bestämmelserna 
om särskilt stöd inte tillämpas. Detta kommer att leda till att sko-
lornas arbete med att utreda eleverna stödbehov och att upprätta 
åtgärdsprogram kommer att minska.  

När det gäller förslaget om en individuell studieplan åläggs skolor-
na till viss del en ny administrativ uppgift. Utredningen menar dock 
att förändringen är viktig, dels ur elevens perspektiv för att ge ökade 
förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan, dels ur ett 
huvudmannaperspektiv eftersom dokumentet även är ett stöd för 
huvudmännen i hur utbildningen för den enskilde eleven kan utfor-
mas i både grundskolan och i gymnasieskolan efter en överlämning. 
Utredningen vill framhålla att en upprättat individuell studieplan på 
grundskolan avsevärt kan underlätta upprättandet av en individuell 
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studieplan på framför allt gymnasieskolans introduktionsprogram, 
varför en sådan plan kommer att innebära att administrationen kom-
mer att minska i den skolformen.  

När det gäller förslaget om ett skriftligt omdöme i stället för ter-
minsbetyget F, innebär detta att skolorna, i synnerhet lärarna, åläggs 
en delvis ny administrativ uppgift. Syftet med förslaget är att elever-
na ska få ökade förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås för att på så sätt få mer likvärdiga förutsättningar att nå 
behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredningen har 
därför i avsnitt 6.6.1 gjort bedömningen att den ökning av arbets-
bördan som förslaget innebär står i rimlig proportion till nyttan av 
förslaget. 

11.11.2 Konsekvenser för företag/enskilda huvudmän 

Enligt utredningens direktiv ska även huvudmannaperspektivet för 
de skolformer som berörs redovisas. Läsåret 2016/17 finns det totalt 
4 847 skolenheter och av dessa har 820 enskild huvudman. Andelen 
elever i landet som går i fristående grundskolor ligger på cirka 15 pro-
cent men varierar betydligt mellan kommuner. Hösten 2016 var det 
2,9 procent av eleverna i skolenheter med enskild huvudman som 
var nyinvandrade eller hade okänd bakgrund. Det var 69 procent av 
skolenheterna med enskild huvudman som hade en eller flera elever 
som var nyinvandrade elever och/eller var elever med okänd bak-
grund.  

Samtliga förslag som riktar sig mot offentliga huvudmän ska också 
gälla enskilda huvudmän. De enskilda huvudmän som berörs av 
förslagen är de företag, föreningar och andra juridiska och fysiska 
personer som är huvudmän för fristående skolor.  

Förslagen handlar om nya lagkrav och ändringar i ett antal be-
stämmelser. Utredningen lägger inga förslag som enbart riktar sig till 
enskilda huvudmän.  

Enligt särskilda bestämmelser i skollagen ska hemkommunen 
lämna bidrag till enskilda huvudmän för varje elev. Bidraget ska en-
ligt likabehandlingsprincipen beräknas på samma grunder som kom-
munen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksam-
heten av motsvarande slag. De ökade kostnader som förslagen kan 
medföra ska således kompenseras genom bidrag.  



SOU 2017:54 Konsekvensbeskrivning 

333 

11.11.3 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service  
i olika delar av landet 

Förslaget om en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet 
och förslaget om ensamkommande barns rätt till modersmålsunder-
visning kan innebära särskilda utmaningar för kommuner som är 
glesbefolkade och som har stora geografiska avstånd. Det kan vidare 
vid vissa skolor finnas bara ett fåtal elever som är berättigade till 
modersmål eller har behov av studiehandledning. I en liten kommun 
kan det vara svårt att tillgodose detta inom kommunen och det kan 
även vara svårt att samverka med andra skolor eller andra kom-
muner om avstånden är stora.  

En viktig förändring är att det från och med den 1 juli 2015 är 
möjligt med fjärrundervisning. Med fjärrundervisning menas inter-
aktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommuni-
kationsteknik där elever och läraren befinner sig i olika lokaler när 
undervisningen sker. Från och med den 1 augusti 2016 är det även 
möjligt att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman kan 
köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på 
modersmål från en annan huvudman på entreprenad. Bestämmel-
serna innebär också att t.ex. kommuner även kan tillhandahålla fjärr-
undervisning till andra huvudmän.  

Utredningen bedömer att sysselsättningen kommer att påverkas 
genom ett ökat behov av studiehandledare på modersmålet i grund-
skolan.  

11.11.4 Konskevenser för jämställdheten  
mellan kvinnor och män 

Det finns viktiga jämställdhetsaspekter på utbildning. Flickor har 
så länge mätningar av skolresultat pågått varit mer framgångsrika 
än pojkar och utifrån Skolverkets statistik har de genomsnittliga 
betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar varit ungefär lika stora 
sedan 1980-talet.19  

Skolprestationerna i form av betyg är tydliga data för att se 
könsskillnader i grundskolan. Vid läsåret 2015/16 hade flickorna i 
genomsnitt 30 poäng högre meritvärde än pojkarna och flickorna 
                                                                                                                                                          
19 SOU (2009:64). Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? 
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har i snitt uppnått högre betyg än pojkarna i alla ämnen. I gruppen 
nyanlända elever har flickor också högre meritvärde än pojkar men 
det skiljer sig inte lika mycket. Nyinvandrade flickor har generellt 
13 poäng högre meritvärde än pojkar.  

När det gäller kunskapskraven är det runt 20 procent av flickor-
na och 26 procent av pojkarna som inte uppnår kunskapskraven i 
ett, flera eller alla ämnen sedan 2011 till 2016. Motsvarande statistik 
för nyinvandrade elever är att 77,5 procent av flickorna och 
80,8 procent av pojkarna inte uppnår kunskapskraven i ett, flera eller 
alla ämnen.20 

Det är 2 procent av eleverna i grundskolan som har studie-
handledning på modersmålet. Andel elever med studiehandledning 
tilltar något i grundskolans högre årskurser. Fram till årskurs 6 är 
det en lika stor andel flickor som pojkar som har handledning på 
modersmålet. Från och med årskurs 7 ökar andel pojkar i högre ut-
sträckning än flickor.21 

Det är färre pojkar än flickor som blir behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram och skillnaderna har även ökat för varje år sedan 
2012. Läsåret 2015/16 var det 87,7 procent av flickorna som upp-
nådde behörighet och 79 procent av pojkarna. Exkluderas gruppen 
elever med okänd bakgrund och nyinvandrade är det 91,4 procent 
för flickorna och 89,3 procent av pojkarna som uppnår behörighet. 
Andelen nyinvandrade flickor som uppnår behörighet var 32,4 pro-
cent och andelen pojkar 28,2 procent.  

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och för-
värvsarbete. Det är en större andel av den högutbildade delen av 
befolkningen som förvärvsarbetar än av den med lägre utbildning.22 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att gynna både pojkar 
och flickor. Utifrån att det är fler pojkar som invandrar i senare 
årskurser och att pojkars studieresultat är lägre än flickors finns 
möjligheten att förslagen bidrar till att skillnaderna mellan flickor 
och pojkars resultat kan minska.  

                                                                                                                                                          
20 Ur Skolverkets statistik i tabeller och databas Siris för läsåret 2015/16. 
21 Skolverket (2016). PM: Särskilt stöd i grundskolan.   
22 SCB (2014). Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014, Statistiknyhet från SCB 2016-
04-21 Nr 2016:84. 
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11.11.5 Konsekvenser för möjligheterna att nå  
de integrationspolitiska målen  

Elever som gått nio år i svensk grundskola har andra förutsättningar 
att klara kunskapskraven i skolan än elever som kommit till Sverige 
i grundskolans senare årskurser. Andelen elever med svensk bak-
grund som är behöriga till gymnasieskolan har varit relativt konstant 
under de senaste 16 åren och det är strax över 90 procent som 
uppnår behörighet till gymnasieskolans nationella program. För de 
elever som är födda utomlands men som invandrat före skolstart 
var drygt 89 procent behöriga senaste läsåret 2015/16. För de elever 
som invandrat mellan årskurs 6–9 ligger andelen på 30 procent. Det 
var endast 4 procent av eleverna med okänd bakgrund som uppnådde 
behörighet läsåret 2015/16.  

Förslagen syftar till att stärka kunskapsresultaten och öka behörig-
heten till samt genomförande av gymnasieutbildning för nyanlända 
elever och på sikt stärka ungdomarnas möjlighet till arbete och själv-
försörjning. Utredningen bedömer att förslagen således borde kunna 
bidra till strävandena mot det integrationspolitiska målet om lika 
rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bak-
grund.  

11.11.6 Konsekvenser för brottsligheten 

Det finns undersökningar på området, bl.a. från Brottsförebyggande 
rådet, IFAU och Kriminalvårdens klientkartläggningar som visar att 
det finns en större risk att en person utan gymnasieutbildning begår 
ett brott jämfört med en person som har en gymnasieutbildning. Per-
soner med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk 
att registreras för brott än de som har en eftergymnasial utbildning 
på 3 år eller mer. Av de som dömts till fängelse 2005 var det unge-
fär 50 procent av dem som saknade fullständiga gymnasiebetyg.23 
En ökad andel ungdomar som påbörjar en gymnasieutbildning och 
får en gymnasieexamen kan därför leda till minskad brottslighet.  

                                                                                                                                                          
23 BRÅ (2005). Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet rapport 2005:17 
och IFAU (2005): Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbild-
ningarna på gymnasiet? Rapport 2005:11. 



Konsekvensbeskrivning SOU 2017:54 

336 

11.11.7 Övriga konsekvenser  

Utredningen bedömer att förslagen inte får några konsekvenser för 
den personliga integriteten och att de överensstämmer med EU-rätten 
(se vidare i bilaga 3 om förslagen i förhållande till diskriminerings-
lagen m.m.). 
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12 Författningskommentar 

Förslaget till ändringar i skollagen (2010:800) 

3 kap.  

1 §  

I paragrafen anges kapitlets innehåll.  
Paragrafen ändras genom att en hänvisning till de nya bestäm-

melserna i 12 g–12 i §§ läggs till.  

12 b § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka skolformer som reg-
lerna i 12 c–12 f §§ är tillämpliga. 

Paragrafen ändras genom ett förtydligande om att bestämmelser-
na ska tillämpas i vissa skolformer om inte annat anges och genom 
att en hänvisning till de nya bestämmelserna i 12 g–12 i §§ läggs till. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.3, 5.5.4 och 7.6.1. 

12 d § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om den bedömning som ska göras 
av en nyanländ elevs kunskaper enligt 12 c §.  

Paragrafen ändras på så sätt att resultatet av en sådan bedömning 
ska beaktas, förutom vid beslut enligt 12 e § och vid planering av 
undervisningen och vid fördelning av undervisningstiden, även vid 
beslut enligt de nya paragraferna 12 g–12 i §§. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.3, 5.5.4 och 7.6.1.  
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12 g § 

Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om att en individuell 
studieplan ska upprättas för vissa nyanlända elever.  

I första stycket anges att en individuell studieplan ska upprättas 
för en nyanländ elev som mottagits i det svenska skolväsendet i års-
kurs 7–9 i grundskolan eller 8–10 specialskolan och har blivit bedömd 
enligt 12 c §, senast inom två månader efter mottagandet. Det inne-
bär att en sådan studieplan ska upprättas inom samma tidsgräns som 
ett beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp ska fattas 
enligt 12 e §.  

I andra stycket finns bestämmelser om att studieplanen ska inne-
hålla en långsiktig plan för hur eleven ska uppnå behörighet till gym-
nasieskolans nationella program. För planeringen ska elevens mål 
med utbildningen vara styrande. Elevens mål med utbildningen kan 
t.ex. vara att uppnå behörighet till ett visst nationellt högskoleför-
beredande program. Med långsiktig planering avses sådan planering 
som sträcker sig över hela grundskoletiden och i de fall eleven be-
döms riskera att ha svårt att nå gällande behörighetskrav till gym-
nasieskolans nationella program, även en planering som sträcker sig 
över gymnasieskolans introduktionsprogram. Planen ska innehålla 
utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. När 
det gäller den planerade undervisningen bör det framgå om eleven 
ska få undervisning i alla ämnen enligt respektive skolforms timplan 
eller om någon anpassning av timplanen ska göras. När det gäller 
planeringen av stödinsatser bör den individuella studieplanen fram-
för allt ange planerade beslut som är att anse som åtgärder till stöd 
för nyanlända (jfr 3 kap. 8 § fjärde stycket skollagen) såsom under-
visning i förberedelseklass, beslut om prioriterad timplan eller an-
passad timplan och studiehandledning på modersmål för nyanlända. 
Men även eventuella beslut om särskilt stöd som t.ex. särskild under-
visningsgrupp eller anpassad studiegång kan vara av stor betydelse 
för elevens förutsättningar att bli behörig till gymnasieskolans natio-
nella program, varför sådana beslut också alltid bör dokumenteras. 
För att undvika att dokumentera dubbelt, vid särskilt stöd upprättas 
t.ex. alltid ett åtgärdsprogram, bör dock planeringen enbart beskriva 
vilken insats som eleven behöver för att uppnå sitt mål och för vilken 
tid. När det gäller stödinsatser som är att anse som extra anpassningar 
enligt 3 kap. 5 a § skollagen, finns enligt gällande författningar inga 
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bestämmelser om att sådana måste dokumenteras, varför det inte 
heller bör vara ett krav att sådana dokumenteras i en individuell 
studieplan. Det finns dock inget som hindrar att extra anpassningar 
dokumenteras i studieplanen.  

Av tredje stycket framgår att studieplanen bör revideras efter de 
bedömningar som görs av den nyanlända elevens ämneskunskaper. 
Undervisande lärare ska enligt läroplanen för grundskolan och special-
skolan göra kontinuerliga bedömningar av alla elevers kunskaps-
utveckling varför det t.ex. kan framkomma att elevens stödbehov 
ser annorlunda ut eller att utbildningen för eleven behöver planeras 
annorlunda. Om det framkommer skäl till att ändra i den individuella 
studieplanen bör en sådan förändring göras. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.6.1.  

12 h § 

Paragrafen är ny. 
I första stycket anges att om det finns särskilda skäl får en ny-

anländ elev som har tagits emot i det svenska skolväsendet i årskurs 
7–9 i grundskolan eller i årskurs 8–10 i specialskolan, ges mer 
undervisning i utvalda ämnen än övriga elever i samma årskurs hos 
huvudmannen genom en omfördelning av undervisningstiden (an-
passad timplan). Åtgärden anpassad timplan innebär att skolan har 
möjlighet att erbjuda en elev att prioritera vissa utvalda ämnen och 
samtidigt få utökad undervisningstid i dessa ämnen, eftersom be-
slutet enligt paragrafen får innebära avvikelser från utbildningens 
timplan, ämnen och mål, men inte från den totala undervisnings-
tiden.  

För att ett sådant beslut ska kunna fattas för en elev krävs dock 
att det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl avses de fall där 
en bedömning görs att eleven kommer att ha svårt att uppnå de krav 
som minst ska uppnås i det antal ämnen som krävs för att få be-
hörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan på den tiden 
som den enskilde eleven har på sig i grundskolan eller specialskolan. 
För att göra en sådan bedömning är det nödvändigt att den obliga-
toriska inledande bedömningen enligt 12 c § är gjord, se vidare i 
tredje stycket, men också att rektorn i övrigt känner till vilka kun-
skaper eleven har i grundskolans ämnen. Det förutsätter vidare att 
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varje elev bedöms individuellt utifrån sina egna förutsättningar, 
behov och mål. De särskilda skälen skulle kunna handla om att 
eleven har en begränsad eller fragmentarisk skolgång bakom sig och 
att tiden i grundskolan därför är allt för kort för att kompensera 
tidigare brister. Det skulle vidare kunna handla om att eleven trots 
en god skolbakgrund har påbörjat skolgången i Sverige så sent att 
tiden inte räcker till för att eleven ska ha en rimlig chans att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås i de ämnen som krävs för 
behörighet till gymnasieskolans nationella program. När det gäller 
bedömningen av om tiden ska räcka till för eleven bör rektorn beakta 
rättigheten att slutföra utbildningen enligt 7 kap. 15 § skollagen.  

Av andra stycket framgår att den anpassade timplanen ska utfor-
mas så att eleven dels får förutsättningar att nå behörighet till gym-
nasieskolans nationella program, dels förutsättningar att genomföra 
ett sådant program. Det innebär för det första att beslutet enbart kan 
innehålla en begränsning av ett visst antal ämnen. Enligt 16 kap. 31 § 
skollagen krävs tolv godkända ämnen, inklusive svenska eller svenska 
som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå behörighet 
till gymnasieskolans nationella program som är högskoleförbere-
dande och enligt 16 kap. 30 § krävs åtta godkända ämnen, inklusive 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, för 
att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Eleven ska alltså som 
minst undervisas i det antal ämnen som krävs för behörighet. Kravet 
innebär dock vidare att eleven ska undervisas i ett sådant allsidigt 
urval av ämnen så att eleven får förutsättningar att genomföra det 
nationella programmet på gymnasieskolan på så sätt att en gymnasie-
examen uppnås. Beslutet kan därför enbart begränsa ämnesundervis-
ningen på så sätt att eleven som minst får undervisning i 10–12 ämnen 
eftersom en sådan omfattning av ämnesundervisningen får anses ge 
eleven goda förutsättningar att genomföra gymnasieutbildningen och 
nå en gymnasieexamen. Eleven ska dessutom alltid ges undervisning 
i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska 
och idrott och hälsa. 

I tredje stycket stadgas att rektorn beslutar om anpassad timplan 
och att ett sådant beslut enbart får fattas efter att en elevs kunska-
per har bedömts enligt 3 kap. 12 c §. Eftersom det är ett ingrepp i 
den enskildes rättigheter att göra avsteg från gällande krav på ämnen 
och timplan anges vidare att för ett beslut krävs ett samtycke av 
eleven och elevens vårdnadshavare. För de elever som inte har någon 
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vårdnadshavare bör i stället en god man samtycka. Ett samtycke 
förutsätter att skolan ger god information om vad åtgärden innebär 
så att eleven och elevens vårdnadshavare kan ta ställning till åtgärden. 
Slutligen anges i bestämmelsen att en elev får ha anpassad timplan 
under högst 3 år. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.3.  

12 i § 

Paragrafen är ny. 
I första stycket anges att en nyanländ elev, som mottagits i det 

svenska skolväsendet i årskurs 7–9 i grund- och grundsärskolan eller 
i årskurs 8–10 i specialskolan och som har blivit bedömd enligt 12 c §, 
ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart 
obehövligt. Bestämmelsen innebär att nyanlända elever som mottas 
i nämnda årskurser och skolformer presumeras ha ett behov av 
studiehandledning. Enbart i de fall det är uppenbart obehövligt bör 
den nyanlända eleven stå utan sådan studiehandledning. Det kan t.ex. 
anses uppenbart obehövligt med studiehandledning på modersmålet 
om eleven redan har så goda språkkunskaper i svenska att eleven 
utan stödinsatser når de kunskapskrav som minst ska uppnås i varje 
ämne. Sådan information kan t.ex. framkomma i den bedömning av 
elevens kunskaper som ska göras enligt 12 c §. 

Av andra stycket framgår att studiehandledning enligt första stycket 
ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav 
som minst ska som uppnås. Det innebär att den studiehandledning 
som eleven ska få bör utgå från elevens stödbehov och lärarens pla-
nerade undervisning utifrån kursplanen och kunskapskraven i ämnet. 
Detta förutsätter att studiehandledaren och ämnesläraren samarbetar 
och att studiehandledaren har kunskaper i kursplaner och kunskaps-
krav i de ämnen som han eller hon studiehandleder i.  

Tredje stycket innehåller bestämmelser om att studiehandledning 
enligt första stycket får ges på elevens starkaste skolspråk om det är 
ett annat än modersmålet. Med skolspråk avses det språkbruk som 
eleverna möter i skolans undervisning. Det finns t.ex. nyanlända elever 
som har varit på flykt under en längre tid och därmed fått en stor 
del av sin skolgång i ett annat land än hemlandet och på ett annat 
språk än modersmålet. För dessa elever kan det språket utgöra det 
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språk som eleven har utvecklat ett skolspråk i och som eleven bäst 
utvecklar sina kunskaper i. Bestämmelsen innebär vidare att studie-
handledning kan ges till en elev på svenska om det, t.ex. efter några 
års skolgång i Sverige, bedöms vara elevens starkaste skolspråk. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.4.  

10 kap.  

19 a § 

Paragrafen är ny och i bestämmelsen anges att för en nyanländ elev 
i grundskolan som inte uppnår kraven för betyget E innan ett ämne 
har avslutats, ska betyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge 
eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i för-
hållande till kunskapskraven i ämnet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.1.  

12 kap.  

19 a § 

Paragrafen är ny och i bestämmelsen anges att för en nyanländ elev 
i specialskolan som inte uppnår kraven för betyget E innan ett ämne 
har avslutats, ska betyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge 
eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i för-
hållande till kunskapskraven i ämnet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.1. 

13 kap.  

20 a § 

Paragrafen är ny och i bestämmelsen anges att för en nyanländ elev 
i sameskolan som inte uppnår kraven för betyget E innan ett ämne 
har avslutats, ska betyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge 
eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i för-
hållande till kunskapskraven i ämnet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.1. 
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17 kap. 

10 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om för vilka ungdomar som intro-
duktionsprogrammet programinriktat individuellt val står öppet för.  

Av det nya andra stycket framgår att om huvudmannen för ut-
bildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som 
inte har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk tas 
emot på programinriktat individuellt val om övriga förutsättningar är 
uppfyllda. För att ungdomar som inte har ett godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk krävs således för det första att 
eleven har godkänt betyg i engelska eller matematik samt i minst 
fyra andra ämnen eller i engelska och matematik samt i minst tre 
andra ämnen, vilket stadgas i första stycket. Vidare krävs att det före-
ligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl bör kunna föreligga om eleven 
ligger mycket nära ett godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk och att eleven därför har goda språkliga förutsättningar 
att följa undervisningen i andra ämnen samt att eleven dessutom 
har goda ämneskunskaper i form av flertalet godkända betyg från 
grundskolan. Bestämmelsen bör dock tillämpas restriktivt.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.5.  

11 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om för vilka ungdomar som 
introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alter-
nativ står öppet för.  

Paragrafen ändras på så sätt att yrkesintroduktion och indivi-
duellt alternativ inte ska stå öppna för ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion, förutom för de nyanlända ungdomar som har 
tillräckliga språkkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen och 
som har behov av att gå ett annat introduktionsprogram än språk-
introduktion. De ungdomar som avses omfattas av bestämmelsen 
är de nyanlända elever som visserligen inte klarat det kunskapskrav 
som minst ska uppnås i ämnet svenska eller svenska som andraspråk, 
men som ändå befinner sig på en sådan språklig nivå att det är en 
bättre lösning för personen att gå ett annat introduktionsprogram.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.5. 
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Kommittédirektiv 2016:67 

Elever som kommer till Sverige under grundskolans 
senare årskurser 

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå hur utbildningen för nyanlända 
elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser 
kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. 

Utredaren ska bl.a. 

• analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfaren-
het, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta 
behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund 
som kommer till Sverige i grundskolans senare årskurser, 

• analysera om dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose mål-
gruppens behov av undervisning och främja integration på bästa 
sätt, 

• föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges 
bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017. 
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Uppdraget att föreslå hur utbildningen för elever som kommer 
till Sverige under grundskolans senare årskurser ska anpassas 

Allt fler elever börjar i grundskolan vid en allt högre ålder 

Av Statens skolverks officiella statistik framgår att av de elever som 
avslutat årskurs 9 och som är födda utomlands har andelen elever 
som har invandrat efter sju års ålder ökat från 5 procent till nästan 
9 procent (omkring 9 000 elever) de senaste 15 åren. Allt fler elever 
är nyanlända, dvs. de har invandrat under de senaste fyra åren. Av de 
elever som höstterminen 2015 avslutade grundskolans årskurs 9 var 
andelen nyinvandrade elever 5,5 procent (flickor 2,5 procent och 
pojkar 3,0 procent). Dessa elever har börjat i den svenska skolan 
någon gång mellan årskurs 6 och årskurs 9. 

Från 2008 har det skett en markant förändring när det gäller vilka 
länder som de utrikes födda eleverna har invandrat från. Den ökade 
andelen utlandsfödda kommer i allt högre grad från länder med en 
generellt sett lägre utbildningsnivå. Detta avspeglas också i att den 
genomsnittliga utbildningsnivån hos föräldrarna till utrikesfödda 
elever i årskurs 9 har sjunkit de senaste fyra–fem åren (Skolverket 
2015: Invandringens betydelse för skolresultaten). 

Utrikes födda elever har olika förutsättningar att uppnå behörig-
het till gymnasieskolan, bland annat beroende på hur många år de 
har gått i svensk grundskola. Andelen elever som får behörighet till 
gymnasieskolan är betydligt mindre bland de elever som invandrat 
efter sju års ålder än bland övriga elever. Uppföljningar över hur stor 
andel årskurs 9-elever som blivit behöriga till gymnasieskolan visar 
också på en mer negativ trend för dessa elever än för övriga elev-
grupper. Andelen behöriga till gymnasieskolan av dem som invand-
rat efter sju års ålder var 26 procent våren 2015 (flickor 29,7 procent 
och pojkar 23,1 procent). 

Bland eleverna som invandrat under grundskolans årskurs 1–5 har 
det sedan våren 2013 skett en ökning av andelen som efter årskurs 
9 var behöriga till gymnasieskolans nationella program, medan det 
bland eleverna som invandrat under årskurs 6–9 skett en minskning 
av andelen behöriga under samma tid. (Skolverket 2015: Invandring-
ens betydelse för skolresultaten.) 
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Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser 
hinner inte bli behöriga 

Tiden i svensk grundskola är avgörande för en elevs möjligheter att 
bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Vårterminen 2015 
var det 74 procent (flickor 70,3 procent och pojkar 76,9 procent) av 
de elever som börjat i svensk skola när de var mellan 12 och 15 år som 
inte blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det 
är en ökning jämfört med våren 2012 då 69,5 procent inte blev be-
höriga (flickor 66,7 procent och pojkar 71,6 procent, Skolverkets 
officiella statistik). 

Med nuvarande lagstiftning är det möjligt att ge eleverna extra 
tid i grundskolan genom att dels placera dem i en något lägre års-
kurs än vad som är brukligt för elever i den aktuella åldern, dels låta 
dem gå om ett år. Insatserna riskerar dock att bli kortsiktiga om en 
långsiktig planering saknas. Beslut om att gå om en årskurs fattas ofta 
först då det redan har konstaterats att en elev inte uppnått god-
kända betyg i de kurser som krävs för behörighet till ett av gym-
nasieskolans nationella program. Beslut om att låta en elev gå om ett 
år innebär även att eleven kommer att ingå i undervisningsgrupper 
där majoriteten av eleverna är betydligt yngre, särskilt om eleven vid 
skolstarten har placerats i en lägre årskurs än den som oftast är aktuell 
för elever av motsvarande ålder, vilket varken gynnar elevens sociala 
utveckling eller möjligheterna till integration. Om skillnaderna i för-
kunskaper är markanta mellan eleverna innebär det även en stor 
utmaning för såväl lärare, den nyanlända eleven som eleverna i den 
undervisningsgrupp där den nyanlända placeras. I 10 kap. skollagen 
(2010:800) regleras dels de åtgärder som nyanlända elever har rätt 
till, dels det särskilda stöd som ska ges till alla elever som befaras att 
inte kunna nå de nationella kunskapskraven. Dessa insatser är dock 
inte främst avsedda för elever där det tidigt kan konstateras att de 
på grund av kort skolbakgrund och relativt hög ålder vid inträdet i 
svensk skola kommer att ha mycket små möjligheter att bli behöriga 
till gymnasieskolans nationella program inom den tid som återstår i 
grundskolan eller i kombination med gymnasieskolans introduk-
tionsprogram, t.ex. språkintroduktion. 

Det krävs en ändamålsenlig reglering för att stödja huvudmän-
nens arbete att ge alla elever en likvärdig utbildning av god kvalitet 
med syftet att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå 
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kunskapskraven. Erfarenhet visar att redan då en elev börjar i den 
svenska grundskolan kan det konstateras att elevens möjligheter att 
inom avsedd tid bli behörig till gymnasieskolans nationella program 
är starkt begränsad. Det kan t.ex. handla om att eleven inte har till-
räckliga läs- och skrivkunskaper för att kunna följa den reguljära 
undervisningen. Därför måste det på ett tidigt stadium göras en lång-
siktig planering för dessa elevers skolgång för att ge dem en utbild-
ning av likvärdig och hög kvalitet och öka deras möjligheter att få 
behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Detta kan kräva in-
satser som inte ryms inom dagens reglering. 

Även för vissa elever som har en god skolunderbyggnad kan det 
bli svårt att nå kunskapskraven i de fall eleven börjat i den svenska 
grundskolan under de senare årskurserna, främst på grund av att de 
ännu inte har språkkunskaper på den nivå som ämnesundervisning-
en i grundskolans sena årskurser kräver. Även dessa elever kan be-
höva särskilda anpassningar av undervisningen med en långsiktig 
planering för hur de ska nå kunskapsmålen och bli behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. 

Skollagens reglering om nyanlända elever 

Sedan den 1 januari 2016 gäller en ny reglering för nyanlända elever 
i skollagen. En utgångspunkt för den nya regleringen är att nyanlän-
da elever, förutom att de har gått en kortare tid i svensk skola och 
inte har kunskaper i det svenska språket, inte generellt är i behov av 
särskilt stöd i meningen specialpedagogiska insatser. Den nya reg-
leringen innebär dels att det ställs krav på alla huvudmän att vidta 
vissa åtgärder i fråga om nyanlända i syfte att öka likvärdigheten i 
utbildningen, dels att det har införts ytterligare möjligheter för rek-
torerna att anpassa undervisningen för nyanlända (prop. 2014/15:45 
s. 18). 

Enligt skollagen är en nyanländ elev en person som har varit bo-
satt utomlands och som nu är bosatt i landet eller ska anses vara bosatt 
i landet och som har påbörjat sin utbildning här senare än höstter-
minens start det kalenderår då personen fyller sju år. En person ska 
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet 
(3 kap. 12 a §). 
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En nyanländ elevs kunskaper ska enligt skollagen kartläggas då 
eleven kommer till grundskolan. Kartläggningen ska ligga till grund 
för vilken undervisningsgrupp eleven ska placeras i och hur den kom-
mande undervisningen ska planeras. Senast inom två månader från 
det att eleven har tagits emot inom grundskolan eller motsvarande 
skolformer ska eleven placeras i en årskurs och undervisningsgrupp 
(3 kap. 12 c–12 e §§). 

En nyanländ elev kan delvis ges undervisning i en förberedelse-
klass, men ska samtidigt ha en placering i ordinarie undervisnings-
grupp och successivt övergå till att följa den ordinarie undervis-
ningen. En elev kan som längst vara placerad i förberedelseklass i två 
år. Undervisningen i förberedelseklass ska så långt som möjligt såväl 
lokalmässigt som verksamhetsmässigt bedrivas i nära anslutning till 
annan undervisning. Undervisningstiden ska motsvara minst den tid 
som återstår för övriga elever i den årskursen under den kvarvaran-
de skoltiden (3 kap. 12 f §). 

En nyanländ elev får ges mer undervisning i svenska eller svenska 
som andraspråk än övriga elever i samma årskurs hos huvudmannen 
genom en omfördelning av den undervisningstid huvudmannen be-
slutat (prioriterad timplan). En elev får omfattas av prioriterad tim-
plan under högst ett år och eleven får inte under denna tid ges mindre 
undervisning totalt än andra elever i samma årskurs hos huvud-
mannen. Prioriterad timplan kan användas exempelvis då en elev in-
ledningsvis har ett behov av fler timmar undervisning i svenska eller 
svenska som andraspråk och bedöms ha förutsättningar att därefter 
hinna i kapp i de övriga ämnena. I andra fall kanske en prioriterad 
timplan måste kombineras med utökad undervisning för att eleven 
ska ha förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
Vid beslut om prioriterad timplan får således, till skillnad från när det 
är fråga om åtgärden anpassad studiegång inom ramen för särskilt 
stöd, avvikelser från de ämnen och mål som gäller för utbildningen 
inte göras (10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 § och 13 kap. 5 § skol-
lagen samt 9 kap. 4 §, skolförordningen [2011:185]). Flera olika åt-
gärder kan kombineras, t.ex. undervisning i förberedelseklass och 
prioriterad timplan (prop. 2014/15:45 s. 38 och 44 f). 

Regleringen för nyanlända ska, om det behövs, även tillämpas på 
en elev som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin ut-
bildning här senast vid höstterminens start det kalenderår då han 
eller hon fyller sju år, eller efter skolgång i Sverige har varit bosatt 
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utomlands och därefter har återvänt till Sverige för att återuppta sin 
utbildning här (3 kap. 12 c § andra stycket, 12 d–12 f §§, 10 kap. 5 §, 
11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 § skollagen samt 5 kap. 5 a § och 
9 kap. 4 § skolförordningen). 

Skolan kan på ett tidigt stadium, t.ex. i samband med kartlägg-
ningen av en elevs kunskaper, befara att eleven inte kommer att nå 
kunskapskraven även om det skulle fattas beslut om t.ex. priorite-
rad timplan och delvis undervisning i förberedelseklass. Bedömning-
en kan t.ex. göras att en elev skulle ha haft behov av åtgärder som 
motsvarar särskilt stöd även om eleven hade fått undervisning i sitt 
hemland. I sådana fall ansvarar rektorn för att behovet av särskilt 
stöd skyndsamt utreds (prop. 2014/15:45 s. 47 och 49 f). 

Det förekommer att särskilt stöd används som en generell åtgärd. 

Utgångspunkten i skollagen är att alla elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver för sitt lärande och sin personliga utveck-
ling för att utifrån sina behov och förutsättningar kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det inom ramen 
för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska upp-
nås, ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt 
utreds (3 kap. 3 § och 6–12 §§). 

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd, ska han 
eller hon ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska då utarbetas. Om 
det finns särskilda skäl får ett beslut för en elev innebära att särskilt 
stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som 
eleven normalt hör till. Om det särskilda stödet för en elev inte i 
rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar får 
beslut fattas om avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål 
som annars gäller för utbildningen, s.k. anpassad studiegång (3 kap. 
12 §). Det innebär att eleven endast läser ett mindre antal ämnen. 
Elevens möjlighet att nå behörighet till gymnasieskolans nationella 
program kommer då att bli starkt begränsad. 
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Det förekommer att nyanlända elever som kommer till Sverige 
under grundskolans senare årskurser och som har kort skolbakgrund 
ges insatser inom ramen för särskilt stöd och t.ex. placeras i särskild 
undervisningsgrupp eller får anpassad studiegång. Enligt Statens skol-
inspektion förekommer det ofta att kartläggningar, utredningar och 
beslut relateras till hela grupper av nyanlända elever i stället för att 
de individuella elevernas förutsättningar och behov beaktas (Skol-
inspektionen 2016: Ökat fokus på skolor med större utmaningar. 
Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2015). Som tidigare 
nämnts är dock särskilt stöd inte avsett som en generell insats för 
elevgruppen utan utbildningen ska utgå från den enskilda elevens 
behov och förutsättningar med målet att öka varje elevs möjligheter 
att nå kunskapskraven. 

Obehöriga elevers möjligheter att slutföra grundskolan 

När en elev slutar årskurs 9 utan att ha uppnått kunskapskraven för 
att bli behörig till ett av gymnasieskolans nationella program kan 
eleven gå ett introduktionsprogram. Det finns fem introduktions-
program som ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och 
eleven följer en individuell studieplan. Introduktionsprogrammet 
språkintroduktion är till för nyanlända elever. Utbildningen har 
tyngdpunkten i det svenska språket och syftar till att eleven ska kunna 
gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan 
utbildning. På språkintroduktionen ska eleven få undervisning i de 
grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta 
utbildning. 

Enligt förslag i Grundskoleutredningens slutbetänkande Förlängd 
skolplikt – mer tid för kunskap (SOU 2015:81) ska huvudregeln om 
skolpliktens upphörande ändras på så sätt att skolplikten ska upp-
höra när eleven går ut den högsta årskursen. Skolplikten ska dock 
senast upphöra när eleven fyller 18 år. En elev som inte är behörig 
till ett nationellt yrkesprogram efter att ha avslutat den högsta års-
kursen i grundskolan ska ha förlängd skolplikt under högst ett år. 
Den förlängda skolplikten ska få fullgöras inom ett introduktions-
program i gymnasieskolan eller i grundskolan, enligt beslut av huvud-
mannen. Förslagen bereds i Regeringskansliet. 
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Den pågående Gymnasieutredningen (U 2015:01) har bl.a. i upp-
drag att föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning och analysera om det finns behov av 
att höja åldersgränsen för nyanlända elever när det gäller rätten att 
påbörja en utbildning i gymnasieskolan och, om det finns behov, 
föreslå förändringar inom detta område (dir. 2015:31). Utredningen 
ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2016. 

Nyanlända elever flyttar mellan olika skolor 

Det är vanligt att nyanlända elever byter bostadsort i början av sin 
skoltid i Sverige. Det förekommer att asylsökande tvingas flytta när 
Migrationsverkets kontrakt för boendet går ut, t.ex. i samband med 
att turistsäsongen börjar. Eleverna måste då byta skola. Detta beror 
på hur mottagandet av asylsökande personer är organiserat. I första 
hand ordnar Migrationsverket boende i lägenheter åt asylsökande. 
När inte det räcker till hyr myndigheten även platser på vandrarhem, 
stugbyar och i andra anläggningar, så kallade tillfälliga anläggnings-
boenden. Anläggningsboenden kan även drivas av privata aktörer, 
t.ex. i hotell, vandrarhem och stugbyar. Konsekvensen kan bli att ny-
anlända elever flyttas mellan olika huvudmän vid flera tillfällen och 
att undervisningen då riskerar att bli fragmentarisk. Det medför 
också svårigheter för långsiktig planering av elevens undervisning. 
När uppehållstillstånd beviljas anvisas den nyanlände till en kom-
mun och det medför ofta en flytt från den skola och kommun som 
eleven har varit i under asyltiden. 

Behov av ytterligare utredning 

Redan då en elev med mycket kort skolbakgrund som har kommit 
till Sverige under grundskolans senare årskurser börjar i den svenska 
grundskolan, kan bedömningen vara att eleven har sådana förutsätt-
ningar och behov som kräver anpassningar av undervisningen ut-
över dagens reglering. En ändamålsenlig reglering som stöder huvud-
männens arbete med att ge alla elever en likvärdig utbildning av god 
kvalitet ökar elevernas förutsättningar att uppnå kunskapskraven. 
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Det behöver därför utredas på vilket sätt undervisningen kan an-
passas för att på bästa sätt stödja dessa elevers kunskapsutveckling 
med målet att de ska bli behöriga till ett nationellt program i gym-
nasieskolan. Det är i sammanhanget viktigt att ta hänsyn till elevernas 
möjligheter till integration i samhället och att undvika segregation. 
Utgångspunkten ska vara ett sammanhållet skolsystem som möjlig-
gör en långsiktig planering för varje elevs kunskapsutveckling, ut-
formad efter elevens individuella förutsättningar. 

