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KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

Jonas Vehmonen  

  

 Barn- och grundskolenämnden  

2018-04-26 

  

  

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurserna 8 och 9 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade i juni 2017 om en skyldighet för kommuner och fristående 

huvudmän 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 nationellt program i 

gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 

utan att ha uppnått sådan behörighet. Den obligatoriska lovskolan ska finansieras 

av elevens hemkommun och fristående huvudmän ska få bidrag till lovskola från 

elevens hemkommun genom tilläggsbelopp.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta förslag till modell för 

tilläggsbelopp till fristående huvudmän att gälla från den 1 juni 2018. 

  

1. Tilläggsbelopp utbetalas för högst 2 veckor motsvarande 50 timmar/elev 

och läsår för fristående huvudmän. 

 

2. Tilläggsbeloppet uppgår till 1 700 kronor per vecka eller 68 kronor per 

timme. 

 
Barn- och grundskolenämnden beslutar vidare att paragrafen förklaras 

omedelbart justerad.  

Ärendet  

Riksdagen beslutade i juni 2017 om en skyldighet för kommuner och fristående 

huvudmän 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 nationellt program i 

gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 

utan att ha uppnått sådan behörighet.  
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Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleven. De elever som deltar i 

undervisning i lovskola ska vara skyldiga att närvara.  

Lovskola ska omfatta sammanlagt minst två veckor per läsår under juni månad i 

ett eller flera ämnen. Den tid som en elev deltagit i en lovskola som 

huvudmannen frivilligt anordnat under läsåret i årskurserna 8 och 9 får räknas av 

från erbjudande om lovskola. Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala 

garanterade undervisningstiden enligt skollagen. För elever i årskurs 9 ska 

lovskolan vara avslutad före utgången av juni månad. I lovskola under sommaren 

ska huvudmannen erbjuda elever som slutfört årskurs 9 i grundskolan tillfälle till 

prövning för betyg.  

Undervisningen i lovskola är en del av grundskoleutbildningen och eleverna ska 

erbjudas skolmåltider, skolskjuts och elevhälsa.  

Enskild huvudman med grundskola ska erbjuda lovskola för sina egna elever. 

Den fristående skolan ska informera hemkommunen om vilka elever som deltar i 

lovskola efter vårterminens slut i årskurs 9, vilka ämnen de läser och vilka som 

blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Fristående huvudmän 

ska få bidrag till lovskola från elevens hemkommun genom tilläggsbelopp.  

Ekonomiska aspekter 

Av skollagen framgår att beräkning av tilläggsbelopp ska motsvara kommunens 

kostnader för tilläggsbelopp enligt likabehandlingsprincipen (peng på lika villkor). 

Täby kommuns kostnader för 2017 beräknas till cirka 1 700 kr vecka/elev. 

Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar per läsår vilket motsvarar två veckor.  

Antal elever i årskurs 9 hos fristående huvudmän uppgick i februari 2018 till 438 

stycken. Enligt senast tillgängliga statistik uppgick andelen elever som är 

behöriga till gymnasiets yrkesprogram till 94,7 % år 2017. Det innebär att cirka 23 

stycken elever i årskurs 9 ska erbjudas möjligheten att delta i lovskola. Vid ett 

antagande att antalet elever är detsamma för årskurs 8 så uppgår det totala 

elevantalet till 46 stycken för årskurs 8 och 9 som ska erbjudas möjligheten att 

delta i lovskola. Den totala kostnaden för 46 elever á tilläggsbelopp om 3 400 

kronor ger en beräknad kostnad för tilläggsbelopp om cirka 156 000 kronor. 

Kostnaden belastar budgeten för volymer tilläggsbelopp för grundskolan. 

 

 

 

 

Patrik Forshage  

Utbildningschef 

 

 

Bilaga  

Bidragsbelopp (peng) för 2018 per den 11 april 2018 
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