För att främja skolgången för de asylsökande elever som flyttas 
mellan Migrationsverkets olika boenden och olika skolhuvudmän 
behöver det utredas hur dessa elever ska kunna ges en så samman-
hållen utbildning som möjligt. 

Utredaren ska därför 

• analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfaren-
het, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta 
behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund 
och som kommer till Sverige i grundskolans senare år, 

• analysera om dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose mål-
gruppens behov av undervisning och främja integration på bästa 
sätt, 

• föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges 
bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program, 

• utreda hur elever som har en god skolunderbyggnad men som är 
nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att uppnå be-
hörighet till gymnasieskolans nationella program, 

• analysera hur den individuella kunskapsutvecklingen kan synlig-
göras när kunskapsnivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg 
utan att lärarnas administrativa börda ökar, 

• utreda hur nyanlända elevers skolgång kan präglas av kontinuitet 
även om de flyttar mellan olika boenden och därför placeras i olika 
skolor eller hos olika huvudmän samt analysera hur övergången 
från olika huvudmän och skolor kan förbättras för de elever som 
flyttar, 
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• analysera hur förslagen förhåller sig till diskrimineringslagen 
(2008:567), och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredaren ska i detta arbete ta hänsyn till de förslag som lämnats 
av Grundskoleutredningen (U 2014:05) och Gymnasieutredningen 
(U 2015:01). 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redogöra för ekonomiska och andra konsekvenser av 
sina förslag. Utöver vad som följer av 14–15 a §§ kommittéförord-
ningen (1998:1474) ska en konsekvensbedömning göras där särskild 
hänsyn tas till funktionshinderperspektivet och konsekvenserna redo-
visas ur ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Även huvudmannaperspektivet för de skolformer som 
berörs ska redovisas. 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitets-
prövning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av för-
slagen i betänkandet påverkar det kommunala självstyret ska därför, 
utöver förslagets konsekvenser, också de särskilda avvägningar som 
lett fram till förslaget särskilt redovisas. 

Genomförande och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska inhämta information och synpunkter från Statens 
skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten, Statens Institutionsstyrelse, Barnombudsmannen, Diskrimine-
ringsombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Frisko-
lornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, berörda fackliga 
organisationer, elevorganisationer och funktionshinderorganisationer 
samt andra berörda myndigheter och organisationer med relevans 
för uppdraget. Utredaren ska också, i aktuella frågor, inhämta syn-
punkter från barn och unga med relevanta erfarenheter. 
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Utredaren ska vidare inhämta synpunkter från andra relevanta 
utredningar, t.ex. 2015 års skolkommission (U 2015:03), Gymnasie-
utredningen (U 2015:01) och Samordnaren för unga som varken 
arbetar eller studerar (U 2015:06). 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017. 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2017:35 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever  
som kommer till Sverige under grundskolans  
senare årskurser (U 2016:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever 
som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (dir. 
2016:67). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast 
den 31 mars 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället 
redovisas senast den 31 maj 2017. 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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13 Analys av förslagen i förhållande 
till diskrimineringslagen m.m. 

13.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen ska bl.a. föreslå hur elever med kort skolbakgrund och 
som kommer till Sverige i grundskolans senare år med kostnads-
effektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörig-
het till gymnasieskolans nationella program. Utredningen ska vidare 
utreda hur elever som har en god skolunderbyggnad men som är 
nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörig-
het till gymnasieskolans nationella program samt analysera hur den 
individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskaps-
nivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg utan att lärarnas admi-
nistrativa börda ökar. 

Slutligen ska utredningen, utifrån ovan nämnda uppdrag, lämna 
nödvändiga författningsförslag och analysera hur förslagen förhåller 
sig till diskrimineringslagen (2008:567). Eftersom Sverige har att 
följa internationella åtaganden i diskrimineringsfrågor kommer ut-
redningens analys att gå utöver direktivets skrivning när det gäller 
det sistnämna uppdraget.  

13.2 Gällande rätt 

13.2.1 FN-konventioner 

Principen om icke-diskriminering är central i FN:s konventioner 
om mänskliga rättigheter. Den har sin utgångspunkt i den grund-
läggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. I 
artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
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slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättig-
heter. Av diskrimineringsförbudet i artikel 2 följer att var och en är 
berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i förkla-
ringen utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, 
kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. I artikel 22 
anges att var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social 
trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kultu-
rella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes män-
niskovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, för-
verkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i 
enlighet med varje stats organisation och resurser. Den allmänna 
förklaringen är inte ett rättsligt bindande instrument, men delar av 
den, däribland förbudet mot diskriminering, har status som inter-
nationell sedvanerätt.1 Det skydd för mänskliga rättigheter och prin-
cipen om icke-diskriminering som kommer till uttryck i den all-
männa förklaringen har utvecklats och förstärkts genom ett flertal 
bindande konventioner som också innehåller förbud mot diskrimi-
nering.  

Särskilt kan nämnas FN:s konvention om avskaffande av alla 
former av rasdiskriminering (CERD) som ratificerades av Sverige 
1971 (SÖ 1971:40 och prop. 1970:87). Med uttrycket rasdiskrimi-
nering avses i konventionen varje skillnad, undantag, inskränkning 
eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller 
etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller 
inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, eko-
nomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga 
livet (artikel 1.1). Genom rasdiskrimineringskonventionen har Sverige 
åtagit sig att verka för att rasdiskriminering avskaffas (artikel 2). 
Samtidigt följer av artikel 1.4 att särskilda åtgärder som är vidtagna 
för att åstadkomma framsteg i bekämpningen mot rasdiskriminering 
inte ska ses som diskriminering. Konventionen är inte heller tillämp-
lig på åtskillnader, undantag, inskränkningar eller företräden som 
en konventionsstat gör mellan medborgare och icke-medborgare 
(artikel 1.2). Enligt artikel 5.e förbinder sig konventionsstaterna att 
förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och att 
                                                                                                                                                          
1 Fransson, Stüber, Diskrimineringslagen, 2 u., Nordstedts juridik, 2015, s. 18. 
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tillförsäkra rätten för var och en, utan åtskillnad på grund av ras, 
hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, till likhet inför lagen, 
särskilt när det gäller åtnjutandet av bl.a. ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, som t.ex. rätten till utbildning och yrkesutbild-
ning. FN:s kommitté för avskaffande av alla former av rasdiskrimi-
nering övervakar att konventionen efterlevs. 

13.2.2 Europakonventionen 

1950 antog Europarådet den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter-
na (Europakonventionen). Sverige ratificerade konventionen 1952. 
Konventionen gäller som lag i Sverige sedan den 1 januari 1995 
(SFS 1994:1219). Enligt 2 kap. 19 § RF får lag eller annan föreskrift 
inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europa-
konventionen. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättig-
heterna (Europadomstolen) prövar staternas skyldighet att leva upp 
till sina åtaganden enligt Europakonventionen. Europadomstolens 
avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten. Alla Europa-
rådets medlemsländer är numera anslutna till Europakonventionen. 
Alla har dock inte anslutit sig till alla de tilläggsprotokoll som senare 
har utarbetats och som ger ytterligare rättigheter. 

Artikel 14 i Europakonventionen innehåller ett förbud mot diskri-
minering. I artikeln stadgas att åtnjutandet av de fri- och rättigheter 
som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad så-
som på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 
åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell mino-
ritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Enligt artikel 1 gäller 
konventionsrättigheterna var och en som befinner sig inom ett lands 
jurisdiktion. Diskrimineringsförbudet i artikel 14 är inte generellt 
utan gäller endast i förhållande till de rättigheter som tas upp i kon-
ventionen. För att omfattas av förbudet mot diskriminering i 
artikel 14 behöver en handling inte samtidigt innefatta en fristående 
kränkning av en annan artikel i konventionen eller något av proto-
kollen, men handlingen måste vara att hänföra till det område som 
behandlas i någon annan artikel. De fri- och rättigheter som omfattas 
av konventionen är bl.a. rätten till en rättvis rättegång (artikel 6), 
rätten till skydd för privat- och familjeliv (artikel 8) och rätten till 
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effektiva rättsmedel (artikel 13). Ett generellt förbud mot diskrimi-
nering har införts genom tilläggsprotokoll nr 12, men det har inte 
vunnit allmän anslutning och Sverige har inte ratificerat protokollet. 
Artikel 2 i protokoll 1 till Europakonventionen innehåller en fristå-
ende rätt till undervisning och Europadomstolen anser följaktligen 
att klagomål om diskriminering på utbildningsområdet omfattas av 
artikel 14.2 

13.2.3 Barnkonventionen  

Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska konventions-
staterna respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdik-
tion de rättigheter som anges i konventionen, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ur-
sprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (artikel 2.1). 

De ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund 
av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, 
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro (artikel 2.1). 

Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i första 
rummet (artikel 3).  

Barnrättighetsutredningen har föreslagit att Barnkonventionen 
ska bli svensk lag (SOU 2016:19). 

13.2.4 EU-rätt 

I avsnittet beskrivs relevant EU-rätt. Det handlar primärt om olika 
regler avseende diskriminering och likabehandling. Principerna om 
icke-diskriminering och likabehandling är centrala inom EU och åter-
kommer på flera olika nivåer och i olika sammanhang i EU:s fördrag 
och övriga delar av unionsrätten. 

                                                                                                                                                          
2 Se t.ex. Europadomstolens dom av den 13 november 2007 i målet D.H. m.fl. mot Tjeckien 
(stor avdelning) (klagomål nr 57325/00) och Europadomstolens dom av den 16 mars 2010 i 
målet Oršuš m.fl. mot Kroatien (stor avdelning) (klagomål nr 15766/03).  



SOU 2017:54 Bilaga 3 

371 

EU-fördrag 

Principerna om icke-diskriminering och likabehandling har sin ut-
gångspunkt i grundläggande värden för unionen. I EU:s fördrag 
finns därför bestämmelser om t.ex. förbud mot diskriminering på 
grund av såväl nationalitet som etniskt ursprung. 

I fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stadgas således 
i artikel 2 att unionen ska bygga på värdena respekt för människors 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för 
de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlems-
länderna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskri-
minering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Unionen ska bidra till skydd för de mänsk-
liga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter (artikel 3.5 i EU-för-
draget). Vidare ska unionen erkänna de rättigheter, friheter och 
principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna, som ska ha samma rättsliga värde som för-
dragen (artikel 6.1 i EU-fördraget). De grundläggande rättigheterna, 
såsom de garanteras i Europakonventionen och såsom de följer av 
medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå 
i unionsrätten som allmänna principer (artikel 6.3 i EU-fördraget). 

Icke-diskrimineringsprincipen ska enligt artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) gälla vid ut-
formningen och genomförandet av unionens politik och verksam-
het. Principen innebär i detta sammanhang att unionen ska söka 
bekämpa all diskriminering på grund av bl.a. kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse. Icke-diskrimineringsprincipen är 
också central för att möjliggöra och säkerställa den fria rörligheten 
inom unionen. Rätt till fri rörlighet har enligt artikel 21 i EUF-
fördraget varje unionsmedborgare. 

Denna rätt villkoras emellertid av att inte något annat följer av 
de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i be-
stämmelserna om genomförande av fördragen. Icke-diskriminerings-
principen, eller likabehandlingsprincipen som den också kallas, stadgar 
i detta fall att inom fördragens tillämpningsområde och utan att det 
påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, 
ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden (arti-
kel 18 i EUF-fördraget). 
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EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

Syftet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är att 
stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna och göra dem mer 
synliga (ingressen). Stadgan innehåller såväl rättigheter som prin-
ciper. Enligt artikel 51 gäller den för EU:s institutioner och för 
medlemsländerna när de tillämpar EU-rätten. De flesta av principer-
na och rättigheterna som erkänns i stadgan omfattar ”alla”, oavsett 
nationalitet eller status. Vissa omfattar däremot bara medborgare, 
medan andra snarare är relevanta för särskilda personkategorier, så-
som arbetstagare.  

I stadgans tredje avdelning bekräftas principerna om jämlikhet 
och icke-diskriminering och det föreskrivs om särskilt skydd om 
rättigheterna för bl.a. barn. I artikel 20 anges således att alla människor 
är lika inför lagen. I artikel 21.1 anges att all diskriminering på grund 
av bl.a. kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, tillhörighet till nationell 
minoritet ska vara förbjuden. I artikeln anges också att inom tillämp-
ningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpning-
en av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på 
grund av nationalitet vara förbjuden. I artikel 24 stadgas slutligen att 
barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras 
välfärd och vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma 
i främsta rummet.  

När det gäller tolkningen av stadgan anges i artikel 52 att rättig-
heterna ska tolkas i linje med medlemsländernas gemensamma kon-
stitutionella traditioner och med den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
samt fullt ut beakta nationell lagstiftning och praxis. I artikel 53 
slås fast att stadgan inte kan inskränka eller inkräkta på det skydd 
av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter som redan före-
skrivs av unionsrätten, internationell rätt och medlemsländernas 
författningar. Även om stadgan omfattar flera rättigheter ges inte 
dessa ett obegränsat skydd. I artikel 52.1 ges utrymme för begräns-
ningar av utövandet av rättigheter, så länge begränsningar föreskrivs i 
lag, är förenliga med det väsentliga innehållet i stadgans rättigheter 
och är proportionerliga och nödvändiga för att skydda andras rättig-
heter eller ett allmänt intresse. 
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EU-förordningar och direktiv 

Fri rörlighet inom EU och krav på likabehandling 

Utöver EUF-fördragets bestämmelser om den fria rörligheten finns 
centrala bestämmelser även i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet)och Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 
2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (förordning 
492/2011). 

Medan rörlighetsdirektivet innehåller bestämmelser som gäller för 
alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar reglerar förord-
ning 492/2011 vad som gäller för unionsmedborgare som är arbets-
tagare och deras familjemedlemmar.  

I rättsakterna finns bestämmelser om likabehandling som i huvud-
sak innebär att lika situationer ska behandlas lika om det inte finns 
godtagbara skäl för att särbehandla. Förbuden mot att diskriminera 
omfattar såväl direkt som indirekt diskriminering. Nationella regler 
som uttryckligen gör skillnad på grund av medborgarskap utgör en 
direkt diskriminering. 

Indirekt diskriminering uppkommer när ett villkor visserligen 
gäller oberoende av medborgskap men som väsentligen eller till större 
delen drabbar medborgare från andra EU-länder. Även villkor som 
innebär en risk för att medborgare från andra EU-länder kan kom-
ma i en mindre fördelaktig situation än medborgarna i värdlandet 
kan vara indirekt diskriminering, t.ex. bosättningskrav.3 Indirekt 
diskriminering kan rättfärdigas om det finns tvingande samhälls-
hänsyn/objektivt godtagbara skäl och, om så är fallet, om begräns-
ningen är proportionerlig. 

Mer om förordning 492/2011 

Förordning 492/2011 innehåller bestämmelser som syftar till att 
trygga arbetskraftens fria rörlighet inom EU. Det finns bestämmel-
ser som reglerar arbetstagarnas rätt till likabehandling bl.a. i fråga 
                                                                                                                                                          
3 C-237/94, O´Flynn, punkt 18. 
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om anställning, arbetsvillkor och sociala förmåner. Även familjemed-
lemmar omfattas när det gäller likabehandling för rätt till sociala för-
måner. För att förordningen ska vara tillämplig krävs en gränsöver-
skridande situation.  

Likabehandlingsprincipen i artikel 7.2 föreskriver att arbetstagare 
från andra medlemsländer har rätt till samma sociala förmåner som 
medlemsländernas egna medborgare.  

Enligt artikel 10 ska barn till en medborgare i en medlemsstat 
som är eller har varit anställd i en annan medlemsstat ha tillträde till 
den statens allmänna skolor, lärlingsutbildning och yrkeshögskole-
utbildning på samma villkor som statens medborgare, om barnen 
bor där.  

Mer om rörlighetsdirektivet 

Rörlighetsdirektivet reglerar unionsmedborgares och deras familje-
medlemmars rätt att fritt röra sig i andra medlemsländer. Direktivet 
har genomförts i svensk rätt genom ändringar i huvudsakligen ut-
länningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). 

I direktivet stadgas en rätt för unionsmedborgare att under tre 
månader resa in och ut och att uppehålla sig i ett annat medlemsland 
utan uppehållstillstånd, utan annat krav än innehav av ett giltigt iden-
titetskort eller pass (artikel 6). Rätten gäller oavsett om unionsmed-
borgarna utövar ekonomisk verksamhet eller inte. Uppehållsrätten 
gäller även unionsmedborgarnas familjemedlemmar, oavsett om de 
är unionsmedborgare eller tredjelandsmedborgare. Migrerande arbets-
tagare och egenföretagare har, tillsammans med sina familjemed-
lemmar, rätt att vistas i landet även efter tre månader (artikel 7). 
För övriga unionsmedborgare finns dock ett krav på att de har till-
räckliga tillgångar för att inte bli en belastning på värdstatens sociala 
biståndssystem, samt krav på heltäckande sjukförsäkring. Uppehålls-
rätten gäller så länge de grundläggande villkoren är uppfyllda (arti-
kel 14), och blir permanent efter fem års sammanhängande laglig 
vistelse i den mottagande staten (artikel 16). I direktivet finns prin-
cipen om likabehandling av alla unionsmedborgare i artikel 24.1 och 
går tillbaka till artikel 18 i EUF-fördraget. 

Enligt artikeln har unionsmedborgare med uppehållsrätt och deras 
familjemedlemmar som bor i ett annat medlemsland rätt att bli be-
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handlade på samma sätt som det medlemslandets medborgare. Ett 
undantag finns dock i artikel 24.2, enligt vilken det mottagande 
medlemslandet inte ska vara skyldig att bevilja socialt bistånd under 
uppehållets första tre månader. 

Likabehandling när det gäller tredjelandsmedborgare 

Det är framför allt i nationell lagstiftning som det kan finnas be-
stämmelser som ger rätt till social trygghet för medborgare från län-
der utanför EU och EES. De kan också komma att omfattas av 
social trygghet genom associeringsavtal mellan EU och tredjeland. 

Tredjelandsmedborgare kan också åberopa EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Som framgår ovan föreskriver stadgan 
att alla som bor och förflyttar sig inom EU har rätt till social trygg-
het och sociala förmåner i enlighet med unionsrätt, nationell rätt 
och praxis. Det finns även EU-direktiv som gäller för vissa grupper 
av tredjelandsmedborgare och som reglerar rätt till inresa, vistelse 
och arbete i ett EU-land. Direktiven föreskriver i vissa fall lika-
behandling när det gäller social trygghet. 

Direktivet om diskriminering med avseende på etnisk tillhörighet 

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomföran-
det av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller 
etnisk ursprung förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt 
ursprung på en rad samhällsområden. Direktivet är i svensk rätt 
genomfört i diskrimineringslagen (2008:567). Direktivet är ett s.k. 
minimidirektiv, vilket ger medlemsländerna möjlighet att behålla eller 
införa mer förmånliga bestämmelser (artikel 6). 

I ingressen till direktivet anges att diskriminering på grund av 
ras eller etniskt ursprung kan undergräva förverkligandet av målen i 
EG-fördraget, särskilt förverkligandet av en hög sysselsättningsnivå 
och en hög nivå på det sociala skyddet, en höjning av levnadsstan-
darden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhåll-
ning och solidaritet (skäl 9). 

Diskrimineringsförbudet i direktivet innebär förbud mot såväl 
direkt som indirekt diskriminering (artikel 2) och det gäller bl.a. i 
fråga om socialt skydd, inklusive social trygghet samt utbildning 
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(artikel 3.1). Direktivets definition av direkt och indirekt diskrimi-
nering motsvarar i allt väsentligt de definitioner som finns av dessa 
begrepp i diskrimineringslagen. I direktivet definieras inte diskri-
mineringsgrunderna ”ras” eller ”etniskt ursprung”. I diskrimine-
ringslagen finns däremot en definition av ”etnisk tillhörighet”. 

Förbudet mot diskriminering omfattar inte särbehandling p.g.a. 
nationalitet och regler om inresa, bosättning och tillträde till anställ-
ning och sysselsättning för medborgare från tredje land och stats-
lösa personer. I övrigt gäller förbudet mot diskriminering för tredje-
landsmedborgare (jfr artikel 3.2 och skäl 13 i ingressen). 

13.2.5 Regeringsformen 

I 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) föreskrivs att den offentliga makten 
ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. Vidare ska det allmänna 
dels verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara, dels motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 
eller etnisk tillhörighet, språklig eller religiös tillhörighet, funktions-
hinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 
den enskilde som person. Bestämmelsen är ett s.k. målsättnings-
stadgande och har inte karaktären av en rättsligt bindande föreskrift. 
Principen om alla människors lika värde uttrycks också i 1 kap. 9 § 
RF genom kravet att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin 
verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 
och opartiskhet. 

I 2 kap. RF finns bestämmelser om grundläggande fri- och rättig-
heter som till stor del gäller för både svenska medborgare och andra 
som vistas i landet. Enligt 2 kap. 12 § RF får lag eller annan före-
skrift inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon 
tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. 
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13.2.6 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (2008:567) är utformad med beaktande av 
olika diskrimineringsförbud i FN- och Europarådskonventioner, 
liksom i olika EU-instrument, bl.a. ett stort antal direktiv. I lagen 
genomförs också rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om likabehandling av personer oav-
sett deras ras eller etnisk ursprung. Lagen har dock ett bredare 
tillämpningsområde än vad som följer av unionsrätten. 

Ändamålet med lagen är enligt 1 kap. 1 § diskrimineringslagen 
att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Av 2 kap. 5 § samma 
lag framgår bl.a. att den som bedriver verksamhet som avses i skol-
lagen (2010:800) inte får diskriminera något barn eller någon elev 
som deltar i eller söker till verksamheten. I 2 kap. 6 § samma lag 
stadgas dock att förbudet i 5 § bl.a. inte hindrar tillämpning av be-
stämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbildning i för-
skolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 
specialskolan eller fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet 
som avses i 25 kap. skollagen, eller särbehandling på grund av ålder, 
om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämp-
liga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

Diskrimineringsförbudet innebär förbud mot såväl direkt som 
indirekt diskriminering (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). 

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet avses i lagen natio-
nellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 
(1 kap. 5 § 3 diskrimineringslagen). I lagen finns inte begreppet 
”ras” trots att det förekommer i bl.a. direktivet om etnisk diskrimi-
nering. Av förarbetena framgår att med orden ”nationellt ursprung” 
avses att personer har samma nationstillhörighet, som t.ex. finlän-
dare, polacker eller svenskar (prop. 2007/08:95 s. 496). Med ”etniskt 
ursprung” menas att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster, 
t.ex. nationella minoriteter såsom samer och romer. Vidare framgår 
att med orden ”annat liknande förhållande” ska förstås sådant som 
ogrundade föreställningar om ”ras”, att svepande hänvisningar till 
uppfattningar om ”invandrares” egenskaper, utseende eller bakgrund 
läggs till grund för ett handlingssätt eller att någon över huvud taget 
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motiverar ett missgynnande agerande utifrån nedsättande beteck-
ningar om personer med utländsk eller svensk bakgrund (a. prop. 
s. 120). Att någon är invandrare har ansetts vara detsamma som att 
ha ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen (a. prop. 
s. 497). Däremot omfattas medborgarskap inte i sig av grunden 
”etnisk tillhörighet” (jfr artikel 3.2 i EU:s direktiv mot etnisk diskri-
minering). 

Dock kan icke berättigade krav på svenskt medborgaskap ändå 
riskera att bedömas som indirekt diskriminering, eftersom sådana krav 
typiskt sett missgynnar människor med annat etniskt eller nationellt 
ursprung än svenskt.  

Med diskrimineringsgrunden ålder avses enligt definitionen i 
diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd (1 kap. 5 § första styck-
et 6). Regeringen anförde i förarbetena att den naturliga tolkningen 
av ålder i sammanhanget är att den nya diskrimineringsgrunden ska 
ta sikte på en fysisk persons levnadsålder, räknad från hans eller 
hennes födelse. Därmed omfattas både barn, ungdom och äldre utan 
att det finns vare sig en nedre eller övre åldersgräns. Enligt rege-
ringen kunde man således säga att alla omfattas av diskriminerings-
grunden eftersom alla har en ålder; det var en annan sak att behovet 
av skydd typiskt sett kan vara olika för olika åldrar och att diskri-
mineringsförbuden i praktiken kan komma att ha olika betydelse 
för t.ex. äldre än för yngre (a. prop. s. 130). 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § 1 diskriminerings-
lagen att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jäm-
förbar situation, om missgynnandet har samband med bl.a. etnisk 
tillhörighet. 

Med rekvisitet ”missgynnas” avses enligt förarbetena att någon 
försätts i ett sämre läge eller går miste om en förmån eller liknande 
(a. prop. s. 486 f.). En behandling är missgynnande om den kan sägas 
medföra en nackdel för den enskilde. Det som typiskt sett är för-
enat med en faktisk förlust, obehag eller liknande är missgynnande. 

Avgörande är att en negativ effekt inträder, inte vilken orsak som 
kan ligga bakom missgynnandet. Enligt praxis från EU-domstolen 
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kan direkt diskriminering förekomma även i situationer där det inte 
finns någon identifierbar person som anser sig diskriminerad.4 

Rekvisitet ”jämförbar situation” innebär att en jämförelse ska 
göras med en annan faktiskt existerande person eller, om det inte 
finns, en hypotetisk jämförelseperson (a. prop. s. 487). Personerna 
som jämförs ska enligt förarbetena befinna sig i situationer där det 
är rimligt eller naturligt att jämföra dem med varandra. Om det i det 
enskilda fallet kan anses rimligt och naturligt att olika individer be-
handlas lika befinner sig dessa i en jämförbar situation. Rekvisitet 
kan ha olika innebörd beroende på i vilken situation diskrimine-
ringen påstås ha skett. I arbetslivet görs jämförelsen ofta på individ-
nivå. I vissa situationer, så som vid beviljandet av någon viss förmån 
av offentligrättslig karaktär, ska jämförelsen enligt praxis göras på 
gruppnivå med andra person som uppfyller samma kriterier eller 
kvalifikationer.5 

Det tredje nödvändiga rekvisitet för direkt diskriminering är att 
det finns ett ”samband” mellan missgynnandet och diskriminerings-
grunden. Ett sådant samband kan vara starkt eller svagt (a. prop. 
s. 488 f.). Allra starkast är det enligt förarbetena om det finns en 
avsikt att missgynna en person. Något uppsåt att diskriminera krävs 
dock inte och orsakssambandet kan finnas även då syftet med hand-
landet varit ren välvilja. Ett samband föreligger även när diskri-
mineringsgrunden är en av flera faktorer som utgör orsaken till den 
missgynnande behandlingen (a. prop. s. 490).  

Indirekt diskriminering 

Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § 2 diskrimine-
ringslagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestäm-
melse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna personer med bl.a. viss 
etnisk tillhörighet, såvida bestämmelsen, kriteriet eller förfarings-
sättet inte har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

                                                                                                                                                          
4 C-54/07, Feryn NV och C-81/12, Asociatia Accept. 
5 RH 2014:9. 
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Med rekvisitet ”missgynnas” menas detsamma som i fråga om 
direkt diskriminering, se ovan (a. prop. s. 490). Ett missgynnande tar 
sig uttryck i att personer, som tillhör någon av de grupper som skyd-
das i lagen, jämfört med andra har svårare att uppfylla kriteriet eller 
bestämmelsen eller att förfaringssättet medför en negativ effekt för 
dem. 

När det gäller rekvisitet ”jämförelse” ska en faktisk jämförelse 
göras mellan den grupp som den missgynnade tillhör och någon annan 
grupp. Det är här inte aktuellt att använda hypotetiska jämförelse-
personer.  

Jämförelsen ska ta sikte på den andel av dem som kan, eller inte 
kan, uppfylla kravet i de grupper som jämförs (a. prop. s. 490). Skill-
naden måste vara betydande när det gäller att bedöma missgynnan-
de respektive gynnade. 

Slutligen ska det göras en s.k. intresseavvägning för att bedöma 
om ett visst förfarande ska anses vara tillåtet eller otillåtet som in-
direkt diskriminering (a. prop. s. 491). För att en åtgärd som typiskt 
sett har negativa effekter för en grupp ska vara tillåten måste två 
krav vara uppfyllda. För det första måste syftet med missgynnandet 
vara objektivt sett godtagbart. Detta syfte ska vara värt att skydda i 
sig och vara tillräckligt viktigt för att motivera att det ges företräde 
framför principen om icke-diskriminering. I förarbetena uttalas att 
tillämpningen av nationellt bestämda regler som är avsedda att till-
godose viktiga samhälleliga syften inom ramen för ett lands social- 
eller sysselsättningspolitik bör godtas (a.a.). Praxis från EU-dom-
stolen ger stöd för ett sådant synsätt.6 

För det andra måste åtgärden vara lämplig och nödvändig (pro-
portionalitetsprövning). 

Om det finns andra alternativ som inte är diskriminerande eller 
andra medel för att uppnå ett i sig godtagbart syfte ska åtgärden ses 
som otillåten indirekt diskriminering. När det gäller prövningen av 
om en åtgärd är lämplig och nödvändig, har EU-domstolen i målet 
Chez uttalat att det, för det fall att det inte finns någon annan åtgärd 
som är lika effektiv som det omtvistade förfaringssättet, även ska 
prövas om de olägenheter som det aktuella förfaringssättet orsaker 
är orimliga i förhållande till de eftersträvade målen.7  

                                                                                                                                                          
6 Se t.ex. mål C-411/05, Palacios de la Villa och mål C-286/12, Kommissionen mot Ungern. 
7 C-83/14, Chez, punkterna 123 och 128. 
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13.2.7 Skollagen  

I skollagen anges att alla oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika till gång till utbild-
ning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag (1 kap. 8 § första stycket). Det finns också en hänvisning 
till diskrimineringslagen där det finns bestämmelser som har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder (1 kap 8 § andra stycket).  

Bestämmelsen innehåller alltså en princip om lika tillgång till ut-
bildning och den framhålls i tidigare förarbeten som ett av de bäran-
de värdena i det svenska skolsystemet. Bestämmelsen som den är 
utformad ger en allmän rätt till utbildning inom varje skolform och 
fritidshemmet. Den specifika rätten till utbildning i en viss kommun 
eller vid en viss skolenhet regleras däremot i respektive skolforms-
kapitel. Som framgår av författningstexten gäller rätten till utbild-
ning enligt paragrafen bara om inte annat följer av särskilda bestäm-
melser i skollagen. För förskola och fritidshem gäller t.ex. särskilda 
kriterier för att bli erbjuden en plats beroende på barnens behov och 
föräldrarnas förhållanden och avgifter får dessutom tas ut där enligt 
särskilda bestämmelser. Vidare är bl.a. rätten till skolskjuts villko-
rad till vissa skolformer och verksamheter som har offentlig huvud-
man och av att vissa omständigheter föreligger, särskilda kriterier 
för antagning gör att utbildningar i gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen inte är tillgängliga för alla på samma villkor och utbild-
ningen i särskolan, specialskolan och sameskolan är avsedda för vissa 
kategorier av elever. Av dessa skäl finns därför inskränkningar i rätten 
till lika tillgång genom hänvisningen till andra särskilda bestämmel-
ser i lagen. I förarbetena framhålls att bestämmelsen om lika till-
gång till utbildning måste förstås och tillämpas med beaktande av 
dessa och andra liknande förhållanden.  

Lika tillgång till utbildning i förskoleklassen, grundskolan och 
gymnasieskolan ska gälla oavsett geografisk hemvist, sociala och eko-
nomiska förhållanden, kön och övriga diskrimineringsgrunder, dvs. 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
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och ålder. Främst av lagtekniska skäl har lagstiftaren inte ansett att 
det är nödvändigt att räkna upp dessa i lagtexten. I stället görs en 
hänvisning till diskrimineringslagen. 

13.3 Analys av utredningens förslag 

Eftersom förslagen om anpassad timplan, en individuell studieplan 
och rätt till studiehandledning på modersmål ska omfatta nyanlända 
elever som mottagits i det svenska skolväsendet i bl.a. årskurs 7–9 i 
grundskolan samt förslaget om att skriftligt omdöme ska ges i stället 
för terminsbetyget F ska omfatta nyanlända elever i bl.a. grund-
skolan bör det bl.a. analyseras hur förslagen förhåller sig till förbuden 
mot diskriminering på grund av bl.a. etnisk tillhörighet och natio-
nalitet. Som beskrivs i avsnitt 13.2. bilaga 3 finns förbud mot bl.a. 
etnisk diskriminering i såväl diskrimineringslagen (2008:567) som i 
internationella åtaganden som Sverige är bunden av. Diskriminerings-
förbud finns bl.a. i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-
konventionen). En av de bärande principerna inom EU-rätten är att 
all diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden inom EU. 

En rättslig analys bör bl.a. också avse hur nämnda förslag för-
håller sig till förbuden mot diskriminering p.g.a. ålder.  

Förslagen som rör förändringar i bestämmelserna om introduk-
tionsprogram utgör dels ett förslag om att en huvudman kan göra 
undantag från kravet på godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andra språk vid mottagandet till introduktionsprogrammet program-
inriktat individuellt val dels ett förtydligande av gällande rätt när 
det gäller vilka ungdomar som introduktionsprogrammen indivi-
duellt alternativ och yrkesintroduktion står öppna för. Utredningen 
bedömer att dessa förslag och förslaget om att modersmålsundervis-
ning ska erbjudas ensamkommande elever inte innebär något miss-
gynnande som har samband med någon diskrimineringsgrund varför 
förslagen inte kan anses vara i strid med diskrimineringsförbuden. 
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13.3.1 Förslagen och diskriminering med avseende  
på etnisk tillhörighet 

Allmänt om förbudet mot diskriminering 

Förbud mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörig-
het finns i diskrimineringslagen (2008:567), se avsnitt 13.2.6 bilaga 3. 
I lagen definieras direkt diskriminering som att någon missgynnas 
genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behand-
lats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgyn-
nandet har samband med t.ex. etnisk tillhörighet (1 kap. 4 § 1). I 
samma lag definieras indirekt diskriminering som att någon miss-
gynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 
ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma 
att särskilt missgynna personer med t.ex. viss etnisk tillhörighet, så-
vida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berät-
tigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 
för att uppnå syftet (1 kap. 4 § 2). Med etnisk tillhörighet avses i 
diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande (1 kap. 5 § 5).  

Diskrimineringsförbudet kommer till uttryck i ett antal olika 
EU-rättsakter och internationella åtaganden som Sverige har skyl-
dighet att följa, bl.a. direktivet mot etnisk diskriminering som för-
bjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung på en 
rad samhällsområden.8 Direktivet har genomförts i svensk rätt i 
diskrimineringslagen. Principen om icke-diskriminering är också 
central i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, t.ex. stadgar 
artikel 2 i konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
att konventionens rättigheter gäller samtliga barn inom ett lands 
jurisdiktion utan åtskillnad. Också den europeiska konventionen an-
gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen) förbjuder diskriminering på grund 
av etnisk tillhörighet (art. 14). 

                                                                                                                                                          
8 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om lika-
behandling av personer oavsett deras ras eller etniskt ursprung. 
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Förslaget om anpassad timplan 

Kan förslaget om anpassad timplan utgöra direkt diskriminering? 

Utbildningen i grundskolan har enligt skollagen nio årskurser. Under 
utbildningen läser eleven de ämnen som anges i skollagen och i varje 
ämne finns en reglerad minsta garanterad undervisningstid totalt 
som eleven har rätt att få. Målet är att eleven ska uppnå vissa kun-
skaper och förmågor i enlighet med läroplanen för grundskolan. I 
läroplanen ingår kursplaner med tillhörande kunskapskrav i varje 
ämne. I kunskapskraven finns krav som minst ska uppnås, vilka mot-
svarar ett godkänt betyg i de årskurser där betyg ges. Kursplaner med 
tillhörande kunskapskrav bygger som regel på en viss progression i 
varje ämne och ett antagande om att eleven får en viss undervisnings-
tid i varje ämne. Strukturen ger att elever som får den garanterade 
undervisningstiden totalt i alla nio årskurser har goda förutsätt-
ningar att nå målen med grundskolan (se även avsnitt 6.5).  

För att en åtgärd ska vara diskriminerande måste den innebära 
att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i 
en jämförbar situation. Nyanlända elever som påbörjar sin skolgång 
i Sverige i årskurs 7–9 har väsentligt mycket kortare tid på sig att nå 
läroplanens mål än de elever som påbörjar sin skolgång vid ordinarie 
skolstart i årskurs 1, varför dessa elevers situationer skiljer sig åt i 
väsentliga avseenden. Nyanlända elever som börjar i årskurs 7–9 får 
därför som grupp anses ha ett särskilt behov av individuella anpass-
ningar för att utbildningen i skolan ska uppfylla kraven på likvär-
dighet. Utredningens förslag innebär en möjlighet för den enskilde 
eleven att begränsa antalet obligatoriska ämnen under vissa förut-
sättningar och därmed få utökad undervisningstid i dessa ämnen. 
Syftet är att en elev med kort tid i den svenska grundskolan ska få 
bättre förutsättningar att nå de krav som minst ska uppnås i de 
ämnen som krävs för att få en gymnasiebehörighet. Det kan ifråga-
sättas om detta är att anse som ett missgynnande eftersom det inne-
bär en frivillig möjlighet att anpassa utbildningen efter elevens sär-
skilda behov. Det skulle i stället kunna uppfattas som en förmån 
för eleven att få mer undervisningstid i ett begränsat antal ämnen. 
Samtidigt innebär dock förslaget att eleven inte läser alla obligato-
riska ämnen i grundskolan. För det fall åtgärden skulle kunna vara 
att anses som ett missgynnande i förhållande till någon annan i en 
jämförbar situation finner utredningen att den föreslagna åtgärden i 
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vart fall saknar samband med diskrimineringsgrunden etnisk till-
hörighet. Den nu föreslagna möjligheten att läsa färre ämnen om-
fattar elever som har varit bosatta utomlands, bosätter sig i Sverige i 
skollagens mening och som påbörjar sin utbildning i den svenska 
skolan i en viss ålder. Det görs ingen skillnad mellan svenska och 
utländska medborgare och det saknar också betydelse i vilket land 
en person är född. Den personkrets som omfattas av utredningens 
förslag definieras således genom kriterier som är neutrala i förhål-
lande till diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder.  

Även om kriterierna är neutrala i förhållande till diskriminerings-
grunderna, kan skälen för kriterierna ha avgörande betydelse för 
frågan om direkt diskriminering. EU-domstolen har uttalat att en 
åtgärd kan utgöra direkt diskriminering om åtgärden har införts eller 
upprättats av skäl som hänger samman med etniskt ursprung.9  

Regeringen har nyligen gjort liknande uttalanden. I proposi-
tionen Fler elever i fler skolor föreslås vissa förändringar avseende 
urvalsgrunder till friskolor för elever som varit bosatta i landet en 
kortare tid. Regeringen anför i propositionen att bestämmelserna om 
direkt diskriminering blir tillämpliga, oaktat ett kriteriums neutrala 
utformning, om etniska överväganden de facto ligger till grund för 
ett urvalsbeslut i ett särskilt fall (prop. 2015/16:184 s. 15). 

Utredningen uppfattar att av de familjer som bosätter sig i Sverige 
efter ordinarie skolstart, får större delen antas ha en annan etnisk 
tillhörighet än svenskt. Skälet till att elever som kommer till och på-
börjar sin skolgång i Sverige i en viss ålder har möjlighet till särbe-
handling enligt utredningens förslag är emellertid inte deras etniska 
tillhörighet. Skälet är i stället att de som kommer i en viss ålder 
hinner få betydligt färre undervisningstimmar totalt i grundskolans 
ämnen, i jämförelse med de barn som påbörjar sin skolgång i Sverige 
vid ordinarie tidpunkt i årskurs 1. De har därmed svårare att få god-
känt i de grundskoleämnen som krävs för att uppnå behörighet till 
ett nationellt program i gymnasieskolan.  

Tanken med förslaget är därför att de elever som kommer till 
Sverige i motsvarande högstadieålder bör få möjlighet att läsa färre 
ämnen, för att på så sätt få fler undervisningstimmar i ämnena och 
därmed ökade förutsättningar att nå godkända betyg i de ämnen som 
krävs för behörighet till gymnasieskolans nationella program.  
                                                                                                                                                          
9 C-83/14, Chez.  
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Utredningen anser mot denna bakgrund att den föreslagna möjlig-
heten till anpassad timplan inte kan anses utgöra direkt diskrimine-
ring enligt diskrimineringslagen och det bakomliggande EU-direk-
tivet. 

Kan förslaget om anpassad timplan utgöra indirekt diskriminering? 

Vad utredningen vidare har att överväga är om förslaget om anpassad 
timplan riskerar att vara indirekt diskriminerande med anledning av 
att tillämpningen kan komma att särskilt missgynna personer med 
en viss etnisk tillhörighet. För att förslaget om anpassad timplan, 
vid ett sådant förhållande, inte ska stå i strid mot förbudet mot in-
direkt diskriminering krävs att det har ett berättigat syfte och att de 
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
Indirekt diskriminering, till skillnad från direkt diskriminering, kan 
följa av en åtgärd även om den är neutralt utformad om den trots 
hänvisning till kriterier som saknar samband med någon av diskrimi-
neringsgrunderna ändå medför att personer som har t.ex. en viss 
etnisk tillhörighet särskilt missgynnas.  

Frågan är inledningsvis om den föreslagna bestämmelsen kan 
anses innebära ett missgynnande av den grupp som kommer att om-
fattas av den. Utredningen har ovan ifrågasatt om förslaget är att 
anse som ett missgynnande eftersom åtgärden innebär en frivillig an-
passning av utbildningen utifrån elevens särskilda behov. Samtidigt 
innebär dock förslaget att eleven inte läser alla obligatoriska ämnen 
i grundskolan.  

För det fall förslaget kan anses utgöra ett missgynnande måste 
en jämförelse göras för att avgöra om förslaget om anpassad tim-
plan kan komma att särskilt missgynna personer med viss etnisk 
tillhörighet. En jämförelse ska göras mellan den grupp som en person 
tillhör och någon annan grupp.  

Den föreslagna bestämmelsen om anpassad timplan omfattar alla 
som har varit bosatta utomlands, som nu är bosatta i Sverige enligt 
skollagens mening och som påbörjar sin skolgång i svensk skola i 
årskurs 7–9. I gruppen ingår asylsökande, utlänningar som har fått 
uppehållstillstånd i Sverige, EU/EES-medborgare och svenska med-
borgare som flyttar till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands. 
Det framstår som rimligt att gruppen ska jämföras med de elever 
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som är bosatta i Sverige men som inte ska komma att omfattas av 
den nu föreslagna bestämmelsen.  

Av de elever som bosätter sig och påbörjar sin skolgång i Sverige 
i årskurs 7–9, får en majoritet antas ha en annan etnisk tillhörighet 
än svenskt. I den mån förslaget kan anses utgöra ett missgynnande, 
skulle förslaget kunna komma att särskilt missgynna den elevgruppen.  

Förutsättningar för förenlighet med kravet på icke-diskriminering 

En bestämmelse som särskilt kan komma att missgynna personer 
med anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna, kan ändå 
vara förenlig med kravet på icke-diskriminering. Den s.k. intresse-
avvägning som måste göras beskrivs i förarbetena till diskriminerings-
lagen (prop. 2007/08:95 s. 491). För det första måste syftet vara 
objektivt sett godtagbart och för det andra måste åtgärden (medlet 
för att uppnå syftet) vara lämpligt och nödvändigt. Om det finns 
andra, icke diskriminerande handlingsalternativ eller medel för att 
uppnå ett i sig godtagbart syfte utgör missgynnandet i princip in-
direkt diskriminering i strid med lagen. Det krävs dock att det inte 
finns andra lämpliga och mindre inskränkande åtgärder för att uppnå 
dessa mål. När det gäller prövningen av om en åtgärd är lämplig 
och nödvändig, har EU-domstolen i målet Chez uttalat att det, för 
det fall att det inte finns någon annan åtgärd som är lika effektiv som 
det omtvistade förfaringssättet, även ska prövas om de olägenheter 
som det aktuella förfaringssättet orsaker är orimliga i förhållande 
till de eftersträvade målen.10  

Vad som är ett berättigat syfte kan t.ex. utläsas av EU-dom-
stolens praxis avseende diskriminering på grund av kön. En åtgärd 
måste motsvara ett faktiskt behov och olikbehandlingen måste grunda 
sig på faktorer som inte har att göra med diskriminering. Det finns 
många syften som kan anses vara berättigade. Till och med vissa 
ekonomiska syften kan godtas, dock med vissa begränsningar. För 
det första kan aldrig rent budgetära omständigheter utgöra ett be-
rättigat syfte. För det andra får syftet i fråga inte ha ett samband med 
diskriminering. EU-domstolen har t.ex. förklarat att när en mycket 
större andel kvinnor än män nekades möjligheten att bli fast an-

                                                                                                                                                          
10 C-83/14, Chez, punkterna 123 och 128. 
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ställda, kunde ett argument om att kvinnor arbetade mer deltid inte 
användas för att förklara skillnaden mellan könen.11 Det var alltså 
inte möjligt att använda sig av de omständigheter som orsakade de 
olika effekterna. Vidare uttalade domstolen att de inte accepterade 
ett påstått berättigat syfte om det bara är en generalisering som inte 
är tillräcklig för att visa att syftet med åtgärderna inte har ett sam-
band med diskriminering. Som exempel på berättigade syften enligt 
EU-domstolen kan nämnas att uppmuntra anställning och rekryte-
ring12, att lätta på betungande restriktioner för små företag (som sågs 
som nödvändiga för ekonomisk utveckling och arbetsskapande)13 
och att som arbetsgivare hitta kvalificerad arbetskraft i ett mans-
dominerat yrke med brist på arbetskraft14.  

Syftet med förslaget är att ge vissa elever mer likvärdiga 
förutsättningar att uppnå behörighet till nationella program 

Förslaget om anpassad timplan har som grundläggande syfte att ge 
ökade möjligheter för vissa nyanlända elever att uppnå behörighet 
till gymnasieskolans nationella program, se även avsnitt 5.4.3. Be-
hörighet uppnås, som redogjorts för tidigare, genom att eleven uppnår 
godkända betyg i ett visst antal ämnen. Ett godkänt betyg i ett ämne 
innebär att eleven uppnått det kunskapskrav som minst ska uppnås 
i ett ämne. Varje kunskapskrav bygger på antagandet att eleven har 
fått ett visst antal undervisningstimmar i ämnet. Elever som bosätter 
sig i Sverige och påbörjar sin grundskoleutbildning i årskurs 7–9 får 
väsentligt mycket mindre undervisningstid i varje ämne totalt sett i 
den svenska grundskolan, i jämförelse med en jämnårig elev som gått 
utbildningen sedan höstterminen det kalenderår hen fyllde 7 år. En 
elev som bosätter sig och påbörjar sin skolgång i senare årskurser har 
därför, enligt gällande system, inte samma förutsättningar som andra 
elever att uppnå målen i läroplanen för grundskolan eller uppnå be-
hörighet till gymnasieskolan. I förlängningen innebär det att elever 
som bosätter sig och påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 får 
sämre förutsättningar att nå en gymnasieexamen och etablera sig på 

                                                                                                                                                          
11 C-196/02, Nikoloudi.  
12 C-77/02, Steinecke.  
13 C-189/91, Kirsammer-Hack. 
14 C-127/92, Enderby. 
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arbetsmarknaden. Det finns därmed en större risk för att gruppen 
försenas i etableringen i det svenska samhället och hamnar i ett utan-
förskap. Syftet med förslaget om anpassad timplan torde vara ett 
sådant objektivt sett godtagbart och viktigt syfte som uppfyller kravet 
på att vara ett berättigat syfte i den mening som avses i diskrimine-
ringslagen.  

Intresseavvägningen 

Vidare måste en proportionalitetsbedömning göras och det har be-
tydelse om det finns andra icke diskriminerande medel eller mindre 
missgynnande åtgärder som kan vidtas för att uppnå syftet. Som 
redogjorts för ovan har, när det gäller prövningen av om en åtgärd 
är lämplig och nödvändig, EU-domstolen i målet Chez uttalat att 
det, för det fall att det inte finns någon annan åtgärd som är lika effek-
tiv som det omtvistade förfaringssättet, även ska prövas om de olägen-
heter som det aktuella förfaringssättet orsaker är orimliga i förhål-
lande till de eftersträvade målen.15  

I målet AD 2005 nr 87 tillämpade ett företag ett längdkrav av 
innebörd att det för anställning krävdes att de arbetssökande hade 
en viss länd. Arbetsdomstolen fann att längdkravet hade en klart nega-
tiv effekt för kvinnliga arbetssökande som, när de inte uppfyllde 
detta krav, automatiskt sållades bort och därmed uteslöts från möjlig-
heten till anställning. Företaget anförde att längdkravet var nöd-
vändigt för att minska risken för belastningsskador och att kravet 
därmed motiverades av objektiva faktorer som inte hade samband 
med kön. Domstolen menade dock att företaget inte på ett över-
tygande sätt hade visat att ländkravet varit en sådan lämplig och 
nödvändig åtgärd för att uppnå företagets syfte med kravet att åtgär-
den trots den negativa effekten för kvinnor skulle anses tillåten. 
Det var alltså fråga om indirekt könsdiskriminering.  

I rättsfallen RH 2009:90 och Göta hovrätts dom den 15 oktober 
2015 i mål nr T 2134-14 resonerar domstolarna om nödvändigheten 
av vissa åtgärder. I det första fallet hade den viktade lottningen vid 
antagningen till universitetsutbildningen haft mycket liten inverkan 
på jämställdheten såväl inom utbildningen som på arbetsmarknaden. 

                                                                                                                                                          
15 C-83/14, Chez, punkterna 123 och 128. 
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Åtgärden hade dessutom utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot 
de diskriminerade personerna. I det andra fallet ansågs en högre av-
gift vid assisterad befruktning av samkönade par än olikkönade par 
inte vara nödvändig, med hänvisning till bl.a. den begränsade be-
sparing som den differentierade avgiften medförde. Det ansågs inte 
visat att fördelarna av de högre avgiftsuttaget uppväger nackdelarna 
av särbehandlingen.  

Utredningen vill inledningsvis framhålla att utformningen av den 
föreslagna möjligheten är vald för att utgöra en så liten begränsning 
för eleven som möjligt. Ett beslut om anpassad timplan ska bara 
kunna fattas om det finns särskilda skäl och åtgärden ska vara fri-
villig för eleven. Om eleven bedöms kunna uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program utan ett beslut om anpassad 
timplan bör det inte finnas skäl att fatta ett sådant beslut. I de fall 
det finns särskilda skäl att fatta beslut om anpassad timplan ska be-
slutet vara individuellt utformat utifrån elevens förutsättningar. Vidare 
innebär förslaget att eleven läser minst tio till tolv ämnen i stället 
för 16 ämnen (som huvudregel), se avsnitt 5.4.3. 

De olägenheter som förslaget skulle kunna anses medföra är att 
eleven inte får undervisning i fyra till sex av grundskolans 16 ämnen. 
Enligt förslaget kan eleven ändra sig och då få tillgång till under-
visning i alla ämnen igen. Det finns också möjlighet läsa in grund-
skolans ämnen på gymnasieskolans introduktionsprogram samt en 
rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå inom den kommu-
nala vuxenutbildningen från och med det andra kalenderhalvåret 
eleven fyller 20 år (20 kap. 11 § skollagen). 

Den garanterade undervisningstiden i kombination med kurs-
planens konstruktion medför att elever som kommer till Sverige efter 
skolstart inte hinner få samma antal undervisningstimmar totalt som 
elever som påbörjar sin utbildning vid ordinarie skolstart. Gruppen 
nyanlända får därmed sämre förutsättningar generellt att klara grund-
skolans mål. Syftet med förslaget är därför, som nämnts ovan, att 
gruppen nyanlända som bosätter och påbörjar sin skolgång i Sverige i 
årskurs 7–9 ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. Utredningen har övervägt andra 
alternativa sätt att utöka undervisningstiden för eleverna, t.ex. genom 
att utöka den minsta garanterade undervisningstiden (se avsnitt 5.3.2), 
förlänga tiden i de obligatoriska skolformerna (se avsnitt 5.3.1) och 
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utöka icke-obligatorisk undervisningstid genom lovskola (se av-
snitt 5.3.3).  

Utredningen gör mot denna bakgrund bedömningen att den före-
slagna bestämmelsen om anpassad timplan bör vara den mest lämp-
liga och effektiva av de övervägda åtgärderna för att ge eleverna 
förutsättningar att snabbare nå behörighet till gymnasieskolans natio-
nella program och i förlängningen nå en gymnasieexamen samt in-
träde på arbetsmarknaden. Att ge skolorna en möjlighet att erbjuda 
eleverna ett begränsat antal obligatoriska ämnen och därmed öka 
undervisningstiden i valda ämnen måste enligt utredningens bedöm-
ning därför vara att anse som såväl lämpligt som nödvändigt för att 
uppnå det angivna syftet. Utredningen bedömer också att de even-
tuella olägenheter som kan uppstå inte är orimliga i förhållande till 
det eftersträvade målet.  

Förslaget om en individuell studieplan 

Förslaget om en individuell studieplan innebär att en sådan plan ska 
upprättas för alla nyanlända elever som påbörjar sin utbilning i 
svenska skolan i årskurs 7–9. Syftet med den individuella studie-
planen är bl.a. att eleven och elevens vårdnadshavare ska få infor-
mation om hur undervisningen och eventuella stödinsatser planeras. 
Studieplanen ska också innehålla en långsiktig plan för hur eleven 
ska bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Förslaget 
innebär en tillkommande rättigheter och kan således inte anses ut-
göra något missgynnande. Härtill kommer, av de skäl som redovisats 
ovan, att åtgärden saknar samband med etnisk tillhörighet.  

Som redogjorts för tidigare har gruppen nyanlända elever som 
påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 en mycket begränsad tid på sig 
att fullgöra utbildningen i grundskolan och därmed har de inte sam-
ma förutsättningar att nå målen med utbildningen som de elever 
som påbörjar sin skolgång i Sverige vid ordinarie skolstart. Det bör 
därför framhållas att förslaget handlar om att tillgodose de förstnämn-
da elevernas särskilda behov av att få mer likvärdiga förutsättningar. 
Förslaget syftar till att ge eleverna en plan för hur utbildningen ska 
utformas för att ge eleven förutsättningar att uppnå behörighet till 
gymnasieskolan under den begränsade tid som den enskilde eleven 
har i grundskolan.  
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Vid en jämförelse med de elever som påbörjar sin skolgång vid 
ordinarie tidpunkt, kan det konstateras att dessa som regel har möj-
lighet att genomföra sin skolgång i grundskolan i de nio årskurser 
som skollagen anger (10 kap. 3 § skollagen) Dessa elever ska få den 
minsta garanterade undervisningstiden fördelat på grundskolans 
ämnen i enlighet med gällande skolförfattningar och eleverna får 
därigenom anses ha goda förutsättningar att uppnå behörighet till 
gymnasieskolan. Denna elevgrupp har också, även om enskilda elever 
av olika anledningar ibland missar stora delar av sin skolgång, i rea-
liten haft den tid som skolförfattningarna förutsätter att varje elev 
får för utbildning i den svenska grundskolan. Något behov av mot-
svarande åtgärd finns därför typiskt sett inte hos elever tillhöriga 
denna grupp.  

Mot denna bakgrund finns enligt utredningens uppfattning inte 
skäl att anse att diskriminering sker av den grupp elever som inte 
omfattas av förslaget om en individuell studieplan, dvs. de elever som 
påbörjar sin skolgång vid ordinarie skolstart. Åtgärden har i vart 
fall ett godtagbart syfte och framstår som lämplig och proportio-
nerlig. Förslaget utgör därför varken direkt eller indirekt diskrimi-
nering.  

Förslaget om en förstärkt rätt till studiehandledning 

Förslaget om en förstärkt rätt till studiehandledning innebär att ny-
anlända elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 ska 
få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart 
obehövligt. Syftet med förslaget är att de elever med annat moders-
mål än svenska som bosätter sig i Sverige och påbörjar sin skolgång 
i högstadiet bör få en förstärkt rätt till studiehandledning på moders-
målet för att få bättre förutsättningar att tillgodogöra sig den under-
visning som ges och för att på så sätt få ökade förutsättningar att nå 
godkända betyg i de ämnen som krävs för behörighet till gymnasie-
skolans nationella program. Förslaget innebär en tillkommande rättig-
heter och kan således inte anses utgöra något missgynnande. Härtill 
kommer, av de skäl som redovisats ovan, att åtgärden saknar sam-
band med etnisk tillhörighet.  

Så som angetts i föregående avsnitt har gruppen nyanlända elever 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 ett särskilt behov av att få 
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mer likvärdiga förutsättningar att nå målen med utbildningen. Det 
bör därför framhållas att den föreslagna åtgärden handlar om att till-
godose detta behov. Förslaget syftar till att ge eleverna bättre förut-
sättningar att tillgodogöra sig den undervisning som ges och för att 
på så sätt få ökade förutsättningar att nå godkända betyg i de ämnen 
som krävs för behörighet till gymnasieskolans nationella program.  

Vid en jämförelse med elever med annat modersmål än svenska 
som påbörjar sin skolgång vid ordinarie skolstart, kan det konstate-
ras att dessa elever som regel har möjlighet att genomföra sin skol-
gång i grundskolan i de nio årskurser som skollagen anger (10 kap. 
3 § skollagen). Rätten till studiehandledning på modersmålet finns 
för de elever som behöver det under hela skolgången i grundskolan 
(5 kap. 4 § skolförordningen). Dessa elever ska således enligt gällan-
de skolförfattningar få den minsta garanterade undervisningstiden 
fördelat på grundskolans ämnen och dessa elever har rätt att få 
studiehandledning på modersmålet så länge de behöver. Eleverna med 
annat modersmål än svenska som påbörjar sin skolgång vid ordinarie 
skolstart får därigenom anses ha goda förutsättningar att uppnå 
behörighet till gymnasieskolan. Något behov av motsvarande åtgärd 
finns därför typiskt sett inte hos elever tillhöriga denna grupp.  

Mot denna bakgrund finns inte skäl att anse att förslaget diskri-
minerar den grupp av elever som inte kommer att omfattas av för-
slaget. Åtgärden har i vart fall ett godtagbart ändamål, och framstår 
som lämpligt och proportionerligt. Förslaget utgör därför varken 
direkt eller indirekt diskriminering.  

Förslaget om skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F 

Förslaget innebär att nyanlända elever som inte når de kunskaps-
krav som motsvarar ett godkänt betyg ska få ett skriftligt omdöme 
i stället för F i terminsbetyg. Syftet med förslaget är att elevens ska 
få en tydligare bild av sin kunskapsutveckling för att på så sätt få 
ökade förutsättningar att i högre grad nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås. Förslaget innebär en tillkommande rättigheter och 
kan således inte anses utgöra något missgynnande. Härtill kommer, 
av de skäl som redovisats under förslaget om anpassad timplan, att 
åtgärden saknar samband med etnisk tillhörighet.  
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Så som angetts i föregående avsnitt har gruppen nyanlända elever 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 ett särskilt behov av att få 
mer likvärdiga förutsättningar att nå målen med utbildningen och 
även denna föreslagna åtgärd handlar om att tillgodose detta behov.  

Genom förslaget ges eleven mer likvärdiga förutsättningar att 
uppnå de kunskapskrav som motsvarar godkänt i grundskolans äm-
nen. Statistiken i avsnitt 3.6.3, visar på att nyanlända elever har be-
tydligt svårare att nå kraven för godkänt i flera ämnen. Den före-
slagna bestämmelsen kommer i praktiken att tillämpas på nyanlända 
elever som tidigast påbörjar sin skolgång i årskurs 3, eftersom betyg 
inom grundskolan sätts från och med årskurs 6 och en elev faller 
inom definitionen för nyanländ under högst fyra års skolgång. De 
elever som kommer att omfattas av bestämmelsen har således gått 
som längst cirka tre läsår i svensk skola när betyg sätts första gången 
till skillnad från övriga elever i motsvarande årskurs som har gått 
fem läsår. För de nyanlända elever som påbörjar sin utbildning senare 
än årskurs 3 kommer skillnaden mellan antalet läsår i skolan innan 
betyg sätts, i jämförelse med övriga elever, att öka. De nyanlända 
eleverna får därför generellt sett mindre undervisningstid i varje ämne 
totalt sett i den svenska skolan när betyg sätts i jämförelse med en 
jämnårig elev som gått utbildningen sedan ordinarie skolstart.  

Inom grundskolan och de obligatoriska skolformerna finns be-
stämmelser om hur eleven och elevens vårdnadshavare ska ges in-
formation om elevens kunskapsutveckling. Enligt skollagen ska ut-
vecklingssamtal hållas minst en gång per termin. Samtalet ska handla 
om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kun-
skapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen 
för läroplanen. Informationen vid samtalet ska grunda sig på en ut-
värdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och 
kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i. Det finns 
vidare bestämmelser om att läraren vid ett av utvecklingssamtalen 
ska upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan. En sådan plan 
ska dock enbart upprättas under de årskurser som betyg inte sätts. 
Vidare ska läraren i en sådan plan ge omdömen om elevens kunskaps-
utveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven 
får undervisning i och sammanfatta vilka insatser som behövs för 
att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så lång som 
möjligt inom ramen för läroplanen. Motivet till att en skriftlig indi-
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viduell utvecklingsplan inte ska skrivas när eleven får betyg har varit 
att utvecklingsplanen inte behövs för att ge information om elevens 
kunskapsutveckling eftersom betygen i sig har ansetts utgöra en 
tydlig information om elevens kunskapsutveckling till eleven och 
elevens vårdnadshavare.  

Vid en jämförelse med elever som påbörjar sin skolgång vid 
ordinarie skolstart och som därmed inte kommer att omfattas av 
förslaget, kan konstateras att både elever och vårdnadshavare genom 
utvecklingssamtal varje termin och skriftliga individuella utveck-
lingsplaner en gång per läsår fått en vana att tillgodogöra sig infor-
mation om den individuella kunskapsutvecklingen och vilka krav 
som minst ska uppnås. Denna elevgrupp har också, även om enskilda 
elever av olika anledningar ibland missar stora delar av sin skolgång, 
i realiteten haft möjlighet till att få dels den totala undervisnings-
tiden i de ämnen som betyg sätts dels den information om elevens 
kunskapsutveckling som skolförfattningarna förutsätter att varje elev 
får. Något behov av motsvarande åtgärd finns därför typiskt sett inte 
hos elever tillhöriga denna grupp.  

Mot denna bakgrund finns inte skäl att anse att förslaget diskri-
minerar den grupp av elever som inte kommer att omfattas av för-
slaget. Åtgärden har i vart fall ett godtagbart ändamål, och framstår 
som lämpligt och proportionerligt. Förslaget utgör därför varken 
direkt eller indirekt diskriminering.  

Barnkonventions diskrimineringsförbud 

I barnkonventionen finns förbudet mot diskriminering i artikel 2. 
Principen om icke-diskriminering är en av konventionens grund-
principer. I artikel 2.1 stadgas att konventionsstaterna ska respektera 
och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 
anges i konventionen utan åtskillnad av något slag. De diskrimine-
ringsgrunder som anges är ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska 
eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. I artikel 2.2 slås 
fast att staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning 
på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars 
ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Medan diskrimi-
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neringsförbudet i artikel 2.1 är kopplat till rättigheterna i konven-
tionen, innebär artikel 2.2 att staten ska skydda barnet mot alla 
former av diskriminering, inte bara i förhållande till de rättigheter 
som konventionen omfattar. Artikel 2 ska genomsyra genomföran-
det av övriga artiklar för att garantera varje barns rättigheter enligt 
konventionen. 

I barnrättskommitténs allmänna kommentar om genomförandet 
av konventionen konstaterar kommittén att tillämpningen av arti-
kel 2 om att varje barn ska ha lika tillgång till rättigheterna i kon-
ventionen inte är detsamma som att alla barn ska behandlas exakt 
lika.16 Skyldigheten att inte diskriminera barn kan enligt kommittén 
kräva särskilda åtgärder för enskilda eller grupper av barn så att deras 
rättigheter ska bli tillgodosedda. 

Såsom redovisas ovan är den personkrets som omfattas av utred-
ningens förslag definierade genom kriterier som är neutrala i för-
hållande till diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder. Av de 
elever som bosätter sig i Sverige efter ordinarie skolstart, får större 
delen antas ha ett annat etniskt ursprung än svenskt. Utredningen 
har dock gjort bedömningen att förslagen om anpassad timplan, en 
individuell studieplan, förstärkt rätt till studiehandledning och ett 
skriftligt omdöme i stället för F inte strider mot diskriminerings-
förbudet i vare sig diskrimineringslagen eller direktivet mot etnisk 
diskriminering. 

Det saknas anledning att göra en annan bedömning i relation till 
barnkonventionens diskrimineringsförbud. Frågan om hur förslagen 
förhåller sig till artikel 3 om barnets bästa behandlas i avsnitt 11.10.1. 

Europakonventionens diskrimineringsförbud 

Artikel 14 i Europakonventionen innehåller ett förbud mot diskri-
minering. I artikeln stadgas att åtnjutandet av de fri- och rättigheter 
som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom 
på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 
åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell mino-
ritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Enligt artikel 1 gäller 
konventionsrättigheterna var och en som befinner sig inom ett 

                                                                                                                                                          
16 CRC/GC/2003/5, p. 12. 
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lands jurisdiktion. Diskrimineringsförbudet i artikel 14 är inte gene-
rellt utan gäller endast i förhållande till de rättigheter som behand-
las i konventionen och dess tilläggsprotokoll. För att omfattas av 
diskrimineringsförbudet i artikel 14 behöver en handling dock inte 
samtidigt innefatta en kränkning av en annan artikel i konventionen, 
däremot måste handlingen vara att hänföra till det område som be-
handlas i någon annan artikel. Som redogjorts för i avsnitt 13.2.2 bi-
laga 3, innehåller artikel 2 i protokoll 1 till Europakonventionen en 
fristående rätt till undervisning och Europadomstolen anser följakt-
ligen att klagomål om diskriminering på utbildningsområdet omfattas 
av artikel 14.  

För att det ska kunna vara fråga om diskriminering enligt Europa-
konventionen måste de personer som jämförs med varandra befinna 
sig i en likartad situation. I fråga om rätten att vistas och vara bosatt i 
ett land tillhör detta lands medborgare och utlänningar olika kate-
gorier, och skillnaderna mellan deras rättigheter är därför i allmän-
het inte diskriminerande. Inte heller det förhållandet att vissa länders 
medborgare ges en förmånligare behandling och i stor utsträckning 
likställs med landets egna medborgare (t.ex. EU-medborgare inom 
EU) är diskriminerande eftersom detta utgör en del av ett mera 
omfattande internationellt samarbete.17 Många andra distinktioner 
mellan egna medborgare och utlänningar, bl.a. i frågan om rätten 
att bedriva vissa typer av ekonomisk eller annan verksamhet, ska inte 
heller ses som diskriminerande, trots att artikel 14 i princip för-
bjuder skillnad på grund av nationalitet i fråga om rättigheterna i 
konventionen.18 

Relevanta rättsfall att nämna i detta sammanhang är inlednings-
vis målet D.H. m.fl. mot Tjeckien.19 I målet användes en rad olika 
tester för att fastställa elevers intelligens och lämplighet så att man 
kunde avgöra om de skulle tas ur det vanliga utbildningssystemet 
och placeras i särskolor. Särskolorna var avsedda för barn med in-
tellektuella funktionshinder och andra former av inlärningssvårig-
heter. Samma test användes för alla elever som man övervägde att 
placera i särskolor. I praktiken hade testet utarbetats för den tjeckiska 

                                                                                                                                                          
17 Moustaquim mot Belgien, dom den 18 februari 1991.  
18 Danelius (2015). Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakon-
ventionen om de mänskliga rättigheterna, 5 u., Norstedts Juridik, 2015 s. 551.  
19 Europadomstolens dom av den 13 november 2007 i målet D.H. m.fl. Tjeckien (stor avdel-
ning) (klagomål nr 57325/00).  
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majoritetsbefolkningen, vilket ökade sannolikheten för att romska 
barn skulle få ett sämre testresultat – vilket de fick. Till följd av 
detta undervisades 80–90 procent av de romska barnen utanför det 
vanliga utbildningssystemet. Europadomstolen fann att detta inne-
bar indirekt diskriminering.  

Ett annat rättsfall värt att nämna i sammanhanget är Oršuš m.fl. 
mot Kroatien.20 I målet hade vissa skolor infört klasser som följde 
en reducerad läroplan jämfört med andra klasser. Det hävdades att 
dessa klasser innehöll oproportionerligt många romska elever och 
därmed innebar indirekt diskriminering på grund av etniskt ursprung. 
Regeringen gjorde gällande att klasserna satts samman på grundval 
av kunskaperna i kroatiska och att eleverna förflyttades till vanlig 
klass när de bedömdes ha tillräckligt goda språkkunskaper. Europa-
domstolen fann att till skillnad från i målet D.H. m.fl. kunde man 
inte enbart av statistiken presumera diskriminering. I en skola var 
44 procent av eleverna romer varav 73 procent gick i klasser med 
enbart romer. I en annan skola var 10 procent av eleverna romer och 
36 procent av dessa gick i klasser med bara romer. Härigenom 
bekräftades att det inte fanns någon allmän policy om att automa-
tiskt placera romer i separata klasser. Europadomstolen konstaterade 
emellertid att det gick att fastställa indirekt diskriminering utan att 
grunda det på statistiska uppgifter. Åtgärden att placera elever i 
separata klasser på grund av bristande kunskaper i kroatiska tilläm-
pades här bara på romska elever. Därför kunde man anta att det 
rörde sig om särbehandling.  

För att kunna rättfärdiga olikbehandling krävs att den är objek-
tivt motiverad och har en godtagbar grund, vilket innebär att det 
ska finnas ett legitimt syfte och att olikbehandlingen ska stå i pro-
portion till syftet. När det gäller just etnisk diskriminering måste 
kravet på en objektiv och godtagbar grund tolkas strikt. Europa-
domstolen har vid flera tillfällen understrukit att olikbehandling som 
uteslutande eller till övervägande del utgår från etnisk tillhörighet 
aldrig kan rättfärdigas.21 Staterna medges vanligtvis en omfattande rätt 
att vidta olika åtgärder när det gäller åtgärder avseende ekonomisk- 
eller socialpolitik. Europadomstolen har dock uttryckligen angett att 
                                                                                                                                                          
20 Europadomstolens dom av den 16 mars 2010 i målet Oršuš m.fl. mot Kroatien (stor 
avdelning)(klagomål nr 15766/03).  
21 Se t.ex. D.H m.fl. mot Tjeckien, dom den 13 november 2007, Sajdic och Finci mot Bosnien 
och Hercegovina, dom den 22 december 2009 och Biao mot Danmark, dom den 24 maj 2016.  
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för att rättfärdiga olikbehandling grundat på etnisk tillhörighet krävs 
tungt vägande skäl. 

För att avgöra om risk för etnisk diskriminering föreligger, an-
vänder sig Europadomstolen således av kriterier som är jämförbara 
de som redovisas under avsnittet om diskriminering med avseende 
på etnisk tillhörighet ovan. Utredningen anser därför att föreslagen 
om anpassad timplan, en individuell studieplan, en förstärkt rätt till 
studiehandledning samt ett skriftligt omdöme i stället för betyget F, 
även i relation till Europakonventionens krav, inte strider mot 
Europakonventionens diskrimineringsförbud. 

13.3.2 Förslagen och diskriminering med avseende  
på nationalitet? 

Allmänt om EU-rättens bestämmelser om rätt till utbildning 
och krav på likabehandling 

Av artikel 14 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (rättighetsstadgan) följer att varje unionsmedborgare 
har rätt till utbildning och tillträde till yrkesutbildning och fortbild-
ning. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnadsfritt följa den 
obligatoriska undervisningen. 

Reglerna om hur en EU-medborgare får rätt att uppehålla sig inom 
en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader 
återfinns i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas terri-
torier (rörlighetsdirektivet). Enligt artikel 7 krävs det att EU-med-
borgaren efter tre månader har en anställning eller tillräckliga till-
gångar för att försörja sig själv samt en gällande sjukförsäkring för 
att inte belasta mottagarlandets sociala biståndssystem. 

Likabehandlingsprincipen i artikel 24 i rörlighetsdirektivet anger 
att om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som ut-
tryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen ska alla 
unionsmedborgare som uppehåller sig i den mottagande medlems-
staten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna med-
borgare inom de områden som omfattas av fördraget. 

Enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 
492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom 
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unionen, ska barn till en medborgare i en medlemsstat som är eller 
har varit anställd i en annan medlemsstat ha tillträde till den statens 
allmänna skolor, lärlingsutbildning och yrkeshögskoleutbildning på 
samma villkor som statens medborgare, om barnen bor där.  

Den fria rörligheten för unionsmedborgare att förflytta sig mellan 
medlemsländerna innebär även en rätt att likabehandlas i förhållande 
till medborgarna i värdlandet. Som utvecklas närmare i avsnitt 13.2.4 
bilaga 3 finns likabehandlingsprincipen uttryckt i såväl EUF-för-
draget som rörlighetsdirektivet och i förordning 492/2011. Lika-
behandlingsprincipen, eller icke-diskrimineringsprincipen som den 
också kallas, innebär att diskriminering på grund av nationalitet är 
förbjuden inom EU. I avsnittet prövar utredningen om förslagen om 
anpassad timplan, en individuell studieplan, en förstärkt rätt till 
studiehandledning samt skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget 
F är förenliga med likabehandlingsprincipen.  

Kan förslagen utgöra diskriminering? 

Inledningsvis kan konsteras att förslagen om anpassad timplan, 
individuell studieplan, studiehandledning på modersmål och skriftligt 
omdöme i stället för terminsbetyg inte gör skillnad mellan svenska 
eller utländska medborgare. Förslagen kan därför inte anses utgöra 
direkt diskriminering enligt EU-rätten. Förbudet mot diskrimine-
ring omfattar dock även indirekt diskriminering. En första fråga att 
överväga är därför om nämnda förslag riskerar att missgynna EU-
medborgare jämfört med svenska medborgare.  

Förslaget om anpassad timplan och indirekt diskriminering 

Förslaget om anpassad timplan innebär att vissa nyanlända elever 
som påbörjat sin skolgång i årskurs 7–9 har möjlighet att få en be-
gränsning i antalet ämnen, men då i stället få fler undervisnings-
timmar i ämnena än övriga elever. Med nyanländ avses i skollagen den 
som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har påbörjat 
sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår han 
eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång i Sverige (3 kap. 12 a §).  
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Av EU-domstolens praxis framgår dock att såsom indirekt diskri-
minerande anses nationella bestämmelser som till sin natur innebär 
en risk för medborgare i andra medlemsländer påverkas i högre grad 
än landets egna medborgare och därför riskerar att missgynnas.22 
Kraven för när ett missgynnande kan anses föreligga sätts alltså för-
hållandevis lågt.  

Utredningen har, i föregående avsnitt 13.3.1 bilaga 3, ifrågasatt 
om den föreslagna bestämmelsen kan anses utgöra ett missgynnande. 
Samtidigt innebär förslaget att eleverna inte läser alla obligatoriska 
ämnen i grundskolan. För det fall bestämmelsen ändå kan anses 
utgöra ett missgynnade av nyanlända elever uppfattar utredningen 
att svenska medborgare lättare uppfyller kriteriet att vara bosatt i 
Sverige och påbörja skolgången senast det kalenderår eleven fyller 
sju år. Den föreslagna bestämmelsen skulle därför, om den upp-
fattas som ett missgynnande, kunna innebära att svenska medborgare 
och medborgare i andra medlemsländer behandlas olika. Förslaget 
skulle därmed kunna komma att särskilt missgynna medborgare i 
andra medlemsländer. Vid ett sådant förhållande kan dock förslaget 
rättfärdigas om det finns tvingande samhällshänsyn/objektivt god-
tagbara skäl och, om så är fallet om begränsningen är proportio-
nerlig.23  

Rättspraxis avseende indirekt diskriminering 

När det gäller EUF-fördragets regler har domstolen i flera mål 
uttalat att en åtgärd som inskränker en av de grundläggande friheter 
som säkerställs i fördraget är motiverad endast om åtgärden har ett 
legitimt syfte som är förenligt med fördraget och om proportiona-
litetsprincipen iakttas.24 För att så ska vara fallet krävs att åtgärden 
är ägnad att säkerställa uppnåendet av det mål som eftersträvas med 
den och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.  

                                                                                                                                                          
22 Se t.ex. mål C-308/14, Kommissionen mot Storbritannien, punkt 77. 
23 Paju (2015). Suveränitetserosion? Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygg-
hetsmodeller; särskilt Sverige, Ragulka förlag, 2015, s. 232. 
24 C-19/92, Kraus, punkt 32. 
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Slutsats  

Eftersom grundskolan har som mål att eleverna ska uppnå vissa kun-
skaper och färdigheter och därigenom få förutsättningar att uppnå 
de krav som ställs för att få övergå till gymnasieskolans nationella 
program, kan det hävdas att en åtgärd som syftar till att elever med 
kort tid på sig inom den svenska grundskolan ska få bättre förut-
sättningar att nå sådan behörighet till gymnasieskolan är objektiv 
godtagbar.  

Utredningen vill när det gäller proportionalitetsbedömningen 
framhålla att om eleven bedöms kunna uppnå behörighet till gym-
nasieskolans nationella program utan ett beslut om anpassad timplan 
finns inte skäl att fatta ett sådant beslut. Åtgärden kan också upp-
fattas som proportionerlig eftersom det enbart ska vara möjligt att 
fatta ett sådant beslut om det föreligger särskilda skäl och den en-
skilde eleven och dess vårdandshavare samtycker till beslutet. Beslutet 
ska vidare vara individuellt utformat utifrån elevens förutsättningar. 
Förslaget om anpassad timplan är därför, enligt utredningens mening, 
ägnad att säkerställa att den enskilde eleven får förutsättningar att 
uppnå behörighet till gymnasiekolans nationella program och för-
slaget kan inte anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål. 

Övriga förslag 

Förslaget om en individuell studieplan innebär att en sådan plan ska 
upprättas för alla nyanlända elever som påbörjar sin utbildning i 
svenska skolan i årskurs 7–9. Syftet med den individuella studie-
planen är bl.a. att eleven och elevens vårdnadshavare ska få infor-
mation om hur undervisningen och eventuella stödinsatser planeras. 
Studieplanen ska också innehålla en långsiktig plan för hur eleven 
ska bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Förslaget 
innebär en tillkommande rättighet och utgör därför, enligt utred-
ningens mening, inget missgynnande i den mening som avses i EU-
domstolens praxis.  

När det gäller förslaget om att förtydliga rätten till studiehand-
ledning på modersmål för nyanlända elever som påbörjat sin skol-
gång i årskurs 7–9 innebär detta att alla nyanlända elever i dessa 
årskurser har rätt till studiehandledning om det inte är uppenbart 
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obehövligt. Förslaget innebär ett förtydligande av en rättighet varför 
förslaget inte utgör något missgynnande i den mening som avses i 
EU-domstolens praxis.  

Slutligen innebär förslaget om ett skriftligt omdöme att en ny-
anländ elev som inte uppnår det kunskapskrav som motsvaras av ett 
godkänt betyg få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget 
F. Förslaget innebär en tillkommande rättighet och utgör därför, 
enligt utredningens mening, inget missgynnande i den mening som 
avses i EU-domstolens praxis.  

13.3.3 Förslagen och diskriminering med avseende på ålder 

Förslagen om anpassad timplan, individuell studieplan och förstärkt 
rätt till studiehandledning riktar sig till elever som påbörjar sin skol-
gång i Sverige i årskurs 7–9 vilket som regel innebär att eleverna är i 
åldern 13–16 år när de påbörjar sin skolgång i Sverige. Det finns 
därför anledning att analysera hur förslagen förhåller sig till diskri-
mingeringsgrunden ålder. 

Allmänt om diskrimineringsförbudet 

Förbud mot diskriminering som har samband med ålder finns i diskri-
mineringslagen (2008:567), se avsnitt 13.2.6 bilaga 3. I lagen definieras 
direkt diskriminering som att någon missgynnas genom att behand-
las sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband 
med t.ex. ålder (1 kap. 4 § 1). I samma lag definieras indirekt diskri-
minering som att någon missgynnas genom tillämpning av en bestäm-
melse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna personer med t.ex. viss 
ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 
ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nöd-
vändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § 2). Med ålder avses enligt 
definitionen i diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd (1 kap. 
5 § första stycket 6).  

Diskrimineringsförbudet kommer till uttryck i ett antal olika EU-
rättsakter och internationella åtaganden som Sverige har skyldighet 
att följa, bl.a. fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
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fördraget) och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG), som om-
fattar bl.a. ålder. Det senare direktivet har genomförts i svensk rätt 
i diskrimineringslagen.  

Principen om icke-diskriminering är också central i FN:s konven-
tioner om mänskliga rättigheter, t.ex. stadgar artikel 2 i konven-
tionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) att konventionens 
rättigheter gäller samtliga barn inom ett lands jurisdiktion utan åt-
skillnad. Också den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa-
konventionen) förbjuder diskriminering (art. 14). Diskriminerings-
grunderna i artikel 14 är inte uttömmande angivna varför även andra 
icke-angivna diskrimineringsgrunder som t.ex. ålder kan omfattas 
av artikeln. Av praxis från Europadomstolen framgår att artikel 14 
– i kombination med andra artiklar i konventionen – har ansetts 
vara tillämplig då en person diskriminerats på grund av sin ålder.25 
Att diskrimineringsgrunderna i artikel 14 inte är uttömmande an-
givna innebär inte att varje åtskillnad eller olikhet i behandling mellan 
personer är att betrakta som diskriminering. I likhet med vad som 
gäller enligt bl.a. FN-konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter är en åtskillnad att anse som tillåten om den har en objek-
tiv och godtagbar grund och om distinktionen står i proportion till 
sitt ändamål.  

Särskilt om undantaget från förbudet om diskriminering  
på grund av ålder inom utbildningsområdet 

Från förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i 2 kap. 
5 § diskrimineringslagen finns, som angetts under avsnitt 13.2.6 bila-
ga 3, vissa undantag. I 2 kap. 6 § stadgas att förbudet i 5 § inte 
hindrar tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga 
om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grund-
särskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen. Inte heller 
hindrar förbudet i 5 § särbehandling på grund av ålder, om den har 
ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nöd-
vändiga för att uppnå syftet.  
                                                                                                                                                          
25 Se t.ex. Karner mot Österrike, no. 400016/98, ECHR 1999-II och Schwitzgebel mot Schweiz, 
no 25762/07, 10 juni 2010. 
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Bakgrunden till nämnda undantag är att barns och elevers möjlig-
heter och skyldigheter att delta i olika verksamheter och skolfor-
mer inom den skollagsreglerade verksamheten i hög grad styrs av 
åldersgränser som finns fastslagna i såväl nuvarande skollag (2010:800) 
samt tidigare skollagen (1985:1100). Generellt kan sägas att för-
skoleverksamheten är avsedd för barn mellan 1–5 år, förskoleklass 
för barn som är 6 år och den obligatoriska utbildningen för elever 
mellan 7–16 år (för specialskolan gäller skolplikt t.o.m. 17 år). Skol-
barnsomsorg är avsedd för barn mellan 6 och 12 år. Verksamheter-
na och skolformerna ingår i ett utbildningssystem som bygger på 
den grundläggande utgångspunkten att barns och elevers behov och 
förutsättningar skiftar vid olika åldrar. 

EG-rätten kräver ett förbud mot diskriminering på grund av ålder 
endast vad gäller tillträde till sådan utbildning som utgör yrkesut-
bildning.26 Enligt förarbetena till ovan nämnda undantag i diskrimi-
neringslagen kan utbildningen i förskoleklassen eller på grundskole-
nivå inte anses utgöra yrkesutbildning.27 EG-rätten uppställer alltså 
inte några krav på åldersdiskrimineringsförbud på dessa områden. 
Från förbudet mot åldersdiskriminering undantas därför den del av 
den skollagsreglerade verksamheten som bygger på att bestämmel-
ser med åldersgränser tillämpas inom dels förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg, dels utbildning för barn och ungdom under gym-
nasienivå.  

När det gäller särbehandling på grund av ålder, om den har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvän-
diga för att uppnå syftet, anges i förarbetena att utgångspunkten 
för regelns tillämpning bör vara följande.28 För att undantaget ska 
tillämpas måste tre krav vara uppfyllda. För det första måste syftet 
vara objektivt sett godtagbart. Syftet ska vara värt att skydda i sig 
och vara tillräckligt viktigt för att motivera att det ges företräde fram-
för principen om icke-diskriminering. För det andra måste åtgärden 
(t.ex. användande av en åldersgräns) vara lämplig för att uppnå syftet. 
Slutligen måste åtgärden vara nödvändig för att uppnå syftet. Om 
det finns andra, mindre ingripande eller rentav icke diskrimine-

                                                                                                                                                          
26 Arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) är diskriminering på grund av bl.a. ålder 
förbjuden bl.a. vid tillträde till alla typer och alla nivåer av yrkesvägledning, yrkesutbildning, 
högre yrkesutbildning och omskolning inklusive yrkespraktik (artikel 3). 
27 Prop. 2007/08:95 s. 209.  
28 a a prop. s. 210. 
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rande handlingsalternativ eller medel för att uppnå ett i sig godtag-
bart syfte, utgör handlingssättet (dvs. tillämpningen av åldersgränsen) 
i princip diskriminering i strid med lagen. Denna utgångspunkt är 
densamma som gäller för intresseavvägningen i fråga om indirekt 
diskriminering (jfr avsnitt 13.2.6 bilaga 3). 

Förslagen i förhållande till förbudet mot diskriminering 

För att en åtgärd ska vara diskriminerande måste den innebära att 
någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en 
jämförbar situation. Den inledande frågan är därför om åtgärderna 
kan vara ett missgynnande av någon annan i en jämförbar situation.  

Nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–
9 har väsentligt mycket kortare tid på sig att nå läroplanens mål än 
de elever som påbörjar sin skolgång vid ordinarie skolstart i årskurs 1. 
Som redogjorts för i avsnitt 3.6.5 visar Skolverkets och SCB:s statistik 
på att det år eleverna invandrar har stor betydelse för sannolikheten 
att ha gymnasiebehörighet efter årskurs 9. För de som invandrar i 
åldern 13 år eller senare är sannolikheten nästan 70 procent lägre än 
för genomsnittet att vara behörig till gymnasieskolan (se även nedan 
under Statistiken pekar på en viss ålder). 

Nyanlända elever som börjar den svenska skolan i årskurs 7–9, 
som huvudregel är i åldersspannet 13–16 år, får därför typiskt sett 
anses ha ett särskilt behov av anpassningar för att utbildningen ska 
bli mer likvärdig. Utredningen gör bedömningen att elevgruppens 
möjligheter att nå utbildningens mål har ett klart samband med den 
begränsade tid som står till elevgruppens förfogande, men också till 
att det ställs betydligt högre språkliga krav i kursplanerna för års-
kurs 7–9 än i de lägre årskurserna. Förutsättningarna för de elev-
grupper som påbörjar sin skolgång i årskurs 1–3 eller 4–6 och de 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 skiljer sig väsentligt åt. Det 
finns därför, enligt utredningens uppfattning, skäl för att begränsa 
de föreslagna bestämmelsernas tillämplighet till elevgruppen som på-
börjar sin skolgång i årskurs 7–9.  

Det framstår dock som möjligt att förutsättningarna för en elev 
som påbörjar sin skolgång i årskurs 1–6 i enskilda fall kan vara lik-
artade som för elever som påbörjar sin skolgång i de senare årskurs-
erna. Det kan därför inte helt uteslutas att tillämpningen av bestäm-
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melserna i enskilda fall kan innebära missgynnande av en person 
som befinner sig i en jämförbar situation och att missgynnandet 
har samband med ålder.  

Utredningen kan dock konstatera att diskrimingeringsförbudet i 
diskrimineringslagen inte hindrar särbehandling på grund av ålder i 
fråga om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grund-
särskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2 kap. 6 § 
diskrimineringslagen).  

Från förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i 
2 kap. 5 § diskrimineringslagen finns således nämnda undantag för 
bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om viss utbildning. 
Regeringen har dock uttalat att det vid utarbetandet av nya lagförslag 
som förskriver åldersgränser ska beaktas att syftet med åldersgrän-
sen ska vara berättigat och åldersgränsen i sig ska vara lämplig och 
nödvändig för att nå syftet.29  

Syftet med förslagen 

Samtliga förslag har, som redogjorts för i avsnitt 13.3.1 bilaga 3, som 
grundläggande syfte att öka nyanlända elevers förutsättningar att 
nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredningen 
har i tidigare avsnitt kommit fram till att syftet torde vara ett sådant 
objektivt sett godtagbart och viktigt syfte som uppfyller kraven på 
att vara ett berättigat syfte i den mening som avses i diskrimine-
ringslagen.  

Statistiken pekar på en viss ålder 

Som redogjorts för i avsnitt 3.6.5 visar Skolverkets och SCB:s sta-
tistik på att det år eleverna invandrar har stor betydelse för sanno-
likheten att ha gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Andelen elever 
som får behörighet till gymnasieskolan är lägre bland de elever som 
invandrat efter sju års ålder än bland övriga elever. De elever som 
invandrar före skolstart har tre gånger så stor sannolikhet att uppnå 
gymnasiebehörighet jämfört med alla utrikes födda. Av de som in-
                                                                                                                                                          
29 Prop. 2011/12:159 s. 34 
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vandrar före högstadiet, 7–12 år, är sannolikheten drygt 30 procent 
högre än genomsnittet för alla utrikes födda. För de som invandrar 
i åldern 13 år eller senare är sannolikheten nästan 70 procent lägre 
än för genomsnittet att vara behörig till gymnasieskolan. 

SCB har även undersökt andelen elever som har slutbetyg från 
gymnasiet vid 24 års ålder.30 Precis som när det gäller grundskolan 
ökar andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan ju längre tid 
eleven varit i Sverige. I gruppen inrikes födda elever hade omkring 
åtta av tio slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder. Bland utrikes 
födda elever som inflyttat före sju års ålder var andelen närmare åtta 
av tio kvinnor och knappt sju av tio män. När de gäller elever som 
invandrat vid 7–12 års ålder var andelen med slutbetyg nära sju av 
tio kvinnor och sex av tio män. Bland dem som invandrat vid 13 år 
eller äldre var det knappt fyra av tio kvinnor och drygt tre av tio 
män som hade slutbetyg från gymnasiet vid 24 års ålder.  

Förslagen är lämpliga och nödvändiga 

Statisken visar enligt utredningens uppfattning på att en nyanländ 
elev som påbörjar sin skolgång i den svenska skolan vid 13 års ålder 
har väsentligt mycket sämre förutsättningar att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program och i förlängningen en gym-
nasieexamen än de nyanlända elever som påbörjar sin skolgång före 
13 års ålder. Detta är därför en av anledningarna till varför utred-
ningen har valt att förslagen om anpassad timplan, en individuell 
studieplan och en förstärkt rätt till studiehandledning enbart ska 
omfatta de elever som fyllt 13 år när de påbörjar sin skolgång i Sverige. 
Dessa elever har en mycket begränsad tid på sig i grundskolan och 
har inte likvärdiga villkor att tillgodogöra sig utbildningen i jämfö-
relse med de elever som börjat skolgången i tidigare ålder och som 
därmed får fler år på sig.  

Det är också rimligt att sätta åldersgränsen vid 13 år utifrån forsk-
ningen som menar att det som huvudregel tar fem år att lära sig ett 
nytt språk på en sådan nivå att individen har förutsättningar att ta 
till sig ämnesundervisning. Ju högre upp i grundskolans årskurser 

                                                                                                                                                          
30 I datamaterialet ingår personer födda åren 1983–1991 och som någon gång under perioden 
1999–2015 var registrerade i gymnasieskolan. 
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eleverna befinner sig desto mer avancerat språk krävs för att kunna 
tillgodogöra sig ämnesundervisningen, varför det är svårare och tar 
längre tid för elever i åldern 13–16 år att erövra det svenska skol-
språket för att tillgodogöra sig ämnesundervisningen än för elever 
som påbörjar sin skolgång i lägre ålder. Som huvudregel upphör skol-
plikten när eleven gått ut den nionde årskursen, vilket i regel sker 
vid 16 års ålder. Elever som är äldre än 16 år tillhör därför normalt 
inte grundskolans målgrupp. Den övre gränsen är därmed given. 

Utredningen bedömer mot denna bakgrund att det är både lämp-
ligt och nödvändigt att nämnda förslag bör rikta sig mot nyanlända 
elever som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 7–9 och därmed 
som huvudregel är åldern 13–16 år. 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 237 Uppdrag från kommunfullmäktige om 
att utreda förutsättningarna för att 
uppfylla målsättningen för 
gruppstorlek i förskolan

Dnr KS 2017/0568

Sammanfattning
Barn- och skolnämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i 
förskolan. Båda nämnderna har återredovisat uppdraget vilka nu 
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017.
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 september 2016 § 117.
Skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 8 juni 2016 § 46.
Skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal 
som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 

kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds 
stads rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och 
nyckeltal som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund 
Öster.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 237 Uppdrag från kommunfullmäktige om 
att utreda förutsättningarna för att 
uppfylla målsättningen för 
gruppstorlek i förskolan

Dnr KS 2017/0568

Sammanfattning
Barn- och skolnämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i 
förskolan. Båda nämnderna har återredovisat uppdraget vilka nu 
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017.
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 september 2016 § 117.
Skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 8 juni 2016 § 46.
Skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal 
som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 

kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds 
stads rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och 
nyckeltal som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund 
Öster.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-06-15 KS 2017/0568

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktige om att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla 
målsättningen för gruppstorlek i förskolan

Sammanfattning
Barn- och skolnämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i 
förskolan. Båda nämnderna har återredovisat uppdraget vilka nu 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017, dnr. KS 2017/0568
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 september 2016 § 117, dnr 
BSLÖ 2016/0906
Skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse 
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 8 juni 2016 § 46, dnr KS 
2017/0598
Skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse 



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117 Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag till nämnden om  
barngruppernas storlek

Dnr BSÖ 2016/0506

Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 
kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 
fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 
personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 
målsättning för gruppstorlek i förskolan. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige i samma ärende att ge kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med nämndpresidier och 
kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare med att ta fram förslag till 
nya kommunfullmäktige mål med indikatorer för nämnderna för 2016-
2018 och detta arbete har lett till kompletterande beslut (KF 2015-11-26 
§251) med nya mål.

Beroende på hur och när man statistiskt avmäter måluppfyllelsen får man 
olika resultat. Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att 
sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 
teoretiskt oftast är bättre på hösten. Förskolornas olika organisering har 
gjort det svårt att följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet 
med kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället 
barnantalet per anställd pedagog

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog är målet uppfyllt i 
oktober 2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april 
2016. Detta motsvarar en kostnad om 13,5 mkr.

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 
minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 
succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 
utbyggnadstakten i tätorterna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 september 2016 
dnr BSÖ 2016/0506 
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     som svar på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i Ekonomi-och 

verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen 



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek” daterad 2016-09-02. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
Akten



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-09-28 klockan 18.30–21.10

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Erik Kanders (L)

Ersättare Zebastian Liljegren (S)
Margareth Hansson (S)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet
Sara Petersson, Bitr. förvaltningschef/HR-konsult, BSNLÖ
Eva Grandelius, Förskolechef, Fågelsångs arbetsområde
Pär Jonsson, Rektor, Killebäcks ansvarsområde

Justerare

Paragrafer § 109-130

Plats och tid för justering

Underskrifter



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Paragrafer § 109-130

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson



 

   

  Tjänsteskrivelse 1 (5) 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-09-02 BSÖ 2016/0506  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2 046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 

247 34 Södra Sandby      

 

Anna Holmgren 

046 - 359 40 63 

anna.holmgren@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till 
nämnden om barngruppernas storlek 

Sammanfattning 
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 

kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 

fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 

personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 

målsättning för gruppstorlek i förskolan. Samtidigt beslutade 

kommunfullmäktige i samma ärende att ge kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med nämndpresidier och 

kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare med att ta fram förslag till 

nya kommunfullmäktige mål med indikatorer för nämnderna för 2016-

2018 och detta arbete har lett till kompletterande beslut (KF 2015-11-26 

§251) med nya mål.  

Beroende på hur och när man statistiskt avmäter måluppfyllelsen får man 

olika resultat. Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att 

sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 

teoretiskt oftast är bättre på hösten. Förskolornas olika organisering har 

gjort det svårt att följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet 

med kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället 

barnantalet per anställd pedagog 

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog är målet uppfyllt i 

oktober 2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april 

2016. Detta motsvarar en kostnad om 13,5 mkr. 

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 

minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 

succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 

utbyggnadstakten i tätorterna 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 september 2016 

dnr BSÖ 2016/0506 

Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018 

      



    

 Tjänsteskrivelse 2 (5) 

  Diarienummer  

 2016-09-02 BSÖ 2016/0506  

    

 

 

Barnets bästa 
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 

bäst nytta för barnen. Ärendet bedöms ta tillvara barnens intressen. 

Ärendet 
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 

kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 

fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 

personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 

målsättning för gruppstorlek i förskolan och presentera en plan för hur 

målsättningen skulle kunna uppfyllas inom innevarande och 

nästkommande period. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige i samma 

ärende att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att tillsammans 

med nämndpresidier och kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare 

med att ta fram förslag till nya kommunfullmäktige mål med indikatorer 

för nämnderna för 2016-2018 och detta arbete har lett till kompletterande 

beslut (KF 2015-11-26 §251) med nya mål.  

Från och med 2015 har Lunds kommun infört en ny ledningsprocess som 

således fått till följd att nya mål har antagits av kommunfullmäktige för 

perioden 2016-2018.  

Barn- och skolförvaltning Lunds Öster anser att det är svårt att utreda 

mot ett mål som inte finns med i gällande EVP 2016-2018 vad gäller 

barngruppernas storlek i förskolan 11 barn (1-2 år) respektive 16 barn (3-

5 år) med en personaltäthet på 2,75 personal per grupp.  

Barngruppsmätningen har skett i Lunds kommun sedan 2003. Barn- och 

skolnämnd Lunds stad och Lund öster har följt upp fullmäktigemålet på 

olika sätt. Definitionen av vad som är en avdelning har varierat mellan 

förskolor eftersom det är respektive förskolechef som har uppdraget att 

skapa olika lärmiljöer och organisera det pedagogiska arbetet. De flesta 

förskolor är organiserade avdelningsvis, men fler och fler förskolor har 

en enda stor avdelning som de under dagen delar upp i mindre 

barngrupper. Hur lokalerna används är således verksamhetsfråga. Antalet 

avdelningar överensstämmer inte alltid med antalet verksamhetsgrupper. 

I några fall är två grupper fördelade på det som ”lokalmässigt” motsvarar 

en avdelning. I andra fall disponerar en grupp två avdelningar 

lokalmässigt. Personaltätheten är dock likvärdig oavsett om förskolorna 

har organiserat sig med avdelningar eller under dagen organiserar sig i 

olika barngrupper. Förskolornas olika organisering har gjort det svårt att 

följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet med 

kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället barnantalet 

per anställd pedagog. 
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Teoretisk måluppfyllelse 
Ett försök till teoretisk måluppfyllelse av barngruppernas storlek per den 

15 oktober 2015 och per den 15 april 2016 redovisas i tabell 1 och 2. 

Utgångspunkten för beräkningarna är barns andel av en pedagog: 

*Varje barn i åldern ett till två år har rätt till 0,25 andel av en pedagog. 

(2,75 pedagoger/11 barn) 

* Varje barn i åldern tre till fem år har rätt till 0,17 andel av en pedagog. 

(2,75 pedagoger/16 barn) 

 

Utgångspunkten är vidare utifrån hur barnen är placerade och 

registrerade i barn- och elevsystemet Procapita. Följande parameterar 

redovisas. Småbarnsgrupper (ålder 1 till 2 år) med färre eller lika med 11 

barn och grupper med fler än 11 barn. Grupper med barn i åldrarna 3 till 

5 år med färre eller lika med 16 barn och grupper med fler än 16 barn. 

 
Tabell 1 Måluppfyllelse per 15 okt 2015 

   

            
 

Grupper/avdelningar utifrån 
procapita     

Team <11 >11 <16 >16 
S: 

avd Avd Mål % 
Barn per 
anställd 

Utfall Års-
arbetare i 

barngrupp  

Riktvärde 
personal 

årsarbetare 
Avvikelse 

årsarbetare 

Dalby 8 3 9 13 33 17 51,5% 4,98 90,7 89,5 1,2 

Genarp 3 
 

3 6 12 6 50,0% 5,25 35,3 35,6 -0,4 

S Sandby 6 1 13 7 27 19 70,4% 5,21 69,9 69,9 0,0 

Veberöd 5 0 7 8 20 12 60,0% 5,16 51,9 52,2 -0,2 

S:a 22 4 32 34 92 54 58,7% 
 

247,8 247,2 0,7 

            

            Tabell 2 Måluppfyllelse per 15 april 2016 
   

            
 

Grupper/avdelningar utifrån 
procapita     

Team <11 >11 <16 >16 
S: 

avd Avd Mål % 
Barn per 
anställd 

Utfall Års-
arbetare i 
barngrupp  

Riktvärde 
personal 
årsarbetare Avvikelse 

Dalby 3 7 9 14 33 12 36,4% 5,30 95,2 102,2 -6,9 

Genarp 0 4 1 7 12 1 8,3% 5,53 36,4 39,6 -3,2 

S Sandby 7 5 17 4 33 24 72,7% 5,75 73,2 83,4 -10,2 

Veberöd 3 2 6 9 20 9 45,0% 5,89 50,8 59,7 -8,9 

S:a 13 18 33 34 98 46 46,9% 
 

255,6 284,9 -29,3 

 

Teoretiskt uppfyller 54 avdelningar (58,7%) av 92 målet per 15 oktober 

2015 om vi utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och 

barngruppernas storlek. Så ser scenariet ut om vi går in och tittar på varje 
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enskild avdelning. Gör vi istället en övergripande beräkning per tätort 

skulle vi uppfyllt målet med +2 avdelningar! Se nedan tabell 3: 

 

Utgår vi från parametern barns andel av pedagog är målet uppfyllt per 15 

oktober 2015. För att uppfylla målet behövdes 247,2 årsarbetare 
1
och 

utfallet var 247,8.  

Per den 15 april 2016 uppfyller 46 avdelningar (46,9%) av 98 målet, om 

vi går in och tittar på varje enskild avdelning. En övergripande beräkning 

per tätort ger istället ett utfall enligt tabell 4 som visar att vi saknar 5,6 

avdelningar. Antalet årsarbetare (förskollärare, barnskötare och 

specialpedagoger) som behöver anställas är 15,4 och motsvarar en 

kostnad om 7 mkr. Utöver dessa tjänster kan kostnader för personal för 

städ/kök/ledning tillkomma. 

 

Tabell 4 Övergripande måluppfyllelse per tätort  

april 2016 

 1-2 år 3-5 år S:a 

avd 

Utfall 

vt-16  

 

 Mål 

avd 

Mål 

avd 

Mål 

avd 

Ant 

avd ht 

Avvikelse 

avd 

Dalby 17,9 19,3 37,2 33 -4,2 

Genarp 5,91 8,5 14,4 12 -2,4 

S Sandby 12,8 17,5 30,3 33 +2,7 

Veberöd 9,64 12,1 21,7 20 -1,7 

   104 98 -5,6 

 

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog saknas det ca 30 tjänster 

(29,3 årsarbetare) i april 2016. 30 tjänster motsvarar ca 13,5 miljoner 

kronor. Beräkningen grundar sig på16 tjänster förskollärare (53%),  12,7 

tjänster barnskötare (43%) och  1,2 tjänst specialpedagoger (4%).  

                                                 
1 Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir 

tex en årsarbetare. 

Tabell 3 Övergripande måluppfyllelse per tätort  

oktober 2015 

 1-2 år 3-5 år S:a 

avd 

utfall 

ht-15 

 

 Mål 

avd 

Mål 

avd 

Mål 

avd 

Ant 

avd ht 

Avvikelse 

avd 

Dalby 13,7 18,8 32,5 33 0,5 

Genarp 4,5 8,5 13,0 12 -1,0 

S Sandby 8,5 16,9 25,4 27 1,6 

Veberöd 7,1 11,9 19,0 20 1,0 

   89,9 92 2,1 
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Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att sedan 

successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 

teoretiskt oftast är bättre på hösten.  

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 

minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 

succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 

utbyggnadstakten i tätorterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att som svar på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i Ekonomi-och 

verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen 

”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om 

barngruppernas storlek” daterad 2016-09-02.  

  

 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 

Anna Holmgren 

Ekonom 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

[Datum] BSL 2017/0029

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Anmälningar om kränkande behandling juni 
och augusti 2017

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2017-06-01 – 2017-08-31.

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
De rödmarkerade har tidigare förekommit i en anmälan till 
huvudmannen. De gulmarkerade avser samma händelse som mer än en 
elev varit inblandad i och känt sig kränkt.

Skola Åk Dnr.__ Händelse (misstanke om)
Körsbäret Fsk BSL 2017/0786 Pedagog har höga krav, barn 
känner sig kränkt
Flygelskolan 2 BSL 2017/0609 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 1 BSL 2017/0633 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/0647 Pedagog satt sig på elev i lek
Fågelskolan 8 BSL 2017/0717 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 6 BSL 2017/0765 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 6 BSL 2017/0709 Verbal kränkn. mellan elever
Ekelundskolan 8 BSL 2017/0611 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Ekelundskolan 9 BSL 2017/0613 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0637 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0638 Digitala kränkningar mellan 
elever 
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Gunnesboskolan F BSL 2017/0709 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 3 BSL 2017/0767 Verbala trak. mellan elever 
(etnicitet)
Gunnesboskolan F BSL 2017/0747 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0753 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0754 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 5 BSL 2017/0755 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0756 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0757 Varbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0774 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0775 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0776 Fysisk kränkn. mellan elever
Vikingaskolan 6 BSL 2017/0665 Sexuella trakasserier av 
lärare mot elev 
Vikingaskolan 7 BSL 2017/0666 Fysisk kränkn. mellan elever 
Vikingaskolan 2 BSL 2017/0778 Fysisk kränkn. mellan elever
Vikingaskolan 5 BSL 2017/0779 Verbal kränkn. mellan elever
Vegalyckan 4 BSL 2017/0752 Verbala trak. mellan elever 
(etnicitet)
Östratornskolan 8 BSL 2017/0607 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Östratornskolan 7 BSL 2017/0608 Lärare kränkt elev verbalt

Förvaltningens förslag till beslut

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

kränkande behandling, juni och augusti 2017” till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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Skolkontoret Diarienummer

2017-09-14 BSL 2017/0766

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Jonas Eriksson

 

jonas.eriksson@lund.se

 

Frånvaro som överstiger 20 % - rapportering 
under 2017

Nedan följer en kort sammanställning av antalet elever som har haft mer 
än 20 % anmäld respektive oanmäld frånvaro under vårterminen 2017. 

94 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent.

11 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent.

Jonas Eriksson
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2017-09-14 BSL 2017/0529

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
222 23 LUND

Erika Persson

046-3594517

erika.persson3@lund.  se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Anmälningar till nämndsammanträdet den 20 
september 2017

 Protokoll från KS 2017-05-02. §174 

Delårsrapport 1, sammanställning av årets viktiga händelser, 
ekonomisk prognos och sjukfrånvaro. Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse och beslutsunderlag är dokumenterat på Dnr 
2017/0384.

 Protokoll från KS 2017-06-14. §162. En avsägelse har inkommit 
från Sofia Lindbom (M) som ersättare i Barn och Skolnämnden i 
Lunds stad. I Protokollet finns sammanfattning, beslutsunderlag 
och beslut vem som blir Sofia Lindboms ersättare. 

 KS Protokoll §101 EVP (Ekonomi och verksamhetsplan för 
2018-2020 med budget för år 2018.

Genomgång, tidplan, beslutsunderlag och förslag till budget

Reservationer från Moderaterna, Liberalerna

 KS Protokollsutdrag 2017-05-23 §213 angående 
ingångssättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra 
Råbylund i Lunds Kommun. 

Reservation har inkommit från Moderaterna och Liberalerna

 2017-05-29 Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen 
Ekonomienhet §131 angående förslag på fördelning av statsbidrag 
för nyanlända vuxna och familjer med upphållstillstånd. Dnr. SO 
2017/0106

 KS Protokollsutdrag 2017-08-16 §142. Beställning av matsal på 
Svaleboskolan i Veberöd. KS dnr 2017/0470 Tjänsteskrivelsen 
från Ekonomiavdelningen angående beställning av matsal på 
Svaleboskolan Veberöd.

 2017-08-21 Victor Landing (KD) har lämnat in en avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Kommunala funktionsrådet.
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 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott §160. 
Revidering av tidplan införande av en samlad barn- och 
skolnämnd med en gemensam förvaltning. Ny tidplan behöver 
fastställas

 Samverkan på förvaltningsnivå: Samverkansprotokoll 2017-08-28 
(ojusterat)

 Samverkan på förvaltningsnivå: Samverkansprotokoll 2017-09-18 
(ojusterat) OBS! Publiceras på sammanträdesdagen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 
september 2017 dnr BSL 2017/0529

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att lägga redovisningen till protokollet.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Erika Persson
Registrator

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 249 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018

Dnr KS 2017/0581

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa 
sammanträdestider enligt förslaget

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 jun 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunkontorets förslag,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i 

enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 

nämndernas beslut om sammanträdestider.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, administrativ avdelning
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned   2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-28 KS 2017/0581

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa 
sammanträdestider enligt förslaget

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 jun 2017.

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms ej relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Kommunstyrelsen         Tid            Kommunfullmäktige                       Tid
10 januari 15.00 25 januari 17.00
7 februari 15.00 1 mars 17.00
7 mars 15.00 22 mars 17.00
4 april 15.00 26 april 17.00
2 maj 15.00 31 maj 17.00
22 maj 13.00 13 – 14 juni 08.30
20 juni 15.00
15 augusti 15.00 30 augusti 17.00
5 september 15.00 27 september 17.00
3 oktober 15.00 11 oktober (avslut 

mandatperioden)
17.00

25 oktober 17.00
7 november 13.00 29 november 08.30
5 december 15.00 20 december 17.00
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunkontorets förslag,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i 

enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 

nämndernas beslut om sammanträdestider.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 160 Revidering av tidplan införande av en 
samlad barn- och skolnämnd med en 
gemensam förvaltning

Dnr KS 2016/0974

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 
skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 
1/1 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2016 om direktiv 
för arbetet. Tidplanen har förskjutits i förhållande till beslutet och en ny 
tidplan behöver fastställas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fastställa förslaget till tidplan för arbete med att införa en samlad 

barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret ledning



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-04 KS 2017/0777

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-09-04 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Tjänstgörande ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Ersättare Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Pål Svensson, Servicedirektör
Magdalena Titze, Flyktingsamordnare
Henrik Nygren, Lokalstrateg

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 158-164

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-04 KS 2017/0777

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-09-04

Paragrafer § 158-164

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-08-30 KS 2016/0974

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Införande av en samlad barn- och skolnämnd 
med en gemensam förvaltning 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 
skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 
1/1 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2016 om direktiv 
för arbetet. Tidplanen har förskjutits i förhållande till beslutet och en ny 
tidplan behöver fastställas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms ej vara relevant. 

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2016 om direktiv för 
arbetet. I ärendet godkändes en tidplan för arbetet som reviderades i 
februari 2107. Tidplanen har utifrån beslutet om extern rekrytering av 
förvaltningschef blivit ytterligare förskjuten varför en ny reviderad 
tidplan nu tagits fram. Ändringar i förhållande till tidigare tidplan 
markeras med rött. 

Tidplan 
Tid Vem Uppdrag
Septemb
er

rekryteringsgruppen Intervjuer, rekrytering av 
förvaltningschef

11/9 Central samverkan Facklig samverkan
2/10 Central samverkan Facklig samverkan
oktober Kommunstyrelsen Beslut om tillsättning av 

förvaltningschef
9/10 KS AU, BSN presidier Lägesrapport 
Okt-nov Kommunkontoret Upprättar förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2018 samt 
delegationsordning 

26/10 Kommunfullmäktige Fastställer ansvarsområden, 
reglemente och utser ledamöter till 
nämnden

30/10 Central samverkan Facklig samverkan
4/12 Central samverkan Facklig samverkan 
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4/12 KS AU, BSN presidier Lägesrapport 
6/12 Kommunstyrelsen Fastställer verksamhetsplan och 

internbudget
1/1 2018 Nämnd och förvaltningsorganisation 

träder i kraft.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås fastställa den reviderade 
tidplanen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att fastställa förslaget till tidplan för arbete med att införa en samlad 

barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna, kommunkontoret ledning





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 242 Beställning av matsal på 
Svaleboskolan i Veberöd

Dnr KS 2017/0470

Sammanfattning
Det befintliga köket och matsalen på Svaleboskolan i Veberöd, har 
omfattande brister med inomhusmiljön och måste åtgärdas. Flera 
lösningar har utretts och förslag till lösning har tagits fram. Barn- och 
skolnämnden Lunds stad samt Servicenämnden förordar att såväl kök 
som matsal rivs och en nybyggnad uppförs där den tidigare stod. 
Kommunkont rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna beställning 
av ett nytt kök och matsal för 32 100 000 kr.

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2017, dnr 
2017/0470.
Barn- och skolförvaltnings Lund Öster tjänsteskrivelse den 10 april 2017 
dnr BSÖ 2017/0254.
Beställningsmall daterad 10 april 2017.
Bilagor till beställning BSÖ 1 och BSÖ 2 daterade den 10 april 2017.
Barn- och skolnämnd Lunds öster beslut den 26 april 2017, § 68, dnr 
BSÖ 2017/0254.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, dnr SN 
2017/0228.
Servicenämndens beslut 3 maj 2017, §43, dnr SN 2017/0228.
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017, §99, dnr 2017/0046.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Yanira Difonis (MP), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), 
Anne Landin (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna och överlämna beställningen till servicenämnden av ett 

nytt kök och matsal för 32 100 000 kr på Svaleboskolan 
enligt kommunkontorets tjänsteskrivelse, 

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden enligt beställningen, 
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Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

att hyran för kök och matsal ingår i skolans hyra till 
serviceförvaltningen, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Barn och skolnämnd 
Lund östers investeringsram för faktiska investeringsbehov för nya 
matsalsinventarier enligt denna beställning, 

att kommunkontoret får i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lund Östers lokalram med mellanskillnaden mellan nuvarande 
hyra och ny hyra, 

att finansiering sker med kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola.

 
 

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Beställning av matsal på Svaleboskolan, 
Veberöd.

Sammanfattning
Det befintliga köket och matsalen på Svaleboskolan  i Veberöd, har 
omfattande brister med inomhusmiljön och måste åtgärdas. Flera 
lösningar har utretts och förslag till lösning har tagits fram. Barn- och 
skolnämnden Lunds stad samt Servicenämnden förordar att såväl kök 
som matsal rivs och en nybyggnad uppförs där den tidigare stod. 
Kommunkont rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna beställning 
av ett nytt kök och matsal för 32 100 000 kr. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2017, dnr 
2017/0470 (denna tjänsteskrivelse) 
Barn- och skolförvaltnings Lund Öster tjänsteskrivelse den 10 april 2017 
dnr BSÖ 2017/0254.
Beställningsmall daterad 10 april 2017
Bilagor till beställning BSÖ 1 och BSÖ 2 daterade den 10 april 2017
Barn- och skolnämnd Lunds öster beslut den 26 april 2017, § 68, dnr 
BSÖ 2017/0254.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, dnr SN 
2017/0228
Servicenämndens beslut 3 maj 2017, §43, dnr SN 2017/0228
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017, dnr 2017/0046

Barnets bästa
Barnets bästa har beaktats. Närmare analys görs i Barn- och 
skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2017. 

Ärendet
Köket och matsalen på Svaleboskolan har inomhusmiljöproblem och 
måste åtgärdas. Serviceförvaltningen har tillsammans med barn- och 
skolförvaltning Lund Öster genomfört en utredning som omfattar fem 
olika alternativ Antalet sittplatser behöver också ökas. 
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Barn- och skolnämnden och Servicenämnden rekommenderar alternativ 3 
(Se Bilaga 1). Föreslaget innebär att såväl kök som matsal rivs och en ny 
byggnad uppförs där den tidigare stod. Under byggnadstiden måste 
tillfälliga lokaler anordnas. 

Rekommenderat alternativ
Alternativet innebär i korthet att en ny matsal och ett nytt kök byggs på 
samma plats som dagens. På grund av ökat elevantal har skolan löst 
matsituationen genom ianspråktagande av den tidigare gymnastiksalen 
som matsal. Gymnastiksalen kan inte fortsättningsvis användas som 
matsal om inte stora anpassningar och ombyggnation genomförs för att 
klara arbetsmiljökraven. Förslaget innebär att gymnastiksalen istället för 
sin nuvarande funktion, ska ha en friare funktion som ett slags rörelserum 
eller motsvarande. Rummet kommer inte kunna fungera som en ordinarie 
idrottssal då det inte kommer att finnas omklädningsrum med dusch. 
Beräknad kostnad för omklädningsrum med dusch uppskattades till över 
två miljoner vilket barn- och skolförvaltningen Lund Öster inte anser 
vara försvarbart.

Den föreslagna investeringen har en beräknad investeringsutgift på 
sammanlagt 32 100 000 kr.

Kök: 16,8 mnkr ex moms (39 773 kr/BRA)

Matsal: 15,3 mnkr ex moms (27 499 kr/BRA)

Det nya köket och matsalen beräknas stå klart under 2019.

Under byggnationen kommer tillfälliga lokaler vara nödvändiga att 
etablera på platsen. Evakueringskostnaderna kommer att uppgå till 
4 500 000 kr vilket finaniseras av servicenämnden. 

Servicenämndens resultat kommer dessutom att belastas med 
nedskrivning av restvärdet om 879 000 kr samt rivningskostnaderna på 
cirka 1 600 000 kr för den befintliga byggnaden.  

Utredning om hyressättning av köket
Ur barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse går följande att läsa: 
Utgångspunkten är idag att servicenämnden/måltidsservice ska erlägga 
hyra för köket. Inom ramen för detta ärende angående bland annat 
Svaleboskolans kök förslås emellertid att en utredning om kökens 
finansiering genomförs och att en likritning sker i kommunen. I dagsläget 
finns olika lösningar avseende kök- och matsalshyror mellan olika 
skolor, vilket inte är tillfredsställande och skapar otydlighet och vad som 
riskerar att upplevas som orättvisa förutsättningar beroende på vilken 
lösning man har. Förslaget är att ge kommunkontoret, 
serviceförvaltningen samt företrädare för barn- och skolförvaltningarna i 
uppdrag att gemensamt och i samråd utreda förutsättningarna för 
hyressättning av köken och matsalarna och i förekommande fall komma 
med förslag till förbättringar.
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Kommunkontorets kommentarer 
Kommunkontoret delar Barn- och skolnämndens och Servicenämndens 
rekommendation om att det är alternativ 3 som är att föredra. Det har 
genomförts en grundläggande utredning som har kommit fram till att det 
tredje alternativet är den bästa lösningen. 

De nya lokalerna kommer att generera en högre hyra än nuvarande 
lokaler. Mellanskillnaden mellan nuvarande hyra och den nya hyran 
finaniseras genom kommunstyrelsens reserverade medel när 
byggnationen står färdig. (Se bilaga 2, beställningsmallen) 

Investeringsutgiften är på 27 499 kr per kvadratmeter BRA för matsalen 
enligt ovan är i paritet med nyligen gjorda beställningar som Idalaskolan, 
Dalby södra skola. Kommunkontoret saknar nyckeltal för kök att jämföra 
med. 

Utredning om hyressättning av köket 
Kommunkontoret delar uppfattningen om att det idag inte finns en tydlig 
modell hur hyran för köken ska hanteras. 

Servicenämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen den 1 mars 2017 
genomfört en förstudie för att utreda en samlad måltidsorganisation. 
Under hösten 2017 kommer kommunkontoret utifrån förstudien föreslå 
vidare utredning och i denna utredning bör hanteringen av 
lokalkostnaden för kök och matsal ingå.  

Fram tills utredningen är klar föreslår kommunkontoret att hyran för 
tillkommande kökslokaler och matsalar ingår i hyran för skolan. Motivet 
till att de ska ingå i hyran för skolan är att i den statistik som lämnas in 
till SCB om undervisningskostnader så ska hyran för kök och matsal 
redovisas som lokalkostnad. 

Om lokalen inte ingår i barn- och skolnämndens hyra kommer nämnden 
belastas av hyran i portionspriset från serviceförvaltningen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna och överlämna beställningen till servicenämnden av ett 
nytt kök och matsal för 32 100 000 kr på Svaleboskolan enligt 
denna tjänsteskrivelse. 

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden enligt beställningen

att hyran för kök och matsal ingår i skolans hyra till 
serviceförvaltningen.
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att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Barn och skolnämnd 
Lund östers investeringsram för faktiska investeringsbehov för nya 
matsalsinventarier enligt denna beställning. 

att kommunkontoret får i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lund Östers lokalram med mellanskillnaden mellan nuvarande 
hyra och ny hyra. 

att finansiering sker med kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola.  

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsförvaltningen
Kommunkontoret
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 236 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun 2016

Dnr KS 2017/0348

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom Lunds kommun, senast genom en webbenkät till kommunens 
samverkansgrupper på verksamhetsnivå.

Utifrån det kommungemensamma resultatet på webbenkäten föreslår 
kommunkontoret följande handlingsplan för 2017-års uppföljning:

- Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av 
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4).

- Arbeta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.

- Arbeta fram en manual för arbetsskaderegistret LISA för målgrupperna 
medarbetare respektive chef.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-19.
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2016 års resultat.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Yanira Difonis (MP) och 
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 

till handlingarna samt 
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i 

handlingsplanen för 2017-års arbetsmiljöarbete.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Samtliga nämnder
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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HR-avdelningen Diarienummer

2017-06-19 KS 2017/0348

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Nina Månsson

046-3595360

nina.mansson@lund.se

Kommunstyrelsen

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 2016

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom Lunds kommun, senast genom en webbenkät till kommunens 
samverkansgrupper på verksamhetsnivå. 

Utifrån det kommungemensamma resultatet på webbenkäten föreslår 
kommunkontoret följande handlingsplan för 2017-års uppföljning: 

 Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av 
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)

 Arbeta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 Arbeta fram en manual för arbetsskaderegistret LISA för 
målgrupperna medarbetare respektive chef. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2017-05-02 (denna skrivelse)
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2016 års resultat.

Barnets bästa
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att alla ska må bra, 
trivas, utvecklas och utföra ett gott arbete. Beslutet om åtgärder för att 
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lunds kommun kan 
således indirekt påverka barn inom framförallt förskola och skola.

Ärendet
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun, 2016 genom en webbenkät till 
kommunens samverkansgrupper på verksamhetsnivå och inte som 
tidigare genom en enkät adresserad till arbetsplatserna. Webbenkäten 
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innehåller 13 frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbetet och 2015:4 
Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Förvaltningarna har sammanställt de egna samverkansgruppernas 
enkätsvar och arbetat fram ettåriga handlingsplaner. Handlingsplanerna 
har behandlats i samverkan och nämnder. Utifrån det 
kommungemensamma resultatet på webbenkäten har en 
kommungemensam handlingsplan tagit fram för 2017.  

Genomförda kommungemensamma åtgärder efter 2015 
års uppföljning
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun för 2015 resulterade i följande kommungemensamma åtgärder. 

1. Översyn av rutiner och metodstöd med anledning av ny 
föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö
Centrala samverkansgruppen gav arbetsmiljögruppen i uppdrag att göra 
en översyn av kommunens arbetsmiljöprocess och komplettera processen 
utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social 
arbetsmiljö (2015:4). Arbetet startades upp i december 2016 och 
beräknas avslutas i juni 2017. 

2. Framtagande av dialogverktyg gällande ny föreskrift 
Organisatorisk och social arbetsmiljö – till arbetsplatsträffar
Centrala samverkansgruppen gav under 2015 arbetsmiljögruppen i 
uppdrag att ta fram ett dialogverktyg till arbetsplatsträffar med anledning 
av den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). 
Syftet med verktyget är att uppmärksamma chefer och medarbetare på 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift och vikten av att arbeta med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Verktyget finns på Inloggad. 

3. Framtagande av ny grundläggande arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud 
Under våren 2016 bildades en partsammansatt projektgrupp för att ta 
fram en ny grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud med utgångspunkt från Suntarbetslivs nationella 
webbaserade arbetsmiljöutbildning. Första utbildningsomgången 
genomfördes i november 2016, under ledning av en chef, en HR-konsult 
och en facklig representant, och erbjuds två gånger per termin.
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Resultat av uppföljning 2016
96 procent av samverkansgrupperna på verksamhetsnivå inom Lunds 
kommun besvarade webbenkäten (totalt 55 svar). Två 
samverkansgrupper besvarade av olika anledningar inte webbenkäten. 
Det går inte att jämföra resultatet med föregående år med anledning av 
andra frågor samt att enkäten i år besvarades av samverkansgrupperna 
och inte som tidigare på arbetsplatsnivå. 

Nedan följer en sammanställning av resultatet. 

Uppföljningen visar att mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerar bra. Arbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten och 
medarbetare och skyddsombud har möjlighet att vara delaktiga.  
Majoriteten av medarbetarna har god kännedom kring risker i arbetet och 
företagshälsovården används av majoriteten i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

Förbättringsområden i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att det finns 
brister i rapporteringen av framför allt tillbud, men även för arbetsskador 
i arbetsskade- och tillbudssystemet LISA. 

Uppföljningen visar att det ibland saknas tydliga uppföljningsbara mål 
för arbetsmiljöarbetet samt att implementeringen med föreskriften 
Organisatorisk och social arbetsmiljö behöver fortsätta.

Fråga Ja, 
instämmer 
helt

Ja, 
ganska 
väl

Nej, 
inte så 
väl

Nej, 
inte 
alls 

Vet inte/
Ingen 
åsikt

1. Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den 
dagliga verksamheten? (vilket omfattar fysiska, psykologiska 
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 
3) 

15 33 4 3

2. Har medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

38 15 2

3. Finns det rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till?

30 18 4 3

4. Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöuppgifter?

39 10 4 2

5. Finns det tillräcklig kompetens för att genomföra 
arbetsmiljöuppgifterna?

29 18 5 3

6. Har alla medarbetare kännedom kring risker i arbetet? 21 29 3 2
7. Görs skriftlig riskbedömning inför planerade förändringar av 
verksamheten?

23 20 10 2

8. Rapporteras alla arbetsskador i LISA? 17 27 7 4
9. Rapporteras alla tillbud i LISA? 9 20 19 1 6
10. Finns tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet? 13 17 16 5 4
11. Används Företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

26 22 3 2 2

12. Finns det fungerande rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras? (AFS 2015:4)

27 18 4 1 5

13. Sker det ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
området arbetsbelastning och upplevd stress? 
(AFS 2015:4)

14 26 12 3
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Handlingsplan för 2017-års arbetsmiljöarbete
 Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av 

föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)

 Framtagande av kommunövergripande mål för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön.

 Framtagande av en manual för arbetsskaderegistret LISA för 
målgrupperna medarbetare respektive chefer.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att lägga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 

till handlingarna samt  
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i 

handlingsplanen för 2017-års arbetsmiljöarbete

Kommunkontoret 

Anette Henriksson Ann Runnström
Kommundirektör tf HR direktör

 
 

 
 

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten



Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-06-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 131 Förslag på fördelning av statsbidrag 
för nyanlända vuxna och familjer med 
uppehållstillstånd

Dnr SO 2017/0106

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 102 mnkr, vilket är en 
ökning med 3 mnkr jämfört med tidigare prognos. Förändringen återfinns 
inom delverksamheten ensamkommande barn. Av nämndens underskott 
finns 24 mnkr inom de kommunfinansierade verksamheterna och 78 
mnkr inom flyktingverksamheten (ensamkommande barn 59 mnkr och 
vuxna och familjer 19 mnkr).

I prognosen för ensamkommande barn är återsökta inte utbetalda 
dygnsersättningar upptagna med 95% av dess värde, en försiktighet i 
storleksordningen 3 mnkr. Prognosen innehåller även ett 
effektiviseringskrav på sammanlagt 5 mnkr.

Prognosen för nyanlända vuxna och familjer utgår från att samtliga 
nyanlända läser språkintroduktion eller svenska för invandrare. Hur 
åldersfördelningen i årets mottagande kommer att vara är svårt att 
förutspå, men 30 % av periodens mottagande är i åldersgruppen 0-15 år 
och de omfattas inte av språkintroduktion och svenska för invandrare. 
Försiktigheten är svåruppskattad, men bör åtminstone ligga i häradet 2-4 
mnkr. Socialförvaltningen har i uppdrag att till nämnden återkomma med 
förslag på fördelning av schablonersättningen avseende ändamål och 
över tid (antal år). Beslutet kan komma att påverka prognosen.

Det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn, där rättspraxis 
saknas utgör den största risken i befintlig prognos. Exempelvis saknas 
praxis för vad motsvarande vårdbehov innebär (LVU och motsvarande 
vårdbehov). Prognostiserad ersättning bygger på att placering med 
vårdbehov också ersätts med faktiskt kostnad, andra halvåret. Risken 
värderas preliminärt till 14,5 mnkr. Ett annat exempel som ger stor 
prognososäkerhet är att det inte är känt hur mottagandet kommer att 
fördelas över resterande månader samt vilka effekter avskaffandet av ID-
kontroller medför. Prognosen bygger på att resterande 35 barn/unga att ta 
emot enligt Migrationsverkets prognos inte anländer till kommunen. Barn 
och unga som inte får uppehållstillstånd uppskattas till 28 vilket innebär 
251 barn/unga den siste december. Omkring 100 ungdomar som är i asyl 
har erbjudits läkarundersökning för åldersbedömning. Beroende på 
bedömningarna kan prognosen komma att påverkas.

Per den siste maj uppgår återsökta ännu inte utbetalda statsbidrag från 
Migrationsverket till 84 mnkr (efter avdrag för preliminärt utbetald 
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Justerare Utdragsbestyrkande

ersättning på drygt 2,6 mnkr). Årets återsökta inte utbetalda statsbidrag är 
72 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017 fördelning av 
statsbidrag för nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd.

Beslut

Socialnämnden beslutar
 
att     schablonersättningen fördelas över två år men att eventuellt 

överskott avsätts, att finansiera försörjningsstöd
 
att     del av schablonersättningen fördelas till BSF Lunds stad med 145 

tkr för år 2017
 
att     del av schablonersättningen fördelas till utbildningsnämnden med 

45 tkr per elev och tvåårsperiod för språkintroduktion eller svenska 
gällande invandrare för nyanlända för år 2017

 
att     föreslå kommunstyrelsen att utreda principer för fördelning av 

schablonersättningen inför fördelning 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-06-21 klockan 16.30–18.20

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Persson (S), ersätter Jenny Sjöö (MP)
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Erik Hammarström (MP)

Ersättare Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Anna Burston, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Katharina Olsson, tf enhetschef

Justerare Eva S Olsson (S)

Paragrafer § 125-146

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 21 juni 2017, kl 18:30
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Eva S Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-21

Paragrafer § 125-146

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-22 Datum då anslaget tas ned 2017-07-14

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Filippa Mellbourn

046-35 50 00

Filippa.mellbourn@lund.se

Socialnämnden

Förslag på fördelning av statsbidrag för 
nyanlända vuxna och familjer med 
uppehållstillstånd

Sammanfattning
Som en del i arbetet med en ekonomi i balans för flyktingverksamheten 
har socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämnden återkomma med 
underlag för att nämnden ska kunna fatta ett inriktningsbeslut för 
fördelning av statsbidragen för vuxna och familjer. Socialförvaltningens 
utgångspunkt har hittills varit att mottagandet av nyanlända vuxna och 
familjer ska drivas inom erhållna statsbidrag. Kostnader för att lösa 
boende (genomgångslägenheter) till nyanlända som kommer till 
kommunen enligt Bosättningslagen, redovisas hos socialförvaltningen. 
Då bostadförsörjning är ett övergripande kommunalt ansvar beaktas inte 
kostnader för genomgångslägenheter vid fördelning av statsbidragen.

Socialförvaltningen föreslår att statsbidragen fördelas över två år men att 
eventuellt överskott avsätts, att finansiera försörjningsstöd år tre. 
Statsbidragen bedöms med nuvarande mottagande och uppdrag inte täcka 
berörda förvaltningars redovisade behov, nettokostnader för 
genomgångslägenheter exkluderat. Med utgångspunkt att förordningens 
intentioner ska följas, föreslås att:

 BSF Lunds stad ersätts med 145 tkr.
 Utbildningsförvaltningens ersättning på 45 tkr per elev och 

tvåårsperiod fortsätter att gälla.
 Socialförvaltningen redovisar eventuellt underskott avseende 

sådan verksamhet som ska täckas av schablonersättningen.

Ur ett kommunövergripande perspektiv behöver fördelningsprinciper ses 
över. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att utreda principer för fördelning av 
schablonersättningen inför fördelning 2018.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017 (denna skrivelse).
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Barnets bästa

Påverkar beslutet barn?
I gruppen nyanlända finns även minderåriga barn som anvisats Lunds 
kommun tillsammans med förälder eller annan vårdnadshavare. Beslutet 
påverkar således barn. Dock är det så att de olika förvaltningarna har att 
fullgöra sitt uppdrag oavsett fördelning av statsbidrag. En tydlig 
uppdelning av ansvar och medel och ett gott samarbete mellan de berörda 
förvaltningarna främjar dock såväl föräldrar, vårdnadshavare som barn. 

Har barn fått uttrycka sina åsikter?(artikel 12)
Barns åsikter har inte inhämtas inför ärendet. 

Hur har barns bästa beaktats?(artikel 2, 3 och 6)
Genom ett genomtänkt mottagande och fördelning av 
schablonersättningen ökar möjligheter och förutsättningar för att 
tillgodose barns rättigheter, oavsett härkomst, kön, religion, 
funktionsnedsättningar eller andra liknande skäl.

Beskriv eventuella intressekonflikter.(artikel 4)
Förvaltningen kan inte se någon intressekonflikt som påverkar barn. 

Ärendet

Statsbidrag för nyanlända vuxna och familjer
Kommuners ersättning för mottagandet regleras i förordning (2010:1122) 
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, sammanfattat i 
bilaga 1. Socialnämnden erhåller årlig en grundersättning för 
mottagandet. Därutöver erhålls en schablonersättning per nyanländ samt 
en engångsersättning per nyanländ för initiala kostnader för ekonomiskt 
bistånd som kan uppstå innan etableringsersättning beviljas av 
Arbetsförmedlingen. 

Förordningen anger hur schablonersättningen ska riktas men det framgår 
inte av förordningen hur ersättningen är tänkt att fördelas mellan olika 
ändamål och år. Utgångspunkten är att ersättningssystemets intentioner 
ska följas.

Socialförvaltningens delverksamhet vuxna och familjer har de senaste 
åren visat ett underskott. Hur många år schablonersättningen fördelas till, 
hur stort mottagande blir och dess åldersfördelning inom gruppen 
nyanlända, behov av försörjningsstöd samt andra förvaltningars 
merkostnader för mottagandet har stor ekonomisk betydelse.
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Tabell: delverksamhetens nettointäkt/kostnad inklusive ersättningar till 
andra förvaltningar 2013-2017

Avrundat i mnkr
Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Prognos 
2017

Nettointäkt/kostnad exkl. 
genomgångslägenheter*  0 +2 -8 -5 -5
Genomgångslägenheter  -2 -2 -2 -4 -14
Nettointäkter/kostnader  -2 -1 -10 -9 -19

*inklusive ersättning till BSF Lunds stad för merkostnader inom grundskolan år 2013-2016

Tabell: antal individer 2013-2018, anvisat enligt Bosättningslagen och 
självbosatta 
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Nyanlända

Fördelning i tid
Socialförvaltningen föreslår att schablonersättningen fördelas över två år 
men att eventuellt överskott avsätts, att finansiera försörjningsstöd år tre. 
Förslaget innebär att schablonersättningen fördelas på färre år än tidigare 
(antal år minskas från tre till två). Förklaringen är att nyanlända är i 
etablering under två år och att nyanlända därefter, i förekommande fall, 
bör hänvisas till socialförvaltningens ordinarie kommunfinansierade 
verksamhet.

Tidigare var etableringen i sin helhet ett kommunalt ansvar men år 2010 
delades ansvaret mellan staten och kommunen och ansvaret för 
etableringen överfördes till Arbetsförmedlingen. Socialförvaltning valde 
vid det tillfället att fördela schablonersättningen över tre år för att täcka 
kostnader för försörjningsstöd ett år efter den tvååriga etableringen.

Fördelning till olika ändamål
En grundprincip bör vara att ersättningen fördelas till de förvaltningar 
och verksamheter som har de aktuella kostnaderna. Utifrån 
åldersindelningen i förordningen och de insatser ersättningen ska täcka är 
det rimligt att utgå från att schablonersättningen fördelas olika för olika 
ålderskategorier. 
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I jämförelser med andra kommuners fördelning av schablonersättningen 
kan organisation och resurstilldelningssystem samt förvaltningarnas 
uppdrag variera. Värt att notera är att regeringen motiverade höjningen 
av schablonersättningen from 1 januari 2016 med att den skulle ”öka 
kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och bland annat skapa 
bättre förutsättningar att ge praktiskt stöd och hjälp i anslutning till 
mottagande och bosättning”. 

Berörda förvaltningars specifikation av kostnader för 
mottagandet

BSN Lunds stad

Förskoleklass
BSN Lunds stad har fått utökat anslag till förberedelseklasser i ramen 
från kommunfullmäktige. Anslaget från kommunfullmäktige finansierar 
skolpeng för utbildning av nyanlända med uppehållstillstånd inklusive 
den merkostnad på cirka 50 tkr per elev och år som beräknas tillkomma 
utöver ordinarie skolpeng. Anslaget finansierar även grundorganisation 
för LundaVälkomsten.

Flyktingförskolan Solen
BSF Lunds stads merkostnad för administration 
(barnintroduktionsplaner, handledning etc) motsvarar 0,25 tjänst eller 
145 tkr. 

Utbildningsförvaltningen

Språkintroduktion
Utbildningsförvaltningen får i resursfördelningen från 
kommunfullmäktige för språkintroduktion ett anslag som baseras på antal 
elever i svenska för invandrare per den 15 oktober året före innevarande 
budgetår. Inget särskilt anslag utgår för merkostnader för nyanlända 
elever. Merkostnaden beräknas till 45 tkr per elev och tvåårsperiod för 
basorganisation och samordnartjänster.

Svenska för invandrare
Utbildningsnämnden får inget särskilt anslag i resursfördelningen från 
kommunfullmäktige avseende elever i svenska för invandrare. 
Merkostnaden beräknas till 45 tkr per elev och tvåårsperiod för 
undervisning i svenska för invandrare samt basorganisation inklusive 
samordnartjänster.
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Socialförvaltningen
Månadsrapport april pekar mot ett underskott på 5 mnkr för mottagandet, 
exklusive kostnader för genomgångslägenheter. Socialförvaltningens 
ekonomiska prognos utgår från årets mottagande enligt Bostadslagen 
(421 nyanlända) och något lägre mottagande gällande självbosatta än 
redovisad prognos i tabell 1 ovan. 
Kostnad per nyanländ är i hög grad kopplat till antalet nyanlända 
eftersom verksamheten har en låg andel rörliga kostnader. 

Fördelning av schablonersättning till andra förvaltningar år 
2017
Fördelning av schablonersättningen från socialförvaltningen till BSF 
Lunds stad för grundskola föreslås upphöra från och med 2017 mot 
bakgrund av att BSF Lunds stad är kompenserad i sin ram från 
kommunfullmäktige. Flyktingförskolan Solen ersätts för 0,25 tjänst med 
145 tkr men diskussion om dess varaktighet påbörjas.

Sannolikt ryms inte socialförvaltningens kostnader och 
utbildningsförvaltningens merkostnader inom schablonersättningen (vid 
en fördelning över två år). Enligt förordningen ska del av 
schalonersättningen täcka kostnader för språkintroduktion eller svenska 
för invandrare och utbildningsförvaltningen har beräknat denna kostnad 
till 45 tkr per elev och tvåårsperiod. Med utgångspunkt att förordningens 
intentioner ska följas, föreslås att utbildningsförvaltningens ersättning på 
45 tkr per elev och tvåårsperiod fortsätter att gälla 2017. 

Ur ett kommunövergripande perspektiv behöver fördelningsprinciper ses 
över. Vid fördelning av statsbidragen bör hänsyn tas till resursfördelning 
från kommunfullmäktige, nämndernas uppdrag och redovisade 
merkostnader samt regeringens motivering till att höja statsbidragen from 
år 2016.
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Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att schablonersättningen fördelas över två år men att eventuellt 
överskott avsätts, att finansiera försörjningsstöd

att del av schablonersättningen fördelas till BSF Lunds stad med 145 
tkr för år 2017

att del av schablonersättningen fördelas till utbildningsnämnden med 
45 tkr per elev och tvåårsperiod för språkintroduktion eller svenska 
gällande invandrare för nyanlända för år 2017

att föreslå kommunstyrelsen att utreda principer för fördelning av 
schablonersättningen inför fördelning 2018

Annika Pettersson
socialdirektör

Karin Säfström
verksamhetschef

Filippa Mellbourn
ekonomichef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn och skolnämnd Lunds Stad
Utbildningsnämnden
Akten
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Bilaga 1

Statsbidrag för nyanlända vuxna och familjer
Statsbidragen regleras via förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar.

Grundersättning för mottagande
Socialnämnden erhåller en årlig grundersättning på totalt 224 tkr.

Schablonersättning 
Schablonersättningen utbetalas en månad i efterhand under två år med 
olika ersättningsnivåer beroende på ankomstår och ålder. Om en individ 
flyttar mellan flera kommuner under denna tvåårsperiod delas 
schablonersättningen.

Nyanlända som tagits emot från och med den 1 januari 2016
En person som inte fyllt 65 år 126,4 tkr
En person som fyllt 65 år 79,1 tkr

Nyanlända som tagits emot före den 31 december 2015
En person som inte fyllt 65 år 83,6 tkr
En person som fyllt 65 år 52,4 tkr

Enligt förordningen avser schablonersättningen täcka kostnader för:

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,
2.  särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem 

och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 
(2010:800),

3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller 
motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan 
utbildning enligt skollagen,

4. samhällsorientering, 
5. tolkning, och 
6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. 

För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för 
kostnader för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om 
sådant bistånd i schablonersättningen. Förordning (2016:462)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm#K25
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm
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Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
Den kommun som först tar emot den nyanlända får ersättning för initiala 
kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan 
etableringsersättning beviljas av Arbetsförmedlingen. Ersättningen 
varierar efter ålder och tidigare boendeform.

Eget boende
En kommun som tar emot nyanländ som har bott i eget boende under 
tiden för asylsökandet eller nyanländ som får uppehållstillstånd på grund 
av anknytning till någon i Sverige, får
3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år

Anläggningsboende
En kommun som tar emot kvotflykting eller nyanländ som bott i ett 
anläggningsboende får:
3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år

Utbetalning sker vi utgången av månaden efter den månad när den 
nyanlände togs emot i kommunen.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (7)
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 164 Igångsättningstillstånd för skola och 
idrottshall på Södra Råbylund, Lunds 
kommun

Dnr KS 2014/0956

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beställde den 26 mars 2015 en ny grundskola för 
100 elever i årskurs F - 3 samt för 100 förskolebarn på Södra Råbylund. 
Redan innan bygget upphandlades visade det sig att behovet av skola är 
större i området än den beställda skolan. Serviceförvaltningen har 
tillsammans med barn- och skolförvaltningen och stadbyggnadskontoret 
försökt att få till en större enhet men den nuvarande tomten räcker inte 
till för att bygga en större enhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför 
en ny placering av skolan och idrottshallen med koppling till det 
genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön väster om 
tidigare tomt.

Beställningen från barn- och skolnämnd Lunds stad är en utökning av 
tidigare beställning till 360 elever samt en ändrad placering i området 
enligt förslag från statsbyggnadskontoret. Investeringsutgiften bedöms 
till 105 000 000 kr för skolan och för idrottshall till 55 000 000 kr. Total 
investeringsutgift bedöms till 160 000 000 kr. Kommunkontoret föreslår 
att idrottshallen anpassas till en idrottssal för skolans behov vilket 
innebär en position istället för två. Kommunkontorets förslag innebär en 
investeringsutgift på 130 000 000 kr. Projektet finaniseras av 
kommunstyrelsens investeringsram som överförs till servicenämnden och 
driften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för skola 
och förskola.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, § 213.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2017, dnr 2014/0956.
Stadsbyggnadskontorets PM skolplacering daterat den 15 december 
2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 48 dnr KS 2014/0956.
Barn- och skolnämnds lunds stads tjänsteskrivelse med beställningsmall 
den 15 mars 2017 dnr BSN 2017/0139.
Barn- och skolnämndens beslut den 15 Mars 2017, § 24 dnr 2017/0139.

Anföranden
Monica Molin (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Yanira Difonis (MP), Kent Andersson (S), Inger Tolsved Rosenkvist (L), 
Cherry Batrapo (FI), Hanna Gunnarsson (V), Agneta Lindskog (KD) och 
Johan Lambreus Mattsson (MP).
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Yrkanden
Monica Molin (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Yanira Difonis (MP), Kent 
Andersson (S), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Cherry Batrapo (FI), 
Hanna Gunnarsson (V), Agneta Lindskog (KD) och Johan Lambreus 
Mattsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att  beställa en skola årskurs F -3 för 360 barn med tillagningskök och 

fullstor idrottshall enligt föreliggande tjänsteskrivelse för 160 000 
000 kr på Södra Råbylund som ersätter tidigare beställning på södra 
Råbylund,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 
investeringsram jämfört med tidigare beställning,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämndens 
lokalram med faktisk hyra när skolan tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Kultur- och 
fritidsnämndens lokalram med faktisk hyra när idrottslokalerna tas i 
drift, samt

att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola.

Reservationer
Ledamöterna från (L) och (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2017-06-14 klockan 08.30–22.10
samt 2017-06-15 kl. 08.30-22.00

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-17.30
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-16.00
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), § 159  - del av § 165, kl. 08.30-12.30
Jörgen Forsberg (M)
Nils Paulsson (M), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Cecilia Barnes (L), del av § 165, kl. 13.30-22.10
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
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Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL), § 163 -  del av § 165, kl. 09.40-22.10
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-16.00
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-17.00
Agneta Lindskog (KD)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (7)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-06-14 KS 2017/0561

Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare Joakim Friberg (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) del av § 165, kl. 
19.00-22.10
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) § 159 - del av § 
165
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Louise Burman (M) § 159 - del av § 
165, kl. 08.30-12.00 samt kl 16.50-22.10
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M) del av § 165, 
kl. 08.30-17.30
Lotta Eldh Pålsson (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) del av 
§ 165
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Vera Johnsson (M)
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M) § 159 - 
del av § 165
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M) del av § 165, kl. 
11.00-22.10
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) § 159- 
del av § 165, kl. 08.30-17.30
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Teresia Olsson (MP) § 159 - 
del av § 165, kl. 08.30-17.30
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) del 
av § 165
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Teresia Olsson (MP) del av § 
165
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) § 159 - del av § 
165
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Lars Hansson (L)
Andreas Irestål (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL) § 159- del 
av § 162, kl.08.30-12.30
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Cherry Batrapo (FI) del av § 165
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) del av 
§ 165
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Ersättare Klara Strandberg (S), kl. 19.00-22.10
Akram Heidari (S), kl. 19.00-22.10
Mohsen Abtin (S), kl. 08.30-12.30
Mats Nilsson (S), kl. 19.00-22.10
Kenneth M Persson (S), kl. 08.30-17.30
Anna Hagerberg (MP), kl. 08.30-14.50
Christer Wallström (L), kl. 08.30-20.50
Josefine Temrell (L)
Anders Jarfjord (V), kl. 08.30-17.30
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Mattias Horrdin (C), kl. 08.30-17.30
Karin Nilsson (C), kl. 08.30-11.15
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-165

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 30 juni 2017 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Gunnar Jönsson

Maria Nyström

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-06-14--15

Paragrafer § 159-165

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-30 Datum då anslaget tas ned 2017-07-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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§ 213 Igångsättningstillstånd för skola och 
idrottshall på Södra Råbylund, Lunds 
kommun

Dnr KS 2014/0956

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny grundskola för 100 
elever i årskurs F - 3 samt för 100 förskolebarn på Södra Råbylund. 
Redan innan bygget upphandlades visade det sig att behovet av skola är 
större i området än den beställda skolan. Serviceförvaltningen har 
tillsammans med barn- och skolförvaltningen och stadbyggnadskontoret 
försökt att få till en större enhet men den nuvarande tomten räcker inte 
till för att bygga en större enhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför 
en ny placering av skolan och idrottshallen med koppling till det 
genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön väster om 
tidigare tomt.

Beställningen från barn- och skolnämnd Lunds stad är en utökning av 
tidigare beställning till 360 elever samt en ändrad placering i området 
enligt förslag från statsbyggnadskontoret. Investeringsutgiften bedöms 
till 105 000 000 kr för skolan och för idrottshall till 55 000 000 kr. Total 
investeringsutgift bedöms till 160 000 000 kr. Kommunkontoret föreslår 
att idrottshallen anpassas till en idrottssal för skolans behov vilket 
innebär en position istället för två. Kommunkontorets förslag innebär en 
investeringsutgift på 130 000 000 kr. Projektet finaniseras av 
kommunstyrelsens investeringsram som överförs till servicenämnden och 
driften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för skola 
och förskola.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 17 mars 2017, dnr 2014/0956.
Stadsbyggnadskontorets PM skolplacering daterat 15 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015,§48 dnr KS 2014/0956.
Barn- och skolnämnds lunds stads tjänsteskrivelse med beställningsmall 
den 15 mars 2017 dnr BSN 2017/0139.
Barn- och skolnämndens beslut den 15 Mars 2017, § 24 dnr 2017/0139.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP) och Elin Gustafsson 
(S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beställa en skola årskurs F-3 för 360 barn med tillagningskök och 
fullstor idrottshall för 160 000 000 kr på Södra Råbylund som ersätter 
tidigare beställning på Södra Råbylund. I övriga delar yrkas enligt 
kommunkontorets förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     beställa en skola årskurs F -3 för 360 barn med tillagningskök och 

fullstor idrottshall enligt föreliggande tjänsteskrivelse för 160 000 
000 kr på Södra Råbylund som ersätter tidigare beställning på södra 
Råbylund.

 

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan 
att   servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften, 

att  kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 
investeringsram jämfört med tidigare beställning, 

att  ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämndens 
lokalram med faktisk hyra när skolan tas i drift, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Kultur- och fritidsnämndens 
lokalram med faktisk hyra när idrottslokalerna tas i drift,  

att  finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.bil § 213/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl 
15:00-19:35

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer § 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
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Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V) Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Paragrafer § 200-222

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson





 
 

RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 

 
Ang Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra 
Råbylund, Lunds kommun (Dnr: KS 2014/0956) 
 

Kommunen bör inte slentrianmässigt bygga tillagningskök vid mindre skolenheter då det är 

ekonomiskt oförsvarbart. Moderaterna anser dessutom att fullstora idrottshallar ska vara regel 

vid nybyggnation av idrottslokaler i Lunds kommun. Skolor och föreningar ska erbjudas bästa 

möjliga lokaler och service till bästa möjliga pris. I just det här fallet är vi dock beredda på att 

göra ett undantag som skulle kunna bekräfta regeln. En fullstor hall på S Råbylund är långt 

bortom vad skolan har behov av nu och i framtiden. Istället hotar en så dyr investering en 

satsning på en fullstor hall på Linero till Vikingaskolan där det redan finns ett behov. S 

Råbylund kommer nu istället drabbas av ökad trafik på gator som inte är planerade för det, 

medan Lineros vägnät redan är dimensionerat för de idrottsanläggningar som finns i området. 

På Linero kräver inte en utbyggnad av fler idrottshallar fler P-platser, något som nu måste 

skapas skapas på S Råbylund. 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M) 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Igångsättningstillstånd för skola och 
idrottshall på Södra Råbylund, Lunds 
kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny grundskola för 100 
elever i årskurs F - 3 samt för 100 förskolebarn på Södra Råbylund. 
Redan innan bygget upphandlades visade det sig att behovet av skola är 
större i området än den beställda skolan. Serviceförvaltningen har 
tillsammans med barn- och skolförvaltningen och stadbyggnadskontoret 
försökt att få till en större enhet men den nuvarande tomten räcker inte 
till för att bygga en större enhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför 
en ny placering av skolan och idrottshallen med koppling till det 
genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön väster om 
tidigare tomt.

Beställningen från barn- och skolnämnd Lunds stad är en utökning av 
tidigare beställning till 360 elever samt en ändrad placering i området 
enligt förslag från statsbyggnadskontoret. Investeringsutgiften bedöms 
till 105 000 000 kr för skolan och för idrottshall till 55 000 000 kr. Total 
investeringsutgift bedöms till 160 000 000 kr. Kommunkontoret föreslår 
att idrottshallen anpassas till en idrottssal för skolans behov vilket 
innebär en position istället för två. Kommunkontorets förslag innebär en 
investeringsutgift på 130 000 000 kr. Projektet finaniseras av 
kommunstyrelsens investeringsram som överförs till servicenämnden och 
driften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för skola 
och förskola. 

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 17 mars 2017, dnr 2014/0956, (Denna 
skrivelse) 
Stadsbyggnadskontorets PM skolplacering daterat 15 december 2016.  
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015,§48 dnr KS 2014/0956
Barn- och skolnämnds lunds stads tjänsteskrivelse med beställningsmall 
den 15 mars 2017 dnr BSN 2017/0139
Barn- och skolnämndens beslut den 15 Mars 2017, § 24 dnr 2017/0139.
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Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Utökningen av den tidigare beställningen av en 
ny skola på Södra Råbylund gör att fler barn kommer få en skola nära 
hemmet. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny flexibel enhet på 
Råbylundsområdet med plats för sammanlagt 200 barn varav 100 
förskolebarn och 100 skolelever i årskurs F - 3. Sedan planeringen av 
skolan påbörjades har antalet bostäder som planlagts i området ökat. 
Skolenheten planerades utifrån antagandet om att cirka 600 bostäder 
skulle byggas på Råbylundsområdet. Idag planläggs ytterligare områden 
med närmare 2000 bostäder. Det finns därför anledning att förändra den 
beställning som barn- och skolnämnden gjorde 2013. 

Statsbyggnadskontoret har i PM daterad 2016-12-15 förslagit en flytt av 
skolan till en ny placering väster om den tidigare tomten. Den tomt som 
skolan tidigare skulle placeras på är för liten för en skolenhet med 300 
elever. Dessutom ligger den trafikmässigt sämre till då den ligger inne i 
bostadsområdet.  Stadsbyggnadskontoret anser att den nya tomten ligger 
bättre till för det planerade grönstråket ner mot Råbysjön. Barn- och 
skolnämnden gör därför en utökad beställning av en ny skola för upp till 
360 elever med placering på den tomt stadsbyggnadskontoret föreslagit. I 
beställningen ingår även den idrottshall som ingick i det ursprungliga 
projektet. 

Ett lokalprogram för den nya skolan har tagits fram med utgångspunkt i 
förslaget till nytt standardlokalprogram som håller på att arbetas fram för 
Lunds kommun. Standardlokalprogrammet är ännu inte formellt beslutat 
men är ett led i att få fram ändamålsenliga och yteffektiva lokaler. 
Eventuella förändringar som görs i standardlokalprogrammet efter barn- 
och skolnämndens beslut kan påföras lokalprogrammet för den nya 
skolan.

Eftersom stadsbyggnadskontoret föreslår en byggnation av förskola på 
den ursprungliga tomten kan investeringsmedel som redan investerats i 
utemiljön komma den nya förskolan till del.

De delar av den gamla tomten som inte behövs till den nya förskolan 
samt tomten för idrottshallen lämnas tillbaka till tekniska nämnden av 
servicenämnden för exploatering till annan användning. 

Skolan
Den nya skolbyggnaden ska uppföras enligt förslaget till nytt 
standardlokalprogram för grundskolan. Lokalprogrammet för skolan på 
Råbylund generar ytor enligt nedan baserat på 360 elever.

Skolan kommer få en programyta på 2896 kvm vilket innebär 8 
kvadratmeter per barn programyta. Med programyta menas de lokaler 
som är nödvändiga för verksamheten. Sedan tillkommer byggnadens 
övriga ytor som trapphus, sambandsutrymmen och så vidare. Det 



Tjänsteskrivelse 3 (6)
Diarienummer

2017-05-11 KS 2014/0956

genererar en bruksarea, (BRA) på 3475 kvadratmeter vilket ger en 
kvadratmeteryta per barn på 9,7. 

Investeringsutgiften beräknas till 105 000 000 kr vilket kommer att 
generera en hyra på cirka 9 000 000 kr per år. Investeringsutgiften är 
bedömd utifrån Idalaskolan som ska rymma lika många barn. 

Idrottshallen
Barn- och skolnämnden beställer att den idrottshall som tidigare 
planerades ska flyttas till den nya tomten. För idrottshallen beräknas 
investeringsutgiften till 55 000 000 enligt tidigare beställning. Det 
genererar en årlig hyra på 4 7000 000 kr per år av vilket Kultur- och 
fritidsnämnden ska finanisera 75 %. Kultur- och fritidsnämnden saknar 
finansiering vilket innebär att medel måste reserveras i kommande EVP 
för att finanisera en fullstor idrottshall. 

Servicenämnden har haft kostnader för projektering av tidigare planerad 
idrottshall och så långt det är möjligt så ska handlingar för hallen 
återanvändas med placering på den nya tomten. Barn- och skolnämnden 
har inte sett någon anledning att justera lokalprogram för idrottshallen. 

Kommunkontorets kommentarer
Den tidigare planerade skolan är inte lämplig att genomföra på grund av 
att den planerades ha en mindre elevvolym än önskvärt. 
Kommunkontoret anser att nya skolor bör ha cirka 400 elever även om 
det är acceptabelt med 300 elever i skolor för årskurs F – 3. Behovet på 
Södra Råbylund är att skolan ska rymma upp till 360 elever, men med 
planeringstal 25 elever per klass kommer skolan ha cirka 300 elever. 

Bruksarean (BRA) för skolan är på 9,7 kvadratmeter per elev enligt 
beställningen. Det är räknat på 30 elever per klass vilket skolan enligt 
förslaget till det nytt standardlokalprogram kommer att rymma. Men i 
planeringen så räknar man med 25 elever per klass för årskurs F -3. Det 
genererar en BRA på 11,6 vilket motsvarar den yta som kommunen 
tidigare planerade nya skolor för. 

Investeringsutgiften för den tidigare beställda skolan är på 71 500 000 kr 
vilket motsvarar en investeringsutgift på 358 000 kr per elev. Den nya 
beställningen genererar en investeringsutgift på 297 000 kr per elev vid 
360 elever eller 356 000 kr per elev vid 300 elever. 

Skolan är beställd med tillagningskök av Barn- och skolnämnden. De 
senaste åren har produktionskostnaden per portion i Lunds kommun ökat 
på grund av igångsättning av flera mindre produktionsenheter. Det finns 
samtidigt ett produktionsöverskott inom servicenämndens befintliga kök 
som kommer att öka när de stora gymnasieskolorna får tillagningskök. 

Det är dyrare att driva ett tillagningskök än mottagningskök om inte 
enheterna är tillräckligt stora. Det finns grundläggande skillnader mellan 
tillagning- och mottagningskök. Den största svårigheten med 
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tillagningskök på mindre skolor att kraven för specialkost har ökat då det 
inte får finnas risk för kontaminering.  

Idag råder det även brist på utbildad personal som kan driva 
tillagningsköken. 

Serviceförvaltningens bedömning är att det är en betydande ökning av 
investeringsutgiften att bygga tillagningskök som klarar mottagning av 
mat. Ett mottagningskök behöver stora ytor för mottagning och 
varmhållning av kosten och även kylning för att klara kylkedjan. Ett 
tillagningskök behöver inte dessa ytor men däremot extra köksdelar för 
att klara specialkosten då det inte får finnas risk för kontaminering. Men 
även förvaringsytor för råvaror till produktionen. 

Kommunkontoret rekommenderar att skolan på Södra Råbylund får 
mottagningskök enligt serviceförvaltningens inrådan. Som planeringen 
ser ut idag kommer Järnåkraskolan få ett produktionsöverskott när de 
stora gymnasieskolorna får lokala tillagningskök. 

Idrottshall
Vid tidigare beställnings av skola på södra Råbylund beställdes en 
fullstor idrottshall som bedömdes till 55 000 000 kr. Kommunkontoret 
noterar att för andra nyligen beställda idrottshallar på Brunnshög, 
Idalaskolan, Dalby södra och Internationellaskolan bedöms 
investeringsutgiften till 44 000 000 – 48 000 000 kr. Den skillnad som 
kommunkontoret kan se i beställningen är att hallen på södra Råbylund 
rymmer 300 åskådare medan de andra rymmer runt 150 åskådare. Det 
kan vara så att kalkylen för södra Råbylund är mer osäker då den var den 
första skolidrottshallen som planerade sedan idrottshallen i Genarp år 
2003. 

Skolenheten på södra Råbylund behöver endast en mindre idrottsal för 
sin skolidrott. Den fullstora idrottshallen motiverades i tidigare 
beställning av att man planerade att flytta ner Vikingaskolans högstadium 
(Årskurs 7 -9) eller att en ny högstadieskola skulle byggas på Södra 
Råbylund. Nu finns det inte några sådana planer längre. 

Kultur- och fritidsnämnden har beställt en fullstor idrottshall med läktare 
för föreningslivet. Men det planeras eller byggs flera fullstora 
idrottshallar i närheten. 

 Internationellaskolan får en fullstor idrottshall

 Brunnshögskolan får en fullstor hall.

 Skola i Södra Dalby får en fullstor idrottshall. 

Det planeras även för nya fullstora idrottshallar intill Östra Tornskolan 
och Vikingaskolan. 

Därför föreslår kommunkontoret att skolan får en integrerad idrottssal i 
skolan endast för skolans behov. Kommunkontoret bedömer utifrån 
Prästängskolan att investeringsutgiften för en idrottssal till cirka 
25 000 000 kr. Det ger en minskad investeringsutgift på cirka 20 000 000 
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kr och kommunens hyreskostnader sänks med cirka 1 700 000 kr per år. 
Väljer man att ändå bygga en fullstor idrottshall på Södra Råbylund bör 
antingen den fullstora idrottshallen vid Östra Tornskolan alternativt invid 
Vikingaskolan utgå och att de äldre eleverna får förflytta sig mellan 
skolorna för skolidrott. 

Ny beställning
Servicenämnden har en beställning av kommunfullmäktige sedan 2015-
03-26 på en skola och förskola på Södra Råbylund för 127 500 000 kr. 
Kommunkontoret föreslår följande ändringar av tidigare beställning. 

 Förskolan för 100 barn utgår, endast skola årskurs F – 3.

 Skolan ska rymma 360 elever istället för 100.

 En ny placering väster om tidigare placering enligt 
stadsbyggnafskontorets förslag 

 Att skolan utformas efter det nya lokalprogrammet. 

 En minskning av idrottshallen från två positioner till en position

 Att skolan får mottagningskök. 

Den nya enheten beräknas få en investeringsutgift på 130 000 000 kr 
vilket innebär att kommunkontoret föreslår att servicenämnden får en 
utökad investeringsram på 2 500 000 kr. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att     beställa en skola årskurs F -3 för 360 barn enligt denna 
tjänsteskrivelse för 130 000 000 kr på Södra Råbylund som ersätter 
tidigare beställning på södra Råbylund.

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att     servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 
investeringsram jämfört med tidigare beställning 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämndens 
lokalram med faktisk hyra när skolan tas i drift.
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att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Kultur- och 
fritidsnämndens lokalram med faktisk hyra när idrottslokalerna tas i 
drift.  

att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola. 

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Stadbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen



PM – Förslag omlokalisering av skola F-3 och idrottshall Södra Råbylund
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun 2016-12-15

Stadsbyggnadskontoret föreslår att placeringen av skola och idrottshall omlokaliseras till ett 
mer strategiskt läge till de nya utbyggnadsområdena med närhet till huvudgator och 
kollektivtrafik samt koppling till det genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot 
Råbysjön.

Behovet av förskola kan tillgodoses på del av kvarteret Guldåkern 1, för övrig del av kvarteret 
kan nya bostäder tillkomma.

Den nya lokaliseringen för skola och idrottshall omfattar ca 15 400 kvm.

Översikt Södra Råbylund
Antal bostäder: Etapp I – ca 170st, Etapp II – ca 500st, Etapp III norr ca 540st, Etapp III söder ca 650st.



Planerad skola och idrottshall på kvarteret Guldåkern 1 uppfyller inte dagens ytbehov.
Skola och idrottshall planerades utifrån ett antagande i fördjupning av översiktsplanen från 
2008 som angav ca 600 bostäder för Södra Råbylund. 

Med en utbyggnad av kvarstående etapper med högre exploatering, inklusive område mellan 
Sydöstravägen och Prästavägen uppskattas antalet bostäder i dagsläget till ca 1850.
Med hittills planerad placering av skola och idrottshall mellan befintlig och ny småhus- 
bebyggelse orienterar sig verksamheten inte optimalt till den tätare bostadsbebyggelsen där de 
övergripande gång- och cykelstråken är placerade.    

Kvarteret Guldåkern 1 markerad med röd ring

Kent Ratcovich
planarkitekt
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 204 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 
2018 - 2020 med budget för 2018

Dnr KS 2016/0789

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8:e maj 2017 att 
överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 
med budget för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16:e maj 2017.
Protokoll från MBL-förhandling den 15:e maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8:e maj 2017.
Förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018 - 2020.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med S 
och MP:s gemensamma förslag med tillägg av följande ordförandetext, 
se Prot.Bil § 204/01, samt med den ändringen att valnämndens ram för 
2018 ska utökas med 4 177 tkr och 2019 med 3 740 tkr. Vidare justeras 
investeringsramen för barn- och skolnämnd med en ökning om 10 mnkr 
2019 och en minskning med 10 mnkr 2020.

 

Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson 
(KD), Mats Helmfrid (M) och Anne Landin (FNL) yrkar i enlighet med 
M, C och KD:s gemensamma förslag, Prot.Bil § 204/02, med den 
ändringen att valnämndens ram för 2018 ska utökas med 4 177 tkr och 
2019 med 3 740 tkr.

 

Philip Sandberg (L) yrkar i enlighet med L:s förslag, Prot.Bil § 204/03, 
med den ändringen att valnämndens ram för 2018 ska utökas med 4 177 
tkr och 2019 med 3 740 tkr.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag, Prot.Bil § 
204/04, med den ändringen att valnämndens ram för 2018 ska utökas 
med 4 177 tkr och 2019 med 3 740 tkr.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag, Prot.Bil § 
204/05, med den ändringen att valnämndens ram för 2018 ska utökas 
med 4 177 tkr och 2019 med 3 740 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 

2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet, 
att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 

åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet, 
att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram 

för åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet, 
att   fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21,24 kronor, 
att   fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 

kommun i enlighet med EVP-dokumentet, 
att   kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges 

uppdraget att samordna det kommungemensamma arbetet med 
effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar, 

att   samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget 
för 2018 senast i september 2017, 

att   samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska delrapportera arbetet med internbudget för 2018, 

att   ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för 
respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande 
resursfördelningsmodell, 

att   kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny 
vision och kommande strategiprocess föreslå revideringar av 
fokusområden och övergripande mål inför EVP 2019-2021, 

att   i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 
med budget för 2018, 

att   bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av 
budgetavvikelser mellan åren, 

att   bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under 
”Reserverade medel”, 

att   kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med 
budgeten, 

att   kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under 2018. 
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Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL), 
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 204/06-07.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): Feministiskt initiativ lägger en budget där behoven 
styr ekonomin. Vi tar ansvar för vår gemensamma välfärd med satsningar 
som gör det bättre för de mest utsatta.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl 
15:00-19:35

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer § 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
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Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V) Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Paragrafer § 200-222

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017, 

ärende 5, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med 

budget för 2018” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt yrkande på vårt eget budgetförslag.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2017-05-23 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

 
 

SVERIGEDEMOKRATERNAS 

BUDGET MED EVP 2018-2020 

FÖR LUNDS KOMMUN 
 

 
 

           



          Budget för Lunds kommun 2018 

förslag från Sverigedemokraterna 
 

 

Innehållsförteckning: 
 

 

Allmänna texter: 

 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 

 Invandring och mångkultur 

 Behovet av en förvaltningsreform 

 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 

 

Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  

  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 

 Kommunkontor 

 Kommungemensamt 

 Byggnadsnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Kultur och fritidsnämnd    

 Socialnämnd 

 Miljönämnd 

 Vård- och omsorgsnämnd 

 Utbildningsnämnd 

 Barn och skolnämnder totalt 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    

 
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2018 och EVP 2019- 2020 är 

ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. 

Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den 

ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en 

position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och 



visionsmässiga skillnader. Alla siffror är i jämförelse med förra årets budget, 

och med S och MP:s förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser.  

 

Kommunens ekonomi har en rad problem, det som många med ett försök till 

förskönande omskrivning kallar utmaningar. Mottagningen av asylinvandrare 

har havererat, med ett prognosticerat ekonomiskt underskott för 2017 som är 

ännu större än det besparingsbelopp för denna verksamhet vi hade i vår budget 

förra året. Den mångkulturella omvandlingen av kommunen fortsätter dock i 

uppskruvad takt. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till 

sist, andelen arbetande i befolkningen förutspås gå ner kraftigt de kommande 

åren, främst på grund av en ökande andel äldre.  

 

De flesta partier är överens om att kommunen de närmaste åren måste hitta sätt 

att effektivisera sin verksamhet. Vi ger i vår budget konkreta förslag till 

effektivisering, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader, och en rad andra prioriteringar. Vi minskar 

även utgifterna kraftigt för flera nämnder, men har också valda satsningar, som 

ökade medel till äldreomsorgen, och medel reserverade för införande av 

kulturcheck. Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP:s resultat för 2018 

och 2019, men något sämre för 2020. Vårt sammanlagda överskott för hela 

treårsperioden är mycket större än för S och MP:s budget.  

 

I vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi inte 

lägger några medel för inköp av bostadsrätter, 75 miljoner under de kommande 

åren, och att vi tar bort de 35 miljoner som Socialnämnden har reserverat för 

flyktingboenden. Vi minskar också anslaget till ridanläggning från 75 till 60 

miljoner. Detta bedömer vi som möjligt om ridanläggningen inte läggs på 

Ladugårdsmarken, utan istället anläggs på billigare mark längre ut på landet.  

 

Dessa tre inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 

lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  

 

 

2. Invandring och mångkultur 

Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken 

havererat. Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om 

mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis 

återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. 

 

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 

Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns 

stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker. 



Vi har i tidigare budgetar hänvisat till en rad sådana dokument. Men numera 

framgår det som vi länge hävdat istället av kommunens egna dokument.  

 

Mottagningsverksamheten av flyktingar går med ett enormt underskott. I 

skrivande stund är prognosen för socialnämndens underskott för denna 

verksamhet 2017 uppe i 80 miljoner. I vår budget för 2017 beräknande vi 

underskottet till 70 miljoner, men använde siffran 60 miljoner i vår budget för 

att vara säkra på att inte vara i överkant. Med allt större antal personer som ska 

tas om hand, och kostnader som finns spridda på diverse andra förvaltningar, är 

det ingen överdrift att hävda att den verkliga nettokostnaden är betydligt större. 

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 100 miljoner för 2018, 

och ökade belopp för EVP-åren, förutsatt att verksamheten omedelbart 

avvecklas.  

Även kostnaden för försörjningsstöd kommer att gå ner ett antal år efter en 

omläggning av politiken. Vi har för det angett ett försiktigt belopp på 10 

miljoner för 2020.  

 

 

3. Behovet av en förvaltningsreform 

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har 

parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 

tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 

Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 

chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 

redan 2018 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 

verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 

kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 

länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  

 

 

4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 

framförallt mycket arbetstid, på så kallat ”mångfaldsarbete”. När man studerar 

dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 

mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 

mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-

konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på 

kurser, som heter sådant som ”Värdegrund och likabehandling i teori och 

praktik”. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera 

oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och 

genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar 

mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är 



syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och 

genusarbetet? 

 

Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 

Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 

runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss 

Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska 

likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir 

någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har 

rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste 

omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 

politisk propagandaverksamhet.  

 

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 

dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 

dessa områden är ”helt integrerat i verksamheten”, istället för att presentera 

kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens 

organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget 

för 2018 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 

vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 

om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Då behövs 

inte den av S och MP föreslagna ökningen, utan anslaget kan istället minskas. 

Även kommunstyrelsen måste vara försiktig med spenderandet, och beakta det 

stora behov av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. Vi 

har lagt en generell effektiviseringspotential på 2 procent på lång sikt, och 

skrivit in den på EVP-året 2020.  

 

 

6. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner som vi tidigare har varit 

kritiska till, som visselblåsarfunktionen tar vi bort medlen till. Kommunens 

deltagande i Almedalsveckan får istället för föreslagna 700 tkr istället kosta 50 

tkr. Deltagande i MIPIM slopas. Vi anser också att styrgruppen för de östra 

kommundelarna inte är bästa sättet att arbeta med medborgarinflytande, utan vi 

vill istället, som vi tidigare motionerat om, återinföra medborgarstämmorna, och 

anslår 700 tkr till det.  

 

 



7. Kommungemensamt. 

Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 

genomföra genom vår förvaltningsreform.  

 

 

8. Byggnadsnämnd 

Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 

och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 

anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 

arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 

mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 

Vi anslår för detta 500 tkr för införande av ett nytt regelverk för byggnation, 

som ska säkerställa en sådan ändring.  

Vi anser att nämnden bör kunna genomföra besparingar på 700 tkr enligt det så 

kallade 3-procent-alternativet; alltså att man sparar 300 tkr per år genom 

reducering av IT-kostnader, och 400 tkr per år genom det nämnden anger som 

”Reducering av övriga kostnader”.  

Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, men om 

kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut som ger 

byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  

 

 

9. Teknisk nämnd 

Det nya färdtjänstavtalet beräknas medföra 12,4 milj. i merkostnader, detta har 

vi lagt till. Vi föreslår också ett ökat anslag om 2,5 miljoner kronor för att 

förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Dessa ökade medel bör 

finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de behövs.  

På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 

projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  

Vi anser också att seniorkortet, som ger gratis bussresor för personer över 75 ska 

avskaffas. Vi är öppna för diskussion om en subvention för utsatta grupper, till 

exempel fattigpensionärer, men en generell subvention för alla över 75 finns det 

ju inga sakliga skäl till.  

Även tekniska nämnden behöver undersöka möjligheterna till långsiktiga 

effektiviseringar av sin verksamhet. Vi har lagt in en besparingspotential på 2 

procent för år 2020.  

 

10. Kultur- och fritidsnämnd 

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser 

används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 

verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 



allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner 

kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om 

förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt 

att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har ingen trovärdighet, 

vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det. Vi anser också att 

kommunens stöd till företaget Anagram AB kan slopas, eftersom kulturstöd inte 

bör gå till företag.  

Av de förslag till besparingsmöjligheter som nämnden presenterade i januari 

fram vill vi genomföra sådana för sammanlagt 10 794 tkr. Detta är de 

besparingar som nämnden betecknar med följande koder: 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 

7A, 1B, 10C, 1-4D, 14D, 16D, 17D och 20D. Vi har i vår nettokostnadstabell 

gett dessa samlingsnamnet ”utvalda besparingsförslag”.  

 

Vi har två konkreta satsningar under denna nämnd: Vi anslår 7 miljoner för 

införande av kulturcheck, och vill även ge ett riktat bidrag på 1 miljon till 

Idalagården, för att säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra 

lokaler för uthyrning och olika verksamheter.  

 

 

11. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för förra årets 

budgetarbete, kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för 

introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som 

340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså 

kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser 

detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste 

halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 

miljoner kronor.  

Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och 

med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har 

gjort, är det att förvänta att det går att spara i 1,5 miljoner på detta under varje 

kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 

bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer. Vi anslår även 750 

tkr årligen till att bistå Jernhusen med en ordningsvaktstjänst, enligt den 

förfrågan som har inkommit från Jernhusen, och enligt den motion som SD har 

lagt om detta.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av flyktingar, blir det för 

2018 och kommande år möjligt att spara in åtminstone ett belopp motsvarande 

det underskott som denna verksamhet förutspås ha för 2017. Eftersom 

verksamheten tiden expanderar, anser vi det vara möjligt att på detta sätt spara in 

100 miljoner för 2018, 110 miljoner för 2019, och 120 miljoner för 2020.  



När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en Sverigedemokratisk 

invandringspolitik minska under det sista EVP-året, och vi har skrivit in en 

försiktigt bedömd siffra, 10 miljoner, för detta. 

Men det går även att spara på försörjningsstödet redan på 2018, genom att det 

försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få 

etableringsersättning görs återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del 

kommuner, enligt den så kallade Vansbro-modellen. Denna besparing rör sig om 

cirka 3 miljoner per år, beräknat på att kostnaden för år 2016 var 2,676 miljoner, 

och flyktingverksamheten kan antas vara större för kommande år än för 2016.  

 

12. Miljönämnd 

De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår.  

 

13. Vård- och omsorgsnämnden 

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 

är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 

för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 

problemen i äldrevården.  

Vi gör följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, 

och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi satsar en miljon 

kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria.  

Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så 

kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 

arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.  

Vi har likt budgeten från S och MP, lagt ett effektiviseringskrav på nämnden, 

men vill ge nämnden mer tid för den omställningen, och har lagt in det först år 

2020.  

 

 

14. Utbildningsnämnd 

Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 

3 miljoner kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-

arbete” inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 

miljoner kronor genom att dessa projekt avslutas. För år 2020 har vi lagt in ett 

effektiviseringskrav på 1 procent.  

 

 

15. Barn- och skolnämnd totalt 

"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande 

resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en 

ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare 



upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 

trots stökiga elever och ordningsstörningar. 

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 

behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 

om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 

större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 

lärare att utbildas till ordningsvakter. 

 

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 

elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 

förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 

framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 

extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 

avancera i en snabbare takt. 

 

Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt 

följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna för flyktingar, den senast tillgängliga 

siffran är 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade 

anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya 

”tillsynslärare” med ordningsvaktsbefogenhet, och 10 miljoner går till att 

möjliggöra en minskning av klassers storlek där det behövs mest.  

Vi satsar även 4 miljoner på att stärka barns kunskap om det svenska 

kulturarvet.  

 

En annan viktig satsning är att vi vill anslå 3 miljoner kronor till att utbilda 

lärare i att motverka etniska konflikter. I det mångkulturella samhället, med dess 

inbyggda motsättningar, kan vem som helst, svensk eller invandrare, drabbas av 

trakasserier på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet. Detta tar sig ofta 

mycket otäcka uttryck inom skolans värld.  

Detta är också vad skolpersonalen har sagt är det som behövs. I BSN Lunds 

stads handlingar inför sammanträdet 2017-03-15 kan man i ärendet ”3 

Information: HBTQ-insats” (Dnr BSL 2017/0033) läsa vad medarbetarna har 

svarat i den enkät som har skickats ut efter en ”HBTQ-insats” som omfattade 

2500 anställda. Det tas i handlingarna upp att medarbetare har svarat att 

förvaltningen borde arbeta med andra diskrimineringsåtgärder än HBTQ. 

”främst etnisk diskriminering tas upp som exempel”.  

 

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 10 miljoner, en reform 

som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 

modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 

vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.  

När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på 

förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 



att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

16. Finansförvaltning 
Vår budget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp.  

 

17. Renhållningsstyrelsen 

Vår budget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp. 

 

18. Servicenämnden 

Vår budget för Servicenämnden skiljer sig från förslaget från S och MP genom 

att vi inte har deras årliga effektivisering på två procent, och inte har med 

driftskostnaderna för inomhusmiljöprojektet som en utgift på denna post.  

 

19. Skattesats 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49,561 -50,726 -51,921

Förändringar -1,165 -1,196 -1,228

Nettokostnadsram -50,726 -51,921 -53,149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
2,0% effektivisering 0 0 1,063
Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2,000 2,000 3,063

Nettokostnadsram -48,726 -49,921 -50,086

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203,074 -196,863 -202,618

Förändringar 6,210 -5,754 -5,924

Nettokostnadsram -196,863 -202,618 -208,542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500

Av SD föreslagna förändringar
Visselblåsarorganisation 200 200 200
Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600
Future by Lund / The Creative Plot 3,000 3,000 3,000
Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200
Klimatsamordnare 600 600 600
Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700
Lund Convention Bureau 250 600 600
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Minskat anslag till Almedalen 650 650 650
Deltagande I MIPIM slopas 350 350 350
1,5% effektivisering 0 0 3,128
Återinförande medborgarstämmor -700 -700 -700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 5,950 7,200 10,328

Nettokostnadsram -190,913 -195,418 -198,214
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4,600 0 0

Förändringar -4,600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Effektivare hyressystem 3,000 3,000 3,000
Gemensamt fordonssystem 6,000 6,000 6,000

Av SD föreslagna förändringar
Förvaltningsreform 30,000 30,000 30,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 39,000 39,000 39,000

Nettokostnadsram 39,000 39,000 39,000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23,863 -24,811 -25,792

Förändringar -948 -981 -1,014

Nettokostnadsram -24,811 -25,792 -26,806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Nytt regelverk för byggnation -500 0 0
Nämndens besparingsförslag, 3% 700 700 700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 200 700 700

Nettokostnadsram -24,611 -25,092 -26,106
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169,468 -181,058 -184,581

Förändringar -11,591 -3,523 -5,406

Nettokostnadsram -181,058 -184,581 -189,987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Nytt färdtjänstavtal -12,400 -12,400 -12,400

Av SD föreslagna förändringar
Ökad beredskap vinterväglag -2,500 -2,500 -2,500
Ökad belysning i flerbostadsområden -2,500 -2,500 -2,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Avveckling seniorkort 7,500 7,500 7,500
2,0% effektivisering 0 0 3,800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,400 -9,400 -5,600

Nettokostnadsram -190,458 -193,981 -195,587

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48,977 -61,172 -64,372

Förändringar -12,195 -3,200 5,400

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333,036 -342,108 -349,461

Förändringar -9,072 -7,353 -7,534

Nettokostnadsram -342,108 -349,461 -356,995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

6,000 6,000 6,000
Fristadsprojektet 500 500 500
Kulturcheck -7,000 -7,000 -7,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000
Utvalda besparingsförslag 10,794 10,794 10,794
1,0% årlig effektivisering 0 3,494 7,064
Verksamhetsstöd Idalagården -1,000 -1,000 -1,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,294 13,788 17,358

Nettokostnadsram -331,814 -335,673 -339,637

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427,977 -439,188 -452,437

Förändringar -11,211 -13,249 -13,641

Nettokostnadsram -439,188 -452,437 -466,078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Av SD föreslagna förändringar
Integrationsanslaget till socialnämnden 800 800 800
Personalutveckling 1,000 1,000 1,000

7,000 7,000 7,000

-1,500 -1,500 -1,500
Utgifter för EU-migranter 1,500 1,500 1,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Generella besparingar på invandring 100,000 110,000 120,000

-750 -750 -750
1,0% årlig effektivisering 0 4,524 9,184

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 109,875 124,399 139,059

Nettokostnadsram -329,313 -328,038 -327,019

Slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal 
verksamhet

Drastiskt sänkta introduktionskostnader för 
personal

Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning 
av tiggare

Bistå Jernhusen med en inhyrd 
ordningsvaktstjänst
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113,687 -115,279 -116,893

Förändringar -1,592 -1,614 -1,636

Nettokostnadsram -115,279 -116,893 -118,529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

0 0 10,000

3,000 3,000 3,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 3,000 3,000 13,000

Nettokostnadsram -112,279 -113,893 -105,529

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13,642 -14,059 -14,490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Besparing på försörjningsstöd pga stoppad 
asylinvandring

Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för 
nyanlända
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1,785,706 -1,890,813 -1,980,192

Förändringar -105,107 -89,379 -96,440

Nettokostnadsram -1,890,813 -1,980,192 -2,076,632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Kommunals avtal för undersköterskor -14,270 -14,270 -14,270

Av SD föreslagna förändringar
Ökad personaltäthet -15,000 -15,000 -15,000
Gratis trygghetslarm -1,000 -1,000 -1,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
1,5% effektivisering 0 0 31,149

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -28,270 -28,270 2,879

Nettokostnadsram -1,919,083 -2,008,462 -2,073,753

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496,498 -530,739 -558,809

Förändringar -34,241 -28,069 -29,168

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -587,976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Kompensation för statsbidrag “Rätt till Komvux” -6,000 -6,000 -6,000

Av SD föreslagna förändringar
Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000
1,0% effektivisering 0 0 5,880

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 5,880

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -582,096



05/15/2017

Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2,427,344 -2,541,679 -2,629,471

Förändringar -114,335 -87,792 -87,315

Nettokostnadsram -2,541,679 -2,629,471 -2,716,786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Minskad tilläggsresurs, förskolan 7,000 7,000 7,000
Minskad tilläggsresurs, grundskolan 47,000 47,000 47,000

10,000 10,000 10,000

Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25,000 -25,000 -25,000

-4,000 -4,000 -4,000

Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000 -3,000 -3,000

-12,000 -12,000 -12,000

Resurs för att minska storleken på skolklasser -10,000 -10,000 -10,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000

2,000 2,000 2,000
Solens flyktingförskola 376 376 376
Administrativa kostnader, lokaler 2,900 2,900 2,900
Standard för IT i kommunen 327 335 344
Samarbete med KoF avseende bibliotek 177 181 186
1,5% effektivisering 0 0 40,752

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 30,780 30,792 71,558

Nettokostnadsram -2,510,899 -2,598,679 -2,645,228

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197,061 -142,717 -270,377

Förändringar 54,344 -127,660 -158,770

Nettokostnadsram -142,717 -270,377 -429,147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Exploateringsintäkter 15,000 12,000 25,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 15,000 12,000 25,000

Nettokostnadsram -127,717 -258,377 -404,147

Minskning av anslag för 
modersmålsverksamheten

Stärka barns kunskaper om det svenska 
kulturarvet

Utbildning av 20 tillsynslärare med 
ordningsvaktsbefogenhet

Välkomsten, mottagningsenhet för 
ensamkommande



05/15/2017

Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162,200 162,200 162,200
Kostnader -159,700 -159,700 -159,700
Resultatpåverkanden 2,500 2,500 2,500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106,637 106,637 106,637
Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100
Finansiella poster 131,000 131,000 131,000
Resultatpåverkanden 292,737 292,737 292,737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Återföring av “Effektivare hyressystem” -3,000 -3,000 -3,000

Återföring av “Gemensamt fordonssystem” -6,000 -6,000 -6,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,000 -9,000 -9,000

Resultatpåverkande 283,737 283,737 283,737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5,775,144 5,977,274 6,192,456
Generella statsbidrag & utjämning 425,575 459,681 473,242
Finansiella intäkter 132,740 153,030 154,820
Finansiella kostnader -70,550 -95,620 -107,685
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6,352,784 -6,706,204 -6,982,307
Resultatpåverkande Renhållning 2,500 2,500 2,500
Resultatpåverkande Servicenämnd 283,737 283,737 283,737
Resultatpåverkande Skatter/Finans 6,262,909 6,494,365 6,712,833
Årets resultat 196,362 74,398 16,763

3.2% 1.2% 0.3%

Resultatmål om 2 % 124,014 128,739 133,314

Differens mot resultatmålet 72,348 -54,341 -116,551

Differens mot (S) och (MP) 2018 2019 2020

S och MP förslag till slutligt resultat 35,761 46,282 17,879
SD förslag till slutligt resultat 196,362 74,398 16,763

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 160,601 28,116 -1,116

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning
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Finansieringsbudget enligt SD:s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat 72,490 196,362 74,398 16,763
Justering för avskrivningar mm 300,000 350,000 360,000 365,000
Justering för avsättningar 30,600 46,200 72,100 79,200
Kapitalbindning 7,800 3,000 14,000 0
Medel från den löpande verksamheten 410,890 595,562 520,498 460,963

Investeringar
Nettoinvesteringar -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145
Medel för investeringsverksamhet -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145

Finansiering
Upplåning/Amortering 973,710 679,925 859,307 914,182
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 973,710 679,925 859,307 914,182

Förändring av likvida medel 0 0 0 0

Budget 
2017

Budget 
2018

Plan      
2019

Plan        
2020



Investeringsbudget SD 2017-05-05

  

Detta är kommunkontorets underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.

För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 

E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

Socialnämnden 2 000 3 500 2 000 2 000 2 000 0

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Beslutade beställningar

Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering

0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 

-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar

1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare

Lunds kommun Investeringar 7 271 882 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0

Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Lunds kommun Summa 7 264 932 1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964900

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000

Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare

Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1 500 1 500

0

Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600
0

Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600

Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500

Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500

Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500

Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000

Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000

Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000

Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000

Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500

Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000

Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000

Kultur- och fritidsnämnden Summa 90 500 500 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600

Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220

Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325

Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900

Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500

Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600

Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200

Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300

Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100

Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200
Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000

Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000

Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000

Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000

Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000

Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0

Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0

Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000

Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0

Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500

Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000

Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000

Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300

Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0

Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0

Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0

Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500

Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0

Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0

Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0

Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000

Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0

Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000

Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500

Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0

Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0

Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000

Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000

Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd

Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd

Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000

Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000

Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000

Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000

Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000

Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000

Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X

Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600

Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000

Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000

Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000

Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000

Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000

Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000

Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000

Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000

Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000

Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500

Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000

Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000

Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X

Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 90 000 10000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000

Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000

Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900

Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000

Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000

Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X

Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000

Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000

Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000

Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200

Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700

Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000

Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000

Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000

Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000

Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000

Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 545 800 702 400 621 900 351 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000

Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000

Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500

Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000

Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000

Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare

Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning, alternativ lokalisering 60 000 E 1 700 29150 29 150 Endast för kommunala ridhästar. 

Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000

Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000

Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X

Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 379 500 1 700 7 900 63 100 85 150 92 150 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 0 0 0

Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 33 000 1 500 0 1 000 25 000 7 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500

Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000

Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 902 265 78 300 277 100 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0

Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet

Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000

Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X

Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Utgångsläget för Lunds kommuns budget 2018

(mkr = miljoner kronor) 

 2006–2017 har varit 11 år med nedskärningar på i genomsnitt 1
procent per år.

 Nettokostnaden för hela kommunen är cirka 6,5 miljarder per år.
Ekonomikontorets resultatsimulering: 2018: -44 mkr; 2019: -205 mkr;
2020: - 414 mkr.

 De senaste 11 åren har Lunds kommuns resultat i genomsnitt blivit 106
mkr bättre än ekonomikontorets simulering, de senaste 5 åren 126 mkr.
För åren två och tre har prognoserna divergerat ännu mer – mot ännu
större underskott. Prognoserna är i praktiken ett värsta tänkbara
scenario som har bidragit till att skapa en nedskärningshysteri i den
kommunala organisationen och bland beslutsfattarna; årliga
nedskärningar har blivit Lunds egen variant på ”enda vägens politik”.

 S & MP föreslår ”effektiviseringar” av all verksamhet: 2018: 90 mkr;
2019: 182 mkr; 2020: 276 mkr. Det är de kraftigaste nedskärningarna i
Lunds moderna historia.

Vänsterpartiets budgetförslag
 Inga generella nedskärningar (”effektiviseringar”).
 Vi prognosticerar en resultatförbättring som bygger på medelvärdet de

senaste 11 åren: 2018: 106 mkr; 2019: 212 mkr; 2020: 318 mkr.
 En skattehöjning på 30 öre ger 81 mkr.
 Riktade besparingar: Almedalen 0,7 mkr, Mipim 0,3 mkr samt lobbyism

och företagsjippon 2 mkr.
 Sänkning av kommunalrådslönerna, totalt 1 mkr
 Vi föreslår en konkret effektivisering, slopad internfakturering. 15 000

internfakturor hanteras varje år manuellt i kommunen till en
genomsnittskostnad av 495 kronor. Försiktigtvis lägger vi in
halvårseffekt 2018, 3,7 mkr, och helårseffekt 7,4 mkr därefter.

 Satsning på jämställda löner genom påslag utöver avtal för vissa
kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden,
barnskötare och måltidspersonal: 2018: 7,5 mkr; 2019: 15 mkr; 2020:
15 mkr.

Skola
Fler pedagoger i grundskola och på 
fritidshem  15
Förskolan: Minska barngruppernas storlek 7
Förstärk gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 7
Totalt mer till skola jämfört med S & MP 72

Vänsterpartiets budgetförslag 2018-2020



Vård och omsorg
Ökad kvalitet, fler händer i vården 13
Avskaffa delade turer 15
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden 12
Satsning på träffpunkter 2
Totalt mer till Vård och omsorg jmf S & MP 70

Kultur och fritid
Fri simundervisning skolan 1,5
Sänkta avgifter Högevallsbadet 1
Kulturskolan: ’Prova på’, breddning och 
avgiftssänkning 4
Idrottssatsning: Fri ’Prova på’ och ökat 
föreningsstöd 4
Ingen nedläggning av bibliotek 1
Eftersatt underhåll, idrottsanläggningar och 
lokaler 3
Totalt mer till Kultur och fritid jmf S & MP 18

Byggande och miljö
Ökat byggande, ökade resurser för 
samhällsplanering 3 
Trädplantering och utveckling av parker  1,5
Upprustning lekplatser 2
Förstärkt park- och gatuunderhåll 2
Eftersatt underhåll kommunens fastigheter 4
Totalt mer till Byggande och miljö jmf S & MP 18

Stora avsättning i investeringsbudgeten 929 miljoner kronor för 
kommunala markköp – bostadsbyggande, grönt bälte och gröna stråk – 
samt till Observatoriet och Folkparken. Finansieringen tas från 
motorvägsutbyggnader och den nya satsning på massbilism som finns i S 
& MP:s budgetförslag, samt att vi inte bygger en ny gymnasieskola 
eftersom en sådan inte behövs. 

Vänsterpartiets förslag till finansiellt mål för Lunds kommun är:
Budgeten ska vara i balans över en treårsperiod (nuvarande mål, som 
inget parti någonsin ens en gång försökt komma i närheten av, lyder: 
Överskott 2 procent varje år).

Vänsterpartiets resultat blir 2018: 36 mkr; 2019: 49 mkr; 2020: 10 mkr.



Investeringsbudget Vänsterpartiet 2018-2022  
 
Följande investeringar utgår ur kommunkontorets förslag: 
 
Ny gymnasieskola 
- ny gymnasieskola 700 mkr  
- idrottslokaler ny gy 61 mkr  
- inventarier 15 mkr 
 
Nya motorvägsavfarter m.m.  
- trafikplats Ideon 23,2 mkr 
- tpl ESS-E22 50 mkr  
- vägförb. E22-E6 150 mkr  
 
Totalt borttaget 999 mkr  
 
 
Vänterpartiets tillägg i investeringsbudgeten  
 
Markköp 929 mkr  
Folkparken 62 mkr  
Observatoriet 8 mkr (finns redan 12 mkr)  
 
 
Vänsterpartiet föreslår att större delen av ovanstående summa, 929 mkr, läggs på att 
köpa mark för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt grönt bälte och gröna kilar. 
Kommunalt ägd mark är en av de viktigaste resurserna för att öka bostadsbyggandet och för 
att kunna styra vilken typ av bostäder som byggs. Vänsterpartiet förespråkar att det byggs 
fler hyresrätter i kommunen och att den kommunala marken inte säljs vidare utan upplåts 
som tomträtt, alltså hyrs ut till bostadsbolagen på långa hyresavtal.  
 
Observatoriet 
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Observatoriet flyttas fram till 2019. Vi föreslår att 
summan för renovering höjs till 20 mkr, istället för de 12 mkr som finns i budgeten, men 
som idag är planerat senare än 2022.  
 
Folkparken  
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Folkparken omedelbart inleds. Vi vill se 
kulturverksamhet i huset, gärna bibliotek men också möjlighet till föreningslokaler. Denna 
summa är beräknad av kultur- och fritid, men arbetet har sedan avstannat. Vänsterpartiet 
avsätter 62 miljoner i investeringsbudgeten för Folkparken.  
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 235 471

Jämställda löner
Ingen resa till Almedalen 700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300

Sänkta kommunalrådslöner
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-49 561 -50 726 -51 921

-1 165 -1 196 -1 228

-50 726 -51 921 -53 149

Ersättning - God man för ensamkommande 
(ÖFN) -5 000 -5 000 -5 000

-7 500 -15 000 -15 000

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och 
företagsstöd 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000
-8 500 -16 765 -16 529

-59 226 -68 686 -69 678

-4 515 -14 033 -15 055
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500
Reviderad beräknad uppräkning KI 931

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -169 761

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-203 074 -196 863 -202 618

6 210 -5 754 -5 924

-196 863 -202 618 -208 542

1 861

-2 000

-198 863 -202 787 -207 781

-2 953 -5 948 -8 987
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem

Avskaffa internfaktureringen
Prognosticerad resultatförbättring

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning kommungemensamt jfr S & M

4 600

-4 600

3 000 3 000 3 000
6 000 6 000 6 000

3 700 7 400 7 400
106 000 212 000 318 000

118 700 228 400 334 400

118 700 228 400 334 400

109 700 219 400 325 400



2017-05-15

4

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -948 -981

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 122 244

Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplan

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-23 863 -24 811 -25 792

-1 014

-24 811 -25 792 -26 806

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -2 878 -2 756

-27 811 -28 670 -29 562

-3 496 -4 002 -4 518
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI 855

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500
Upprustning lekplatser
Förstärkt park- och gatuunderhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-169 468 -181 058 -184 581

-11 591 -3 523 -5 406

-181 058 -184 581 -189 987

-12 400 -12 400 -12 400
1 711

-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-16 900 -16 045 -15 189

-197 958 -200 626 -205 176

-8 121 -11 740 -15 395



2017-05-15

6

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-48 977 -61 172 -64 372

-12 195 -3 200 5 400

-61 172 -64 372 -58 972

-61 172 -64 372 -58 972
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI
Sänkta avgifter Högevall
Fri simundervisning skolan
Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftss
Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsst
Ingen nedläggning av bibiliotek
Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-333 036 -342 108 -349 461

-9 072 -7 353 -7 534

-342 108 -349 461 -356 995

1 575 3 149
-1 000 -1 000 -1 000
-1 500 -1 500 -1 500
-4 000 -4 000 -4 000
-4 000 -4 000 -4 000
-1 000 -1 000 -1 000
-3 000 -3 000 -3 000

-14 500 -12 925 -11 351

-356 608 -362 386 -368 346

-17 921 -21 381 -24 883
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Sänkt ersättning för ensamkommande 0 0
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175
Reviderad beräknad uppräkning KI

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-427 977 -439 188 -452 437

-11 211 -13 249 -13 641

-439 188 -452 437 -466 078

-20 000

2 084 4 169

-20 175 1 909 3 994

-459 363 -450 528 -462 084

-4 392 -8 872 -13 444
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Reviderad beräknad uppräkning KI 516

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 516

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-113 687 -115 279 -116 893

-1 592 -1 614 -1 636

-115 279 -116 893 -118 529

1 033

1 033

-115 279 -116 377 -117 496
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 67 133

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 67 133

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -281 -565 -853

-13 642 -14 059 -14 490

-14 059 -14 490 -14 933

-14 059 -14 423 -14 800
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Kommunals avtal för undersköterskor
Reviderad beräknad uppräkning KI

Ökad kvalitet, fler händer i vården
Avskaffa delade turer
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden
Satsning på träffpunkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

-105 107 -89 379 -96 440

-1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

-14 270 -14 270 -14 270
9 129 18 257

-13 000 -13 000 -13 000
-15 000 -15 000 -15 000
-12 000 -12 000 -12 000

-2 000 -2 000 -2 000

-56 270 -47 141 -38 013

-1 947 083 -2 027 333 -2 114 645

-70 362 -99 640 -129 925
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI

Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-496 498 -530 739 -558 809

-34 241 -28 069 -29 168

-530 739 -558 809 -587 976

Kompensation för statsbidrag "Rätt till 
Komuvx" -6 000 -6 000 -6 000

2 573 5 146

-7 000 -7 000 -7 000

-13 000 -10 427 -7 854

-543 739 -569 236 -595 830

-12 307 -17 842 -23 614
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Reviderad beräknad uppräkning KI

Fler pedagoger i skola och på fritidshem  
Förskolan: Minska barngruppernas storlek

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Totalt skola och kultur

-2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

-114 335 -87 792 -87 315

-2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

11 913 23 826

-15 000 -15 000 -15 000
-7 000 -14 000 -21 000

-22 000 -17 087 -12 174

-2 563 679 -2 646 558 -2 728 960

-60 125 -105 995 -152 592

-90 353 -145 218 -201 089
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder
Exploateringsintäkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-197 061 -142 717 -270 377

54 344 -127 660 -158 770

-142 717 -270 377 -429 147

-24 200 -14 880 -10 880
15 000 12 000 25 000

-9 200 -2 880 14 120

-151 917 -273 257 -415 027
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

162 200 162 200 162 200
-159 700 -159 700 -159 700

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2 000
Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av "Effektivare hyressystem"
Återföring av "Gemensamt fordonssystem"

Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Byggande och miljö

106 637 106 637 106 637
55 100 55 100 55 100

131 000 131 000 131 000
292 737 292 737 292 737

-12 100 -12 100 -12 100
-3 000 -3 000 -3 000
-6 000 -6 000 -6 000

-4 000 -4 000 -4 000

-25 100 -25 100 -25 100

267 637 267 637 267 637

-6 000 -8 000 -10 000

-17 898
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Skattehöjning

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skattehöjning, öre 30
2700

5 775 144 5 977 274 6 192 456
425 575 459 681 473 242
132 740 153 030 154 820
-70 550 -95 620 -107 685

6 262 909 6 494 365 6 712 833

81 000 81 000 81 000

81 000 81 000 81 000

6 343 909 6 575 365 6 793 833
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar -6 578 058 -6 796 838 -7 053 957

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 267 637 267 637 267 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 343 909 6 575 365 6 793 833

Årets resultat 35 988 48 664 10 013

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 

utjämning 0,6% 0,8% 0,2%

Resultatmål: budget i balans över treårsperiod 0 0 0

Differens mot resultatmålet 35 988 48 664 10 013

1
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Ett Lund där människor får växa

Liberalismen handlar om att 
människor ska ha möjlighet att 
växa. I vårt samhälle är den sociala 
rörligheten hög. En människas bak-

grund ska betyda mindre. Hennes förmåga och 
livsdrömmar ska betyda mer.

Människan är beroende av kontakter med 
andra. För att skapa ett stabilt samhälle där 
människor tillåts växa, känna trygghet och 
utveckla sig själv och sin omgivning behöver 
vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet 
och sammanhang där vi känner oss bekräftade. 
Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, 
samarbete och tilltro mellan människor. 

En liberal utgångspunkt är att människor i 
första hand är individer och inte tillhör ett kol-
lektiv med förutbestämda egenskaper. Därför 
har liberaler tagit feministiska initiativ i mer 
än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. 
Lund är ännu inte jämställt, det finns fortfa-
rande starka traditioner och strukturer som 
begränsar människors liv. Vi liberala feminis-
ter ser hur dessa strukturer drabbar människor 
och vi arbetar för en förändring. Lund behöver 
feminism utan socialism.

Politiken ska riva hinder och skapa förutsätt-
ningar – inte bestämma hur vi ska leva våra 
liv. Som människor har vi både rättigheter
och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan
aldrig ersättas av politiska beslut.

Lund är en fantastisk stad med ett unikt kultur-
arv som vi är satta att förvalta. Bildningsstaden 
Lund är en plats för kunskap, kreativitet och 
ett rikt kulturliv. Här finns en skola med höga 
förväntningar på eleverna och med lärare som 
får vara lärare och har hög status.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna 
över jordklotet till framtida generationer utan 
att det är i sämre skick än idag. Därför är mil-
jöfrågan en av vår tids viktigaste frågor som vi 
liberaler tar på allvar.

Politikerna har ett stort ansvar för att använda 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Detta tar 
Liberalernas förtroendevalda på största allvar.
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Liberalerna i Lund fick i valet i september 
2014 cirka 10,7 procent av rösterna och 7 av 
65 mandat i kommunfullmäktige. Kommunal-
rådet Philip Sandberg (L) blev dessutom den 
mest kryssade politikern av alla lundapolitiker.

Vi har som näst största oppositionsparti kunnat 
ha stor påverkan på lundapolitiken, inte minst 
genom att Lunds kommun under hela 2016 
styrts med en i huvudsak liberal budget. I 
budgeten 2017 satte vi avtryck på drygt hälften 
av budgeten genom en skolöverenskommelse 
med det rödgröna styret. Flera av våra skrivel-
ser och motioner har dessutom vunnit bifall 
under den gångna mandatperioden. 

Det här har vi fått igenom (antingen redan 
igång eller kommer att genomföras):

• Ökat föreningsbidrag till idrottsföreningar
• Ökat föreningsbidrag till sociala förening-

ar för att motverka barnfattigdom, hemlös-
het, psykisk ohälsa och missbruk.

• Fler foodtrucks för att öka matutbudet och
antalet företag

• Aktiviteter för barnen på sommarloven på
Linero, Norra Fäladen och Klostergården

• Satsning på sociala företag
• Utökat brottsförebyggande arbete
• Gymnasiala lärlingsanställningar för un-

dersköterskor och barnskötare
• Studentmedarbetare

• Byggande av Mårtenskolan på Mårtens
Fälad

• Stryka hushållsinkomsten som parameter i
resursfördelningssystemet

• Sammanslagning av barn- och skolnämn-
derna inklusive förvaltningar

• Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägs-
gatan i Veberöd

• Ny cykelväg Norra Fäladen- Stångby-
Håstad

• Faddersystem för nyanlända
• Bildandet av Föreningarnas Hus
• Ökat underhåll av lekplatser
• Ökat underhåll av vägar och cykelvägar
• Ökat underhåll av parker
• Fristad för förföljda författare och journa-

lister
• Stoppa boplatser för EU-migranter vid

rekreationsområdet Sankt Hans backar
• Ökat stöd i föräldraskapet
• Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
• Handlingsplan och ekonomiska resurser

mot våldsbejakande extremism
• Stödgrupper för barn som bevittnat våld/

har föräldrar med missbruk
• Kommungemensam mottagning i skolan

för nyanlända elever
• Insatser för unga och studerande med

psykisk ohälsa
• Märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

för att minska antalet inbrott

Ett parti som gör skillnad
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Här är några förslag vi har lagt i form av till 
exempel motioner, skrivelser eller liknande 
och som kommer att behandlas framöver. 
• Öka bostadsbyggandet inklusive byggan-

det av fler äganderätter
• Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket
• Prao även i de östra kommundelarna
• Ha kvar Svaneskolan som grundskola
• Busslinje från Stångby till Norra Fäladen
• Kartläggning av hedersrelaterat förtryck

bland kommunens ungdomar
• Trådlöst internet på särskilda boenden och

träffpunkter
• Bättre samverkan med civilsamhället
• Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv

och Stångby
• Införa vårdnära servicetjänster för att låta

vårdpersonal fokusera på kärnuppgifterna
• Gratis parkering för ledare i ideella fören-

ingar
• Förenklingar med att starta eget företag

vid ekonomiskt bistånd
• Åtgärda trafikfarliga busshållsplatser i

Stångby

• Ny vänort, eller annat formaliserat samar-
bete, med en kommun i Rumänien för att
på plats bistå socialtjänst och skola med
hjälp av EU-finansiering.

• Tidigare samhällsorientering för nyanlän-
da

• Avlasta lärarna på administrativa uppgifter
• Öka turismen till Lunds kommun
• Minska slarvet med onödiga kostnader för

att fakturor betalas för sent
• Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse

för matavfall
• Inför måltidsvänner för att minska under-

näring och ensamhet
• Kräv nationella riktlinjer vid åldersupp-

skrivningar
• Värna om Idalagården i Veberöd som en

knutpunkt för företag och föreningar
• Öka tryggheten för medborgarna kring

Lunds central
• Minska matsvinnet och ersätt importerat

med hemgjort och närproducerat
• Utegym i Genarp
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Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. 
Stora investeringar behövs de kommande åren 
i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur 
för att möta de behov som finns. Kommunen 
har unika förutsättningar genom det geografis-
ka läget, bildningstraditionen, stora europeiska 
forskningsanläggningar som väntar runt hör-
net, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv 
och kvalificerade medarbetare. 

Men prognoserna de närmaste åren pekar på 
en rad utmaningar som vi måste förhålla oss 
till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i 
förskoleåldern ökar, stora volymökningar inom 
hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt 
bistånd och institutionsplaceringar ökar, lokal-
kostnaderna är högre än i jämförbara kommu-
ner, sjukfrånvaron ökar bland anställda och 
generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtids-
prognosen som gjordes av PWC i mars 2015 
konstaterar att gapet mellan kostnader och 
intäkter kommer att fortsätta att stiga varje 
år. För att få intäkter och utgifter i balans och 
uppnå ett resultat enligt målen behöver kom-
munen således höja skatten med 3,43 kronor 
fram till år 2028 eller effektivisera verksam-
heten med 0,91 procent årligen enligt PWC. 

Vi liberaler tror på en politik för Lunds kom-
mun som innehåller ett högre mått av effektivt 

resursutnyttjade av lundabornas skattemedel. 
Vår utgångspunkt är därför en oförändrad 
skattesats och omprioriteringar som går från 
administration, lokaler och byråkrati till verk-
samhet och investeringar. Lunds kommuns 
utmaningar är till stor del av strukturell karak-
tär, därför skulle en skattehöjning bara leda till 
ytterligare höjningar på årsbasis om man inte 
vidtar åtgärder som ger bestående förändringar 
i organisationen. 

Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för internationell kompetens, inves-
teringar, kunskap och världsledande forskning. 
Vi ska sträva efter att vara en regional motor 
i en växande Öresundsregion och främja 
tillväxten utifrån de tre hållbarhetsperspekti-
ven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Fler jobb och fler företag ger mer resurser till 
vår gemensamma välfärd och mer resurser till 
satsningar för att möta klimathotet. Men då 
krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och 
socialt ansvar utan socialism. Med de förut-
sättningar Lunds kommun har skulle vi kunna 
prestera bättre. 

Inledning med ekonomisk lägesanalys
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Liberalerna presenterar en budget för Lund 
som tar ansvar för våra gemensamma resurser 
med fokus på att omfördela inom befintliga 
ramar från administration och lokaler till ökad 
kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att 
Lund ska få fortsätta att växa samtidigt som 
vi har höga miljömässiga och sociala ambi-
tioner. Fler jobb och fler företag ger även mer 
resurser till vår gemensamma välfärd och ökad 
trygghet. 

För att möta de framtida utmaningarna inleder 
vi ett åtgärdsprogram som ska få kommunens 
ekonomi på rätt bana. Det handlar om både 
kostnadsminskningar, effektiviseringar och in-
täktsökningar. På så sätt kan vi göra satsningar 
samtidigt som vi behåller dagens skattesats 
och budgeterar ett överskott på cirka 107,3 
miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att 
några av de åtgärder vi initierar ger större 
effekter på sikt. 

Samtidigt skjuter vi till cirka 115,6 miljoner 
kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Vi satsar 3,6 miljoner kro-
nor på att införa ett fortbildningskonto för 
alla våra 3000 lärare, vilket motsvarar 1200 
kronor per person och år. 

Inom äldreomsorgen satsas ytterligare 82 
miljoner kronor och vi inför ett måltidslyft 
för att minska undernäring och ensamhet 
bland äldre. 
 
Vi lägger ytterligare 2 miljoner kronor på 
trygghetsfrågor, till exempel trygghetsvakt 
vid Lunds C och införandet av märk-DNA 
i hela kommunen för att minska antalet 
bostads- och bilinbrott. Vi inför även ett så 
kallat tätortsinitiativ, så att medborgare 
i kommunens fem större tätorter utanför 
Lund kan ansöka om pengar till lokala initi-
ativ direkt via våra medborgarcenter. 

Skola
Skolan är samhällets främsta verktyg för att 
ge alla rättvisa och likvärdiga livschanser. Det 
vilar ett tungt ansvar på oss som kommun att 
ge alla en bra start i livet. Både elever som 
behöver stöd och extra tid och elever som ut-
vecklas fort kan med en ambitiös skola lyckas 
och utvecklas. Det är viktigt med långsiktiga 
regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. 
Inför budgeten 2017 ingicks därför en bud-
getteknisk överenskommelse på skolområdet 
mellan Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet. I budgeten 2018 tillför vi ytterli-
gare 115,6 miljoner kronor till skolan jämfört 
med 2017. 

Fortbildningskonto
Vi behöver höja läraryrkets status och göra 
Lunds kommun till en mer attraktiv arbets-
givare för lärare. För att utvecklas i sitt yrke 
krävs relevant kompetensutveckling, detta gäl-
ler för alla och i synnerhet för lärare som ska 
bidra till hög måluppfyllelse och god kvalitet 
i den svenska skolan. Vi liberaler vill därför in-
föra ett individuellt fortbildningskonto för alla 
våra 3000 lärare. Varje konto har 1200 kronor 
per person årligen vilket innebär en kostnad 
på 3,6 miljoner kronor för kommunen. 

Vård och omsorg
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och 
åldras tryggt. Vi skjuter till 82 miljoner kronor 
till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo 
hemma och få bra service ska inte innebära ett 
tvång. Samtidigt får vi genom resursökningen 
möjlighet att möta de ökande behoven hos 
funktionshindrade barn- och vuxna, som ska 
ha stöd enligt LSS (lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade).

Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mel-
lan Skånes 33 kommuner och regionen, som 
kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen 
från 1992, blir undersköterskornas insatser och 
kompetens ännu viktigare. Liberalerna men-
ar att vi i Lund nu måste bevaka att det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen 
och Region Skåne verkligen medför en ökad 
trygghet för äldre och sjuka. 

Liberalerna har motionerat om att vårdnära 
servicetjänster utvecklas. Vårt förslag kommer 
att stärka professionen i och med att under-
sköterskorna får ägna sig åt de kvalificerade 
vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri 
med kompetens att de ska utföra andra arbets-
uppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta 

Prioriterade satsningar i budgeten

Budget 2018
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med städning, inköp med mera. För att få mer 
tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna 
med Liberalernas förslag avlastas enklare ar-
betsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas.

Vi ser med oro på att det rödgröna minori-
tetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata 
välfungerande äldreboenden i kommunal regi. 
Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. 
Det behövs viss konkurrens för att utveckla 
och förbättra verksamheter. De privata aktö-
rerna har genom åren gått i spetsen för en rad 
förbättringar och fått kommunen att följa efter 
till exempel var de först med att tillhandahålla 
arbetskläder åt personalen, slutbereda maten 
på avdelningarna, så att det luktar köttbullar, 
finns nykokt potatis och fräsch sallad, utbilda 
personal till Silviasystrar och anställa äldrepe-
dagoger för olika sociala aktiviteter. I brukar-
undersökningar ligger de ofta i topp. 

Måltidslyft för att minska undernäring 
och ensamhet
En annan viktig ambition är att motverka 
undernäring och ensamhet bland äldre. Enligt 
Socialstyrelsen är 40 000 äldre som får hjälp i 
hemmet, på korttidsboenden och äldreboenden 
undernärda i hela landet. Ytterligare 100 000 
lär befinna sig i riskzonen. Mat och måltider 
måste ses som strategiska och centrala delar 
av omsorgen. Måltider, som äts i ensamhet, 
är många äldres vardag, men måltiden är så 
mycket mer än det som ligger på tallriken. Det 
krävs mer för att skapa aptit och måltidsgläd-
je. Det hjälper inte, hur smidiga leveranserna 
är eller hur mycket näring maten innehåller, 
om halva portionen blir kvar på tallriken. Det 
krävs ett måltidslyft inom vård och omsorg.

Liberalerna vill pröva konceptet måltidsvän-
ner. Äldre ska genom Volontärförmedlingen 
kunna ansöka om en måltidsvän. Volontären 
kommer hem och hämtar och så går de till 
restaurang eller träffpunkt för seniorer och äter 
tillsammans. Måltidsvänner arbetar ideellt men 
hans eller hennes mat bjuder kommunen på. 
Det bör även vara möjligt att t ex hämta mat 
och äta tillsammans i den äldres hem.

Liberalerna avsätter en halv miljon kronor 
i sin kommande budget för att införa kon-
ceptet med måltidsvänner för äldre inom 
Lunds kommun med syfte att motverka 

undernäring och ensamhet bland äldre. 

Trygghetsskapande och brottsförebyg-
gande åtgärder

Trygghetsvakt 
Lund är generellt sett en ganska trygg kom-
mun, men den så kallade C-triangeln kring 
Lunds central är kommunens mest brottsutsat-
ta plats. Trots att Lunds C är Sveriges tredje 
största station finns bara en enda ordningsvakt 
till skillnad från till exempel Knutpunkten i 
Helsingborg som har sex stycken. Liberalerna 
föreslår att Lunds kommun vidtar en rad åt-
gärder för att förbättra tryggheten kring Lunds 
central inklusive Clemenstorget, Bantorget och 
Knut den Stores Torg. Bland förslagen finns 
att sätta in en kommunal trygghetsvakt, göra 
en översyn av den lokala ordningsstadgan och 
samarbeta mer med civilsamhället för att på ett 
tidigt stadie fånga upp individer som hamnat 
snett.

Liberalerna på riksplanet har i sin skuggbudget 
gjort en stor satsning på polisen och även på 
kommunala trygghetsvakter. Det skulle för 
Lunds kommuns del innebära 59 nya poliser 
och 24 trygghetsvakter. Skulle förslaget bli 
verklighet vill Liberalerna i Lund prioritera 
Lunds central, Norra Fäladen, Klostergården 
och Linero. Vi har i vår kommunala budget 
tagit höjd för trygghetsvakter vid Lunds C och 
Norra Fäladen. 

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Minskning av bostadsinbrott och bilin-
brott
Liberalerna var det enda partiet i kommunen 
som i sin budget satsade på brottsförebyggan-
de insatser, t.ex. att motverka åldringsrånen. 
Vi fick även igenom ett förslag om att införa 
märk-DNA för att minska antalet bostadin-
brott. 

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en ny typ 
av märkning som kan användas i brottsföre-
byggande syfte, men även vid brottsutredning. 

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt 
DNA och vätskan penslas på värdesaker, 
ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, 
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men framträder under uv-ljus. Varje märkning 
är unik och därför kan den spåras. Märkningen 
håller minst fem år på föremål och två måna-
der på hud. 

Spårningen av gods är möjlig då UV-lampor 
för upptäckt av märk-DNA finns i polisbilar 
och vid färjelägen, brofästet och i alla gods-
grupper i polisregion Syd. 

Märk-DNA har använts i många år i England 
och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats 
avsevärt i områden där man genomfört märk-
ningen.  

Nu startar verksamheten med märk-DNA 
som ett pilotprojekt under ett års tid i Genarp 
och Södra Sandby. Erfarenheterna från andra 
kommuner som infört märk-DNA i bred skala 
i samverkan med polis, försäkringsbolag och 
grannsamverkan är en kraftig nedgång av anta-
let inbrott i bilar och bostäder. 

Efter ett år ska projektet med märk-DNA i 
Genarp och Södra Sandby utvärderas. Först 
därefter tas beslut om det ska utvidgas till hela 
kommunen.

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Kartläggning och utökade insatser mot 
hedersrelaterat förtryck
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma 
rättigheter och livschanser oavsett ursprung 
eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många 
Lundabor som drabbas av det hedersrelaterade 
förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från 
Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar 
kartläggningen från 2009 att 70 000 unga lever 
hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att 
de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 
Siffrorna är 7 år gamla och är förmodligen 
bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen 
är stora.

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även 
vuxna. Pressen är särskild hård att man ska 
gifta sig med någon från sin egen etniska eller 
religiösa grupp. HBTQ-personer är extra ut-
satta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara 
öppen. Hur många män och kvinnor som lever 
under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart. 

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor 
årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga 
på Lunds skolor. Satsningen ska även gå 
till ökade insatser mot våld och förtryck i 
hederns namn.  

De östra och norra tätorterna får ett 
tätortslyft 
Lunds kommun består av så mycket mer än 
Lunds stad. Det ska vara attraktivt att bo och 
verka i hela Lunds kommun. Tätorter i både 
norr och öster ska kunna växa i enlighet med 
orternas egna förutsättningar samtidigt som 
bykänslan behålls. Mycket är bra idag, men 
det kan bli ännu bättre. Framför allt behöver 
olika lokala initiativ uppmuntras för att ta till-
vara på det goda engagemang som finns. 

Håstad skola
Håstad är en F–3-skola med cirka 50 elever. 

Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lä-
rande såväl inne som ute. Skolan lockar elever 
från bland annat närbelägna Örtofta i Eslövs 
kommun. För Håstad är skolan en viktig 
samhällsfunktion och knutpunkt. Även om det 
finns ett nedläggningshot mot skolan på grund 
av lågt elevunderlag vill Liberalerna satsa på 
att ha kvar Håstad skola och skjuter därför 
till 832 000 kronor för att fortsätta driva 
skolan. 

Biblioteket i Stångby
Klassresan börjar i klassrummet och går via 
biblioteket. Biblioteken är bildningssamhällets 
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ryggrad. I vår liberala vision för kunskapssta-
den utvecklas ständigt nya samarbeten mellan 
skolan, förskolan, biblioteken och Lunds 
kulturliv. Biblioteken ska vara en tillgång för 
de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 
vidare läsning och studier. Stångby är en av 
de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Trots det återfinns Stångby 
bibliotek i förslaget från kultur- och fritidsför-
valtningen om möjliga nedläggningar. 

Vi vill därför satsa 750 000 kronor för att ha 
kvar Stångby bibliotek och att diskussioner 
om en eventuell avveckling av biblioteket 
ska upphöra. 

Tätortsinitiativet -   
lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Det finns ett enormt engagemang i byarna. 
Men ibland saknas det ett antal tusenlappar för 
att kunna arrangera något som gynnar byns 
utveckling. Då ska det vara enkelt och smidigt 
att söka detta. Idag hanteras en del av dessa 
ansökningar av kommunledningen i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Det blir varken effek-
tivt eller snabbt handlagt.  Liberalerna föreslår 
ett s.k. ”tätortsinitiativ” genom att en pott 
pengar anslås till lokala initiativ i kommunens 
små och medelstora tätorter: Genarp, Veberöd, 
Södra Sandby, Dalby och Stångby. Förslaget 
bygger på att varje medborgarcenter ska tillde-
las hundra tusen kronor vardera. Sedan kan de 
som bor i tätorterna söka av pengarna till olika 
lokala initiativ och arrangemang. 

Det skulle kunna handla om allt ifrån en lokal 
frukostträff till utsmyckning vid exempelvis 
påsk och jul. Genom att beslutet om vem 
som tilldelas medel tas så nära medborgarna 
som möjligt undviker vi byråkrati och krång-
el.  Förslaget bygger på att det finns tydliga 
riktlinjer för hur pengarna delas ut. Stångby är 
den enda tätorten som saknar medborgarcenter. 
Där skulle istället pengarna kunna fördelas av 
exempelvis biblioteket. Liberalerna kommer 
att satsa en halv miljon kronor på detta 
tätortsinitiativ i sin kommande budget.  

Nya omklädningsrum i Torna Hällestad 
och Genarp
Omklädningsrummen vid Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp är nedslitna 
och utdömda. Idrottsföreningarna har länge 
väntat på besked från kommunen. Underhåll 
av dem är inte meningsfullt med tanke på de-

ras skick, de behöver förnyas helt och hållet. I 
Genarp är duschutrymmena särskilt allvarliga. 
I Torna Hällestad värms vattnet till vissa du-
schar med gasol och när den är slut finns bara 
kallvatten vilket inte är acceptabelt. 

Föreningslivet är en oerhört viktig arena för 
samhällsengagemang, gemenskap och bättre 
folkhälsa. Liberalerna vill satsa 4 miljoner 
kronor för 2018 på helt nya klimatsmarta 
omklädningsrum med solpaneler vid 
Tornavallen i Torna Hällestad och Ekevallen 
i Genarp. 

Kultur och fritid 

Korta köerna till kulturskolan 
- inför musikcheck
Lund har en oacceptabel kösituation för 
musikundervisning där ett stort antal barn inte 
kommer in, utan får avstå eller betala full-
kostnad hos privata undervisare. Det innebär 
både att många barn inte kan utvecklas inom 
kulturområdet och att barn i Lund behandlas 
ojämlikt.

För att lösa kösituationen behöver vi fler plat-
ser inom musik- och kulturundervisningen. För 
att få fram tillräckligt med platser och för att ge 
barnen valfrihet mellan olika utbildare med 
olika inriktning bör detta ske med hjälp av 
privata utbildare och föreningar, med samma 
villkor som för kulturskolans kurser, med en 
subvention som är lika för alla barn, anpassad 
efter gruppstorlek. 

Utredningen har räknat fram en snittkostnad för 
kommunen på drygt 5000 kr per plats, efter 
elevavgifter. Andelen barn i kö skiftar under 
året från 900 till 1200. Samtidigt finns det tro-
ligen ett mörkertal av elever som inte tyckt det 
varit lönt att ställa sig i kö. Utredningen fick i 
direktiv att räkna på 2000 barn i kö, vilket ger 
ett utrymme för barn i en dold kö. Kostnaden 
för de 3000 nuvarande platserna plus 2000 ex-
tra platser á 5078 kr skulle enligt utredningen 
bli ca 25,4 milj kronor, en merkostnad på cirka 
6,7 miljoner jämfört med nuvarande kostnad på 
18,7 miljoner kronor. (För uträkning av nu-
varande kostnad, där vissa övriga uppdrag för 
kulturskolan räknats bort, se utredningen sid 
41). Om kulturpeng i ett första steg omfattar 
bara musikskoleverksamheten skulle kostna-
den kunna uppskattas till ca 5 miljoner kronor. 
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Uppskattningen av kostnader i utredningen är 
ungefärliga och påverkas av hur många barn 
som kommer att vilja få undervisning. Att som 
det rödgröna styret lyfta fram en kostnad på 81 
miljoner är orimligt, eftersom det är baserat på 
att alla 16 000 barn och unga mellan 7 och 19 
år i Lund väljer att gå på kulturskola. Vi menar 
att detta är en orimlig bedömning, erfarenhet-
erna från andra kommuner som infört valfrihet 
i musikskoleundervisningen visar på ett ökat 
elevantal runt 50 procent. (Nacka +67 procent, 
Täby +18 procent och Staffanstorp +53 pro-
cent enligt utredningens sammanställning av 
erfarenheter från andra kommuner som infört 
checksystem )

Vi rekommenderar att valfrihet införs genom 
en musikcheck med syfte att korta köerna till 
kulturskolan och ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av subventionerad under-
visning i musik och kultur, samtidigt som en 
hög kvalitet i den kommunala Kulturskolan 
bibehålls. 

Kösituationen idag är oacceptabel och innebär 
att många barn som vill lära sig ett instrument 
i Lund aldrig får den chansen. Så ska det inte 
behöva vara. I ett första steg omfattar check-
en musikundervisning och ger alla barn och 
unga mellan 7 och 19 år i Lund rätt att gå på 
musikskoleundervisning på musikskolor som 
uppfyller kommunens krav. För att få fram 
tillräckligt med platser och för att ge barnen 
valfrihet mellan olika utbildare med olika 
inriktning bör detta ske med hjälp av privata 
utbildare och föreningar, med samma ekono-
miska villkor som för kulturskolans kurser. 

Liberalerna skjuter till 2,5 miljoner kronor 
för 2018 (som halvårseffekt) och 5 miljoner 
kronor årligen från 2019 för införandet av 
musikcheck. Det är en stor och strategisk 
satsning på att förbättra den kulturella 
infrastrukturen i Lund.  

4 H-gårdarna
4H är en internationell ideell ungdomsorga-
nisation med bred verksamhet inom allt från 
odling och djur till idrott och teater. De finns 
i över 80 länder och riktar oss till barn och 
ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för 

omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i 
samspel med människor och natur upptäcka 
deras rika värden och mångfald. I detta är var-
je art och individ en viktig del av helheten utan 
att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och de-
ras mål är att det ska genomsyra verksamhet. 
Inom 4H bedriver de verksamhet av ungdo-
mar, för ungdomar, d.v.s. deras ledare är alla 
unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdo-
mar, som själva tar ansvar för och fattar beslut 
gällande sin fritid.

I Lunds kommun har vi tre 4H-gårdar. En på 
Gunnesbo, en på Östra Torn och en i Veberöd. 
Det finns emellertid förslag om att stödet från 
Lunds kommun ska upphöra. Liberalerna 
anser att det är en viktig verksamhet att 
fortsätta stödja och avsätter därmed 605 
000 kronor årligen till att fortsatt stöd till 
4H-gårdarna. 

Sökbara medel för jämställd idrott
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämn-
den att avsätta sökbara medel till jämställd 
idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att 
fortsätta med denna satsning. Deltagartillfälle-
na skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar 
i kommunen, flickor deltar 25 procent mindre 
än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 
000 kronor årligen på sökbara medel för 
jämställd idrott.
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Övriga områden

Hållbart byggande

I Lund ska vi ha en god balans i att bygga 
hållbart, resurs- och energieffektivt och miljö-
vänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat 
bostadsbyggande. I Liberalernas Lund bygger 
vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggna-
der görs anpassningsbara för nya användare 
genom återanvändning av inredning och funk-
tionsduglig utrustning och farliga ämnen fasas 
ut. Nyproduktion och förändringar sker i sam-
verkan med de boende för att möta människors 
sociala behov. Hänsyn ska också tas kvaliteter 
och kulturhistoriska värden i befintliga bygg-
nader och omgivningar. Det är av yttersta vikt 
att det förs en tydlig och konstruktiv dialog 
med de som ska bygga. Lund upplevs av lun-
dabor och besökare som en vacker och trivsam 
stad, stadskärnan får ofta epitetet ”mysig”. Vi 
vill på olika sätt värna och fortsätta att utveck-
la hela kommunen med bibehållen attraktions-
kraft. Detta innebär att man vid byggande och 
förändringar ska planera med goda estetiska 
och hållbara värden. 

Det är angeläget att dialog förs mellan våra 
tjänstemän och de som bygger kring ett lång-
siktigt hållbart byggande med variation i upp-
låtelseformer för människor i olika livssitua-
tioner och följaktligen med olika behov. Parker 
och grönområden ska inbjuda till aktiviteter 
och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och 
gångbanor ska hållas framkomliga och upp-
levas trygga året runt. Vi liberaler är positiva 
till olika klimatsmarta trafikslag, exempelvis 
elbussar i Lunds stadstrafik.

I Liberalernas budget för 2018 skjuts det 
till cirka 21 miljoner kronor mer till tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljönämnden än året innan. 

Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa 
utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor-
na i kommunen samt främja en för individen 
god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt 
på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är 
dessa mycket angelägna frågor. 

Fortsätta verksamheten med student-
medarbetare för fler nycklar till jobb 
Sedan 2014 bedriver Lunds kommun en verk-
samhet med studentmedarbetare på Libera-
lernas initiativ. Det är ett väletablerat begrepp i 
till exempel Danmark där studenter ges 
möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan 
om studierna.  Som studentmedarbetare jobbar 
man omkring tio timmar per vecka inom den 
bransch man utbildar sig till och kan på så sätt 
kombinera teoretiska studier med praktisk 
erfarenhet i arbetslivet. Rapporter från student-
medarbetare i Lunds kommun visar på mycket 
positiva erfarenheter inom HR, IT, kommu-
nikation, strategisk utveckling och folkhälsa. 
De är varma anhängare av en fortsättning av 
studentmedarbetarsystemet, inte minst efter-
som det minskar trösklarna för att komma in 
på arbetsmarknaden och förstärker kopplingen 
mellan studietid och arbetsmarknad. Men det 
bidrar även till att säkra kommunens långsik-
tiga kompetensförsörjning och öka attrakti-
viteten för Lunds kommun som arbetsgivare. I 
de förslag som tjänstemännen presenterat över 
möjliga effektiviseringar finns även ett antal 
rena ambitionssänkningar, bland annat att 
upphöra med studentmedarbetare. 

Liberalerna värnar om att ha dem kvar 
även fortsättningsvis och avsätter därför 
350 000 kronor årligen. 
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Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder 
för att få Lunds ekonomi på fötter och för 
att hushålla med Lundabornas pengar mer 
ansvarsfullt:

1. En effektivare kommunorganisa-
tion.
För att öka likvärdigheten i skolan i hela
Lunds kommun och skapa samordnings-
vinster drev vi på sammanslagningen av
våra två barn- och skolnämnder. Vi vill se
en ännu effektivare organisation med färre
kommunala råd, styrgrupper av politiker
och tjänstemän och ökat samarbete mellan
olika nämnder (till exempel byggnadsnämn-
den, tekniska nämnden och miljönämnden).

2. Mindre pengar till sådant som inte
är kommunal kärnverksamhet
Vi är inte principiellt emot deltagande i
mässor utomlands. Men vi har svårt att se
vad det årliga deltagandet i Mipim har gett
kommunen och det finns säkert mässor av
liknande slag i vår närregion som kan vara
intressanta för Lunds kommun. Dessutom
finns det utrymme för de enskilda nämnder-
na att själva ta initiativ till att delta i kurser,
mässor eller konferenser inom respektive
ram utan att anslå en summa centralt i kom-
munen. Därför vill vi slopa deltagandet på
fastighetsmässan Mipim i Cannes år 2018.

Vi vill även slopa det så kallade miljöansla-
get. Miljöanslaget fördelas ut som projekt-
bidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte 
som en miljöinsats utan något som respek-
tive nämnd kan ta inom sin ram eller att 
externa organisationer som söker medel 
av miljöanslaget tilldelas dessa via kom-
munstyrelsens reserverade medel. Andra 
saker som det rödgröna styret drivit hårt 
och som kan ifrågasättas är exempelvis att 
lägga pengar på att utveckla en ny logotyp 
och ny kommunikationsplattform för Lunds 
kommun. 

3. Avgift på Konsthallen.
Cirka 58 000 personer besökte Lunds
Konsthall förra året. Verksamheten kostar
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från
Liberalernas sida tycker vi det är rimligt
med en liten symbolisk avgift på i genom-
snitt 50 kronor. För vissa utställningar kan
avgiften bli högre och för vissa ska det vara
gratis (normalt för barn och skolklasser).
Detaljerna kring ett sådant system får för-
valtningen utarbeta. Det skulle ge kom-
munkassan ca 2 miljoner kronor i intäkter
även om man räknar med att 70 procent av
dagens besökare skulle betala inträdet.

Extra intäkt: 2 miljoner kronor. 

Bättre hushållning med Lundabornas pengar

Liberalerna har i en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått igenom att två av tre skol-
förvaltningar slås samman. Detta för att öka likvärdigheten, men också för att använda våra gemensamma re-
surser bättre. Vi tror inte kommuninnevånarna i de östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, 
utan ökad kvalitet i verksamheterna och likvärdighet. På bild är Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i 
Södra Sandby som visar på ett stort underhållsbehov. Lunds kommun har varit nästan unik med sin kostnadsdri-
vande uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar.
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4. Ökad utdelning från våra kommu-
nala bolag
Lunds kommun äger 82,4 procent av
aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god
likviditet och gjorde 2016 en vinst efter
schablonskatt på 252 miljoner kronor, av
vilka 101 miljoner kronor delades ut till
aktieägarna; Lunds kommun erhöll 83 mil-
joner kronor.

Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning 
från bolaget är motiverad såvida det finns en 
relativt stor samsyn med övriga ägarkom-
muner. Genom att höja aktieutdelningen 
2018 med 30 miljoner kronor totalt erhåller 
Lunds kommun 112 miljoner kronor. Likaså 
en ökad utdelning från Lunds Kommunala 
Fastighetsbolag (LKF) med 20 miljoner 
kronor. En ny lag från 2011 gör det möjligt 
att föra över pengar från allmännyttiga bo-
stadsbolag till kommunen så länge peng-
arna går till sociala och trygghetsskapande 
ändamål. Exempelvis tar det rödgröna styret 
i Malmö Stad ut betydande vinster från sitt 
kommunala bostadsbolag. 

LKF:s resultat efter finansnetto 2016 är 
122 miljoner kronor. Soliditeten är god och 
vi anser det vara fullt rimligt att ägarna, 
det vill säga lundaborna, får en del av 
vinstutdelningen. Under 2016 fick Lunds 
kommun1,2 miljoner kronor i utdelning. 
Dessutom har LKF väldigt förmånliga 
villkor på lånemarknaden genom kommu-
nens internbank. En miljon kronor tas även 
i utdelning från det kommunala parkerings-
bolaget LKP som 2016 gjorde en vinst på 6 
miljoner kronor. 

Extra intäkt för 2017:  
51 miljoner kronor årligen.  

5. Samla alla servicetjänster under
serviceförvaltningen
Lunds kommun bedriver idag flera olika ty-
per av verksamheter som Lundaborna möter
dagligen, varav vissa är reglerade i lag och
andra är beslutade av kommunen. Det avser
områdena skola, vård och omsorg, social-
tjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor,
men också områden som transporter, mat-
hållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering,
städning m.fl.

Idag är en stor del av dessa servicetjänster 

organiserade under Serviceförvaltningen, 
men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger 
under andra förvaltningar. Vårt förslag 
innebär att alla servicetjänster, så långt det 
är möjligt, samlas under Serviceförvaltning-
en och vi ser två fördelar med förslaget. 
För det första, det skapar mer intressanta 
tjänster som ökar medarbetarnas motivation 
och, för det andra, det ger högre kvalitet 
i utförandet av tjänsterna och effektivare 
användning av de ekonomiska resurserna. 

Effektivisering: 2 miljoner kronor 2018 
och 4 miljoner kronor årligen från 2019. 

6. Effektiviseringar på de olika nämn-
derna
Efter att samtliga nämnder kompenserats
fullt ut för löner, priser och volymer görs ef-
fektivisering på 1-2 procent årligen de när-
maste åren. Det varierar något beroende på
vilken verksamhet det är och det bygger på
tydliga prioriteringar och långsiktighet. Det
kan handla om att se över rutiner och orga-
nisation för att minska kostnader. Inom t.ex.
vård och omsorg driver vi att specialutbil-
dad personal, som undersköterskor, i större
utsträckning ska arbeta med vårduppgifter,
medan annan lämplig personal kan arbeta
med lokalvård, inköp med mera. Dessutom
har olika typer välfärdsteknologi, exempel-
vis nattillsyn via webbkamera, stor möjlig-
het att minska kostnader samtidigt som det
förbättrar kvaliteten för den enskilde.

Kommunkontorets ekonomiavdelning 
har analyserat Konjunkturinstitutets (KI) 
prognoser för ökade priser och löner. Den 
visar att prognoserna har varit, och kan 
förväntas fortsätta vara, betydligt högre än 
det faktiska utfallet. De beräknar skillnaden 
till 0,5 procent vilket i realiteten innebär 
att många nämnder överkompenserats vid 
tidigare budgetar. Det motsvarar minskade 
kostnader på 30 miljoner kronor årligen 
med start 2019. Nettointäkterna vad gäller 
omsättningstillgångar som markförsäljning 
förväntas stiga från 15 miljoner kronor 2018 
till 25 miljoner kronor 2020. 
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* = annan typ av effektivisering tillkommer

Volymer kompenseras fullt. För priser och 
löner ges en fullständig kompensation, därefter  

får samtliga nämnder ett effektiviseringsbeting 
på mellan 1-2 procent. 

Kompensation för ökade priser, löner och volymer

Nämnd Full uppräkning (%) Vår effektivisering (%) Ramökning (tkr)

Politisk ledning 2,35 2 5 150

Kommunkontor 2,87 2* -8 028

Byggnadsnämnd 3,97 1 700

Teknisk nämnd 2,99 2 20 369

Miljönämnd 3,06 2 136

Utbildningsnämnd 2,81 1 34 934

Kultur- och fritidsnämnd 2,15 2* 2 630

Socialnämnd 3,01 1,5 17 798

Vård- och omsorgs-
nämnd

3,04 2 82 061

Barn- och skolnämnd 2,71 1,5 77 042

Lund växer så det knakar. Det behövs bostä-
der, skolor, förskolor, särskilda boenden etc. 
Det finns en lista på planerade och beställda 
objekt som ska ses som en ram och ett plane-
ringsunderlag. 

Liberalernas investeringsbudget för 2018 är 
1 309 487 000 kr

Förändringar vi vill göra inom investerings-
ramen är bland annat att tidigarelägga bygget 
av Mårtenskolan enligt den överenskommelse 

som slutits med det rödgröna styret. Vi vill 
även ta bort 75 miljoner kronor för kommuna-
la köp av bostadsrätter och lägga till 4 miljo-
ner kronor för att bygga nya omklädningsrum 
i Genarp och Torna Hällestad. Genom ett 
ordentligt tilltaget överskott på 107,3 mil-
joner kronor för 2018 finansierar vi även en 
betydligt större del av våra investeringar än 
det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplå-
ning vältrar över mindre skulder på framtida 
generationer. 

Investeringar
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Uppdrag

Socialnämnden
Att  kommunfullmäktige beslutar att ge 

socialnämnden i uppdrag att kart- 
 lägga förekomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Lunds kommun. 

Liberalerna föreslår en bibehållen skatte-
sats för Lunds kommun under 2017, det vill 
säga 21,24 procent. 

Nedan är en tabell över skånska kommuner 
med högst skattesats i Skåne under 2016. 

1. Osby 22,26
2. Bromölla 21,76
3. Kristianstad 21,46
4. Lund 21,24
5. Malmö 21,24

De med lägst skattesatser är nedanstående:

1. Vellinge 18,50
2. Kävlinge 18,51
3. Örkelljunga 19,06
4. Staffanstorp 19,14
5. Lomma 19,64

Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra 
delar av landet ser det ut så här. 

1. Umeå 22,85
2. Karlstad  21,75
3. Norrköping 21,75
4. Örebro 21,35
5. Jönköping 21,34

6. Borås 21,31
7. Lund 21,24 
8. Uppsala 21,14
9. Göteborg 21,12
10. Halmstad 20,98
11. Västerås 20,36
12. Linköping 20,20
13. Växjö 20,19
14. Södertälje 20,15
15. Stockholm 17,90

Redan idag har Lunds kommun en relativt hög 
skattesats. En jämförelse med grannkommu-
nen Kävlinge visar på följande.

Ett hushåll med två vuxna och två barn med 
inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: Att bo-
sätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds 
kommun ger en besparing för hushållet på ca 
14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift 
för privatekonomin. I mångt och mycket är det 
för att vi har valt att satsa mer på vår gemen-
samma välfärd och hålla en hög kvalitet. Men 
en del är även kostnader som ligger betydligt 
högre än i motsvarande kommuner. Vi ser 
därför att det fortfarande finns möjlighet att 
hushålla med lundabornas pengar bättre innan 
skattehöjningar blir aktuella. 

Skattesats
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Liberalernas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020 (Belopp i tkr)

Politisk Ledning 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-49 561
-1 165

-50 726
-1 196

-51 921
-1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Ersättning- god man för ensamkommande 
(Överfyndarnämnden)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

1 015

-5 000
0

-3 985

2 033

-5 000
235

-2 732

3 055

-5 000
471

-1 474

Nettokostnadsram -54 711 -54 654 -54 623

Kommunkontoret 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-203 074
6 210

-196 863
-5 754

-202 618
-5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Slopat deltagande på Mipim
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Fortsättning studentmedarbetare
Samordning av lokaler (försening)
Stärkt dataskydd (dataskyddsförordning)
Tätortsbidraget/ styrgrupp öster
Creative Plot
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 937
-500
330

-2 000
-350
-900
-600
400

1 500
0

1 817

7 911
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
931

7 622

11 923
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
1 861

12 564

Nettokostnadsram -195 046 -194 996 -195 977

Kommungemensamt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

4 600
-4 600

0
0

0
0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem
Fortbildningskonto för lärare
Samla servicetjänster under serviceförvaltningen
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 000
6 000

-3 600
2 000
7 400

3 000
6 000

-3 708
4 000
9 292

3 000
6 000

-3 819
4 000
9 181

Nettokostnadsram 7 400 9 292 9 181

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-23 863
-948

-24 811
-981

-25 792
-1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

248
0

248

504
122
626

767
244

1 011

Nettokostnadsram -24 563 -25 166 -25 795
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Tekniska nämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-169 468
-11 591

-181 058
-3 523

-184 581
-5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 621
-12 400

0
-8 779

7 240
-12 400

855
-4 305

10 895
-12 400

1 711
206

Nettokostnadsram -189 837 -188 886 -189 781

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-48 977
-12 195

-61 172
-3 200

-64 372
5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-333 036
-9 072

-342 108
-7 353

-349 461
-7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Resultatkrav Konsthallen 
Stångby bibliotek
Sökbara medel jämställd idrott
4 H-gårdar
Kulturcheck (halvårseffekt)
Folkparken som kulturhus (driftskonsvekvens)
Nya omklädningsrum Torna Hällestad och Genarp (driftskon-
sekvens)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 842
2 000
-750
-500
-605

-2 500
2 275

-320
0

6 442

13 695
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
1 575
8 520

20 561
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
3 149

15 386

Nettokostnadsram -335 666 -340 941 -341 609

Socialnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-427 977
-11 211

-439 188
-13 249

-452 437
-13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1,5%
Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck
Tillfällig kompensation för sänkt statlig ersättning för ensam-
kommande 
Höjd medlemsavgift FINSAM
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 588
-500

-12 500
-175

0
-6 587

13 276
-500

0
-175

2 084
14 685

20 068
-500

0
-175

4 169
23 562

Nettokostnadsram -445 775 -437 752 -442 517
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Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-113 687
-1 592

-115 279
-1 614

-116 893
-1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

0
0

516
516

1 033
1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

Miljönämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-13 642
-418

-14 059
-430

-14 490
-444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

281
0

281

565
67

632

853
133
986

Nettokostnadsram -13 778 -13 857 -13 948

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-1 785 706
-105107

-1 890 813
-89 379

-1 980 192
-96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Kommunals avtal för undersköterskor 
Reviderad beräknad uppräkning KI
Måltidslyft för att motverka undernäring
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

37 816
-14 270

0
-500

23 046

76 664
-14 270

9 129
-500

71 023

116 663
-14 270
18 257

-500
120 150

Nettokostnadsram -1 867 767 -1 909 169 -1 956 482

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-496 498
-34 241

-530 739
-28 069

-558 809
-29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1 %
Kompensation för statsbidrag ”Rätt till Komvux”
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

5 307
-6 000

0
-693

10 842
-6 000
2 573
7 415

16 614
-6 000
5 146

15 760

Nettokostnadsram -531 432 -551 393 -572 217

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-2 427 344
-114 335

-2 541 679
-87 792

-2 629 471
-87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 1,5%
Håstad skola
Reviderad beräknad uppräkning KI 
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

38 125
-832

0
37 293

76 995
-854

11 913
88 054

116 592
-877

23 826
139 541

Nettokostnadsram -2 504 386 -2 541 416 -2 577 245

Finansförvaltningen 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-197 061
54 344

-142 717
-127 660

-270 377
-158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder 
Exploateringsintäkter
Slopat miljöanslag
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-24 200
15 000
1 200

-8 000

-14 880
12 000
1 200

-1 680

-10 880
25 000
1 200

15 320

Nettokostnadsram -150 717 -272 057 -413 827

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020

Intäkter
Kostnader

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivsiering 2 mnkr/år
Driftskostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av ”effektivare hyressystem”
Återföring av ”gemensamt fordonssystem”
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

2 000
-12 100
-3 000
-6 000

-19 100

4 000
-12 100
-3 000
-6 000

-17 100

6 000
-12 100
-3 000
-6 000

-15 100

Resultatpåverkande 273 637 275 637 277 637

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär

5 775 144
425 575
132 740
-70 550

0

5 977 274
459 681
153 030
-95 620

0

6 192 456
473 242
154 820

-107 685
0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 15 000 15 000

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från LKP 1 000 1 000 1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 51 000 36 000 36 000

Resultatpåverkande 6 313 909 6 530 365 6 748 833

Totalt budgetresultat (belopp i tkr)

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållning
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter/Finans

-6 482 729
2 500

273 637
6 313 909

-6 701 745
2 500

275 637
6 530 365

-6 951 307
2 500

277 637
6 748 833

Årets resultat 107 317 106 575 77 663

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning 1,7% 1,7% 1,2%

Resultat om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -16 697 -21 983 -55  651

Finansieringsbudget (belopp i tkr)
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Eget ansvar och ansvar för varandra
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2018 som kombinerar hjärta och hjärna i lundapolitiken. Vi 
presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, 
lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan 
användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. 
Det innebär bland annat att vi ökar utdelningarna från våra kommunala bolag, slopar deltagandet i fastig-
hetsmässan Mipim för 2018, inför en avgift på Lunds Konsthall, m.m. 

Vi presenterar även viktiga satsningar inom fem områden: skola, äldreomsorg, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, ett lyft för de östra och norra kommundelarna samt kultur och fritid. Här är våra 
viktigaste satsningar:

• Individuellt fortbildningskonto för lärare på 1200 kronor per person årligen (3,6 miljoner kronor/år)
• Måltidslyft inom äldreomsorgen för att minska undernäring och ensamhet (500 000 kronor/år)
• Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, bl.a. trygghetsvakt vid Lunds C och utvidga 

märk-DNA till hela kommunen (2 miljoner kronor/år)
• Korta köerna till kulturskolan genom musikcheck (2,5 miljoner kronor/halvår)
• Lokalt utvecklingsstöd i de norra och östra tätorterna (500 000 kronor/år)
• Nya omklädningsrum med solpaneler i Torna Hällestad och Genarp (4 miljoner kronor)
• Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck (500 000 kronor/år)
• Stångby bibliotek (750 000 kronor/år)
• Håstad skola (832 000 kronor/år)
• 4 H-gårdarna (605 000 kronor/år) 

Resultatet för 2018 hamnar på + 107,3 miljoner kronor, vilket gör att vi inte riktigt når vårt finansiella
mål. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt 
arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar 
både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. 

Besök oss på www.liberalernalund.se 
eller kontakta oss på lund@liberalerna.se 
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Liberalernas underlag för investeringsramar 2018-2022 Bilaga 1

  

Detta är Liberalernas underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

Socialnämnden 2 000 3 500 2 000 2 000 2 000 0

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Beslutade beställningar
Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering
0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 
-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar
1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare
Lunds kommun Investeringar 7 307 982 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa 7 301 032 1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964900
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1 500 1 500

0
Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Nya omklädningsrum Tornavallen och Ekevallen (Genarp) 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 94 500 500 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X
Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 100000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 565 800 782 400 531 900 341 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 72 100 E 1 700 28400 42 000 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 391 600 1 700 7 900 63 100 84 400 105 000 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarie Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 35 000 15 000 10 000 10 000
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 68 000 1 500 0 16 000 35 000 17 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 949 365 78 300 292 100 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavta 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000
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Sammanträdesdatum

2017-05-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 101 EVP 2018-2020
Dnr KS 2016/0789

Sammanfattning
Ekonomidirektör Henrik Weimarsson inleder med en genomgång av 
tidsplanen samt nämner kortfattat de förutsättningar som presenterats 
inför arbetet med EVP 2018-2020.

Ordförande Anders Almgren (S) redogör därefter för (S) och (MP)s 
förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.

Beslutsunderlag
Skrivelse från (S), (MP),förslag till EVP 2018-2020 med budget för 
2018.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V): Vi återkommer med 
alternativa budgetförslag till kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-08 KS 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Knutssalen, 2017-05-08 klockan 10.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Tjänstgörande ersättare Elin Gustafsson (S)

Ersättare Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Henrik Nygren, Lokalstrateg
Patrik Persson, Ekonom
Pål Svensson, Servicedirektör
Johan Lambreus-Mattsson (MP), Servicenämnden
Klara Strandberg (S), Servicenämnden
Johanna Myrebris, Fastighetschef
Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 100-110

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-08 KS 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-08

Paragrafer § 100-110

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 162 Sofia Lindboms (M) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Barn- och 
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2017/0529

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sofia Lindbom (M) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad.

Beslutsunderlag
Sofia Lindboms (M) avsägelse inkommen den 18 maj 2017.
Louise Rehn Winsborgs (M) mail inkommen den 29 maj 2017.
Valberedningens beslut den 30 maj 2017, § 38.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att befria Sofia Lindbom (M) från uppdraget

att utse Jerry Davidsson (M), Sprintervägen 1, 247 41 Södra Sandby, 
till ny ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad efter Sofia 
Lindbom (M), att tjänstgöra efter Jerker Karlsson (M), för tiden till 
och med utgången av år 2018.

Beslut expedieras till:
Sofia Lindbom (M)
Jerry Davidsson (M)
BSN Lund stad
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Löneavdelningen
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-06-14 KS 2017/0561

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2017-06-14 klockan 08.30–22.10
samt 2017-06-15 kl. 08.30-22.00

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-17.30
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-16.00
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), § 159  - del av § 165, kl. 08.30-12.30
Jörgen Forsberg (M)
Nils Paulsson (M), del av § 165, kl. 19.00-22.10
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Cecilia Barnes (L), del av § 165, kl. 13.30-22.10
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL), § 163 -  del av § 165, kl. 09.40-22.10
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-16.00
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD), § 159 - del av § 165, kl. 08.30-17.00
Agneta Lindskog (KD)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-06-14 KS 2017/0561

Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare Joakim Friberg (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) del av § 165, kl. 
19.00-22.10
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) § 159 - del av § 
165
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Louise Burman (M) § 159 - del av § 
165, kl. 08.30-12.00 samt kl 16.50-22.10
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M) del av § 165, 
kl. 08.30-19.05
Lotta Eldh Pålsson (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) del av 
§ 165
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Vera Johnsson (M)
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M) § 159 - 
del av § 165
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M) del av § 165, kl. 
11.00-22.10
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) § 159- 
del av § 165, kl. 08.30-17.30
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Teresia Olsson (MP) § 159 - 
del av § 165, kl. 08.30-17.30
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) del 
av § 165
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Teresia Olsson (MP) del av § 
165
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) § 159 - del av § 
165
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Lars Hansson (L)
Andreas Irestål (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL) § 159- del 
av § 162, kl.08.30-12.30
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Cherry Batrapo (FI) del av § 165
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) del av 
§ 165
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2017-06-14 KS 2017/0561

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Klara Strandberg (S), kl. 19.00-22.10
Akram Heidari (S), kl. 19.00 - 22.10
Mohsen Abtin (S), kl. 08.30-12.30
Mats Nilsson (S), kl. 19.00-22.10
Kenneth M Persson (S), kl. 08.30-17.30
Anna Hagerberg (MP), kl. 08.30-14.50
Christer Wallström (L), kl. 08.30-20.50
Josefine Temrell (L)
Anders Jarfjord (V), kl. 08.30-17.30
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Mattias Horrdin (C), kl. 08.30-17.30
Karin Nilsson (C), kl. 08.30-11.15
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-165

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 30 juni 2017 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Gunnar Jönsson

Maria Nyström

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-06-14--15

Paragrafer § 159-165

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-30 Datum då anslaget tas ned 2017-07-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 174 Delårsrapport 1 för Lunds kommun per 
den 31 mars 2017

Dnr KS 2017/0384

Sammanfattning
Delårsrapporten per den 31 mars 2017 ska i enlighet med kommunens 
styrmodell lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en 
sammanställning av periodens viktigaste händelser, ekonomiskt resultat 
för perioden, en ekonomisk prognos över resultatet för året samt en 
redovisning av sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017 dnr 2017/0384.
Lunds kommuns delårsrapport per 31 mars 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Emma Berginger (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Delårsrapport1 för Lunds kommun per siste mars 2017, 

att erinra Socialnämnden om att inkomma med en åtgärdsplan enligt 
tidigare beslut.

att uppdra åt Servicenämnden att inkomma med förklaring till de ökade 
underhållskostnaderna. 

att uppmana samtliga nämnder som befarar negativ budgetavvikelse att 
upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås i enlighet 
med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Delårsrapport1 för Lunds kommun per siste mars 2017, 

att uppdra åt Servicenämnden att inkomma med förklaring till de ökade 
underhållskostnaderna. 

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl förslag.
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Delårsrapport1 för Lunds kommun per siste mars 2017, 
att erinra Socialnämnden om att inkomma med en åtgärdsplan enligt 

tidigare beslut.
att uppdra åt Servicenämnden att inkomma med förklaring till de ökade 

underhållskostnaderna. 
att  uppmana samtliga nämnder som befarar negativ budgetavvikelse att 

upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås i 
enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD): Vi noterar att prognosen för 
Lunds kommuns resultat för innevarande år är över 100 miljoner kronor 
sämre än budget, medan utfallet för perioden till och med mars månad är 
nästan 80 miljoner kronor över budget. Differensen är oroväckande hög.

Pernilla West (FI): FI instämmer i V:s yrkande och instämmer alltså ej i 
förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats två och fyra.

Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl 
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Paragrafer § 168-199

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Klicka här för att ange text. Diarienummer

2017-04-25 KS 2017/0384

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Lena Bråberg Svensson

046-357058

lena.braberg@lund.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 för Lunds kommun per den 31 
mars 2017.

Sammanfattning
Delårsrapporten per den 31 mars 2017 ska i enlighet med kommunens 
styrmodell lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en 
sammanställning av periodens viktigaste händelser, ekonomiskt resultat 
för perioden, en ekonomisk prognos över resultatet för året samt en 
redovisning av sjukfrånvaron. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017 dnr 2017/0384
Lunds kommuns delårsrapport per 31 mars 2017.

Barnets bästa
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten 
utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel 
tillfredsställande sätt. Verksamheten som riktar sig till barn ska säkras 
och kommunens förmögenhet ska inte förbrukas för att täcka löpande 
behov.

Ärendet
Lund växter och vi är nu för första gången över 119 000 invånare. 
Spårvagnsbygget har startats och det första bygglovet har beviljats på 
Brunshögsområdet. Lunds attraktivitet kan också uttryckas i ett fortsatt 
högt söktryck till kommunens gymnasieskolor.

Kommunen prognostiserar ett resultat på minus 39,5 miljoner kronor för 
2017, vilket är 107 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen är 
främst hänförlig nämndernas nettokostnad som förväntas bli 96 miljoner 
högre än budget. Störst negativ avvikelse återfinns inom socialnämndens 
område, där flyktingverksamheten prognostiserar ett underskott om 80 
miljoner kronor.

Den ekonomiska situationen inom Socialnämnden är allvarlig och 
nämnden rapporterar att kravet på en ekonomi i balans inte är rimligt 
med bibehållen kvalitet under 2017. Kommunstyrelsen har via sitt 
arbetsutskott efterfrågat åtgärdsplan från nämnden vilket ännu inte 
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inkommit. Kontinuerliga avstämningar mellan arbetsutskottet och 
nämnden har skett under våren.

Även Servicenämnden prognostiserar ett stort underskott gentemot 
resultatkravet med 10,9 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade 
kostnader för planerat underhåll.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott inom 
vuxenutbildningen med 12,6 miljoner kronor varav 6,6 miljoner beror på 
tidigare underskott och volymökning.

Kommunkontorets övergripande bedömning av alla nämnders prognoser, 
baserat på analyser av resultat och nämndernas rapportering, är att det 
råder en viss försiktighet i prognoserna, vilket även har varit fallet under 
tidigare år. Kommunkontoret följer nämndernas resultat och prognoser 
löpande.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För perioden januari och februari 2017 var 
sjukfrånvaron 9,0 procent av ordinarie arbetstid, en ökning från samma 
period 2016 med 0,3 procentenheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna Delårsrapport1 för Lunds kommun per siste mars 2017

att erinra Socialnämnden om att inkomma med en åtgärdsplan enligt 
tidigare beslut

att uppdra åt Servicenämnden att inkomma med förklaring till de 
ökade undrehållskostnaderna

att uppmana samtliga nämnder som befarar negativ budgetavvikelse 
att upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås i 
enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Anette Henriksson Henrik Weimarsson

Kommundirektör 
 

   Ekonomidirektör
 

Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
Akten
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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
  046-35 50 00  www.lund.se  

Eva-Lotta Kittel  
tfn 046-35 82 93  
Eva-Lotta.Kittel@lund.se  
  
  

Protokoll från Samverkansgrupp BSF Lunds stad 
  
Tid: 2017-08-28 kl 13:15-14:00 
 
Plats: Skolkontoret, BSF Lunds stad 
 
Närvarande: 
För Arbetsgivaren:  Mats Jönsson, skoldirektör 
   Anita Bengtsson, HR-chef 
   Eva-Lotta Kittel, nämndsekreterare 
   Ingrid Ståhl, personalkonsult 
       
  
För Lärarförbundet:  Bengt Andersson 
   Annika Kristiansson 
    
 
För Lärarnas Riksförbund:  Jonas Håkansson 
   Agneta Lindfors 
 
För Kommunal:   Helena Lindgren 
   Annsofie Olofsson 
    
För Sveriges Skolledarförbund: Marita Christoffersson 
    
    
För Psykologförbundet Gorana Holm 
  
 
 
 
 
 
§ 1  Fastställande av läsårstider 2018/2019  
Samverkansgruppen ställer sig bakom de utsända förslagen till läsårstider och 
verksamhetsår (se bilagor § 1). 
 
 
§ 2 Genomförande av SAM-enkät hösten 2017  
Ingrid Ståhl informerar om rutinen för den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom både förvaltningen och kommunen som 
helhet. Sammanfattande information om bakgrund, ansvarsfördelning, 
genomförande och tidplan presenteras (se bilaga § 2).   
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Arbetsmiljöarbetet kommer att följs upp i form av en webbenkät som kan 
besvaras antingen i förvaltningens samverkansgrupper på verksamhetsnivå 
och/eller på arbetsplatsträffarna inom förvaltningen. I början av september 
skickar HR-strategiska enheten ut webbenkäten till förvaltningarna. 
Förvaltningarna ansvarar för förberedelser och planering av genomförandet inom 
den egna organisationen enligt tidplan. Enkäten ska besvaras senast den 31 
oktober.  
 
Samverkansgruppen har nu att ta ställning till på vilken nivå Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad ska besvara enkäten. Ingrid meddelar sedan beslutet 
till HR-strategiska enheten. 
 
Arbetsgivaren redogör för den diskussion som förts i ledningsgruppen där man 
tänker sig att enkäten besvaras på arbetsplatsträffarna (APT). Förslagsvis utses, 
på APT, representanter från arbetsplatsen för att besvara frågorna. 
Arbetsgruppens svar förankras på kommande APT.  
 
Utifrån förvaltningens samlade enkätresultat ska, liksom tidigare, förslag på 
åtgärder tas fram. Arbetet ska ske i en partssammansatt grupp kopplad till den 
förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Arbetet hålls samman av HR-
konsult Ingrid Ståhl. Båda Lärarförbunden och Kommunal återkommer med 
namnförslag till Ingrid. 
 
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är eniga om att enkäten ska 
besvaras på APT inom respektive verksamhet/skola/förskola. Dessa resultat 
samverkas sedan på områdesnivå för att därefter tas upp för behandling i denna 
grupp (förvaltningsövergripande samverkan) samt i nämnden.  
 
Information till verksamheten lämnas på skolledarforum den 8 september.  
 
Ingrid informerar vidare om den grundläggande utbildning i arbetsmiljö som 
kommunkontoret planerar. Vilka chefer och skyddsombud behöver delta? Namn 
på nya skyddsombud lämnas till Ingrid. 
 
 
§ 3 Information från central samverkan cesam 
Det senaste protokollet som är publicerat är från den 28 april.  
Informeras om att  

- nämnden i den nya skolorganisationen kommer att vara en 11-
mannanämnd  

- gruppen med uppdrag att arbeta fram förslag till organisationsstruktur för 
den nya förvaltningen har sitt första möte på fredag 

- SAM-enkäten; en utvärdering av processen kommer att genomföras.  
 
Ett extra Cesam inriktat på den nya skolorganisationens lokaler hölls 
den 15 maj. I samband med detta påpekade de fackliga organisationerna vikten  
av att, med fokus på medarbetarna, flytten av skolkontoret 

https://inloggad.lund.se/Styrning--utveckling/Facklig-samverkan/Centrala-samverkansgruppen/
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riskbedöms. 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Tillsättning av tjänster som skolledare 
Anita Bengtsson informerar. I nuläget är en anställning utlyst, 
tjänsten som förskolechef på Lergöken/Hyddan där intervjuer pågår. 
 
Lärarförbundet påpekar att det förekommer uppgifter om att  
titeln biträdande förskolechef används ute i verksamheten. 
 
Arbetsgivaren klargör att ingen sådan titel ska finnas. Arbetsgivaren tar med 
sig frågan och återkommer till samverkansgruppen. 
 
 
§ 5 Utvecklingsdagen den 30 augusti (se kallelse) 
Utvecklingsdagen har inriktning lokalfrågor. Samtliga fackliga företrädare i 
samverkansgruppen på förvaltningsnivå är inbjudna. Upplägget liknar förra 
årets lokaldag med den skillnaden att vi i år inte fokuserar på att förklara och 
diskutera själva lokalprocessen.  
 
På förmiddagen koncentrerar vi oss på nämndens viljeinriktning för att på 
eftermiddagen titta närmare på förskola och särskola. Även grundskolans 
planering kommer att presenteras.  
 
Dagen kommer också att innehålla två pass med gruppdiskussioner där 
politiker, områdeschefer och administrativa chefer deltar. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Eva-Lotta Kittel 
Nämndsekreterare 
 

Justeras 
 
För Arbetsgivaren 
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Mats Jönsson   
Skoldirektör   
 
 
För Lärarförbundet  För Lärarnas Riksförbund 
 
 
Annika Kristiansson  Jonas Håkansson 

 

För Sveriges Skolledarförbund  
 
 
Marita Christoffersson   

 

För Kommunal  För Psykologförbundet  

 
 
Annsofie Olofsson  Gorana Holm 
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2017-09-14 BSL 2017/0022

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
222 23 LUND

Erika Persson

046-3594517

erika.persson3@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:

Redovisning av delegationsbeslut 2017        
Dnr BSL 2017/ 0022

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 2017-
09-20.

Huvudområde A. Gemensamt
Delområde 1: Personal

Rektor/ förskolechef underställd skolområdeschef eller chef
resurscentrum
Nr. 5f

Nr. 1
Delegat, verksamhetschef Lsr

Beslut om lönesättning vid ny-åter- och förlängd anställning
Nr. 5h

Nr. 44-46
Delegat, förskolechef

Nr. 47-55
Delegat, rektor

Nr. 56 -57
Delegat, administrativ chef

Nr. 58
Delegat, rektor

Nr. 59-60
Delegat, förskolechef
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Nr. 61
Delegat, administrativ chef

Nr. 62-71
Delegat, rektor

Nr. 72
Delegat, rektor-Enhetschef Lsr

Nr. 73-78
Delegat, rektor

Nr. 79
Delegat, verksamhetschef Lsr

Nr. 80-87
Delegat, rektor

Nr. 88
Delegat, verksamhetschef Lsr

Nr. 89-99
Delegat, rektor

Nr. 100, 101 (makulerat)
Delegat, verksamhetschef Lsr

Nr. 102
Delegat, rektor

Nr. 103
Delegat, enhetschef Lsr

Nr. 104-124
Delegat, rektor

Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under 
pågående avtalsperiod Nr. 6

Nr. 7
Delegat Anita Bengtsson, hr chef

Nr. 8
Delegat Anita Bengtsson, hr chef
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Huvudområde B. Förskola
Delområde 1: Förskoleverksamhet, nr. 4

Nr. 2
Delegat, skolområdeschef

Nr. 3
Delegat, skolområdeschef

Nr. 4
Delegat, skolområdeschef

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1. 
Undervisnings- och elevvårdsärenden

Beslut om att skolplikten ska upphöra tidigare eller senare i förhållande 
till huvudregeln. Nr. 1

Nr. 1
Delegat, rektor

Beslut om skolplacering enligt 10:30, första stycket, 9:15 första stycket, 
11:29 första stycket (närhetsprincipen), Nr 4a

Nr. 32-84
Delegat, rektor

Beslut om mottagande i grundsärskola. Nr. 13

Nr. 12-14
Delegat, verksamhetschef

Beslut om att barn inte längre skall vara elev i särskolan. Nr. 15

Nr. 1
Delegat, verksamhetschef

Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakliga 
ämnen Nr. 17

Nr. 1-2
Delegat, verksamhetschef

Huvudområde D. Övriga ärenden. Delområde 1: Övrigt Nr. 1a

Nr. 1-2
Delegat Skoldirektör
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Antagande av anbud Nr 1b

Nr. 1-2
Delegat Administrativ chef

Yttrande på begäran från Skolinspektionen, BeO, DO.  Nr. 16

Nr. 1-18 #sekretess#
Delegat, skoldirektör

Avge yttrande i ärenden som överklagats till domstol, eller till 
Riksdagens ombudsmän. Nr. 18

Nr. 1-2
Delegat, skoldirektör

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar: 

att lägga redovisningen till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Erika Persson
Registrator

Beslut expedieras till:
Akten
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