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Kommunstyrelsen 

Sammanträde tisdagen den 23 mars 2021 kl. 13.00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker kl. 12.45. 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: Monica Neptun (L) 
Ersättare: Eva Borg (S) 
Digital justering 

 
Beslutsärenden 

  

1.  Årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 13.00–13.30 
Erik Stenkil 
Christina Hermansson 

2020-01016  Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun. 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 
till protokollet. 
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2.  Kungsbacka Arena – 
genomförande samt 
inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 
 
Klockan 13.30–14.00 
Sven-Erik Bergström, Anna 
Rehnberg, Ing-Britt 
Blomberg, Emma Kjernald 

2020-00547  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning 
av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar uppdrag 
för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 
Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka 
Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, enligt 
förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska 
innehålla: 
− Arena med A-hall samt med separat B-hall, för 

elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer 
respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 - 8 000 
BTA. 

− Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, 
med framtida möjlighet till utökning till 3 000 
läktarplatser 

− Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser 
och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000 - 10 000 kvm 

− Skyddsrum för cirka 360 personer 
− Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt 
Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 
Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande 
direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid dels 
att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten 
till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på 
ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
− huvudansvarig samt att leda, samordna och 

genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 
projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet 
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som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt,   

− projektägare med huvudansvar för projektbudget för 
Kungsbacka Arena enligt kommunens 
ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar 
för verksamheter som berörs av projekt Kungsbacka 
Arena att: 
− samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 

med projekt Kungsbacka Arena,  
− tillse att erforderliga resurser för projektet 

tillhandahålls för genomförandet. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda verksamheter: 
− genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
− upphandla drift genom tjänstekoncession eller 

driftentreprenad av de kommersiella delarna av 
Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att 
enligt kommunstyrelsens behovsframställan och 
godkännande inför upphandling samt i samråd med 
Kultur & Fritid och övriga berörda verksamheter: 

− utarbeta underlag i form av förstudier och andra 
utredningar för de funktioner i Kungsbacka Arena 
som krävs 

− genomföra upphandling och genomförande av 
byggentreprenad och därvid träffa erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & 
Fritid att efter färdigställande av projekt Kungsbacka 
Arena ansvara för idrotts- och 
evenemangsverksamheten. 
Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen 
och fastighetsunderhållet av den uppförda arenan samt 
förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om 
genomförande av arenaprojektet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till 
projektägare. 
Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling 
för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson 
(nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure 
Sandén (byggnadsnämndens ordförande samt ledamot 
av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), 
Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), 
Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och 
Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 
Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av 
projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket finansieras 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 
fram förslag till genomförande av upphandling av drift 
av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 
− med inriktning att café- och serveringsverksamhet 

och motsvarande i första hand ska utföras inom den 
kommersiella verksamheten 

− med övervägande av föreningslivets behov av egen 
verksamhet i samband med tävlingsverksamhet och 
evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

− med utrymme för föreningslivets möjlighet till 
reklamintäkter i samband med matcher och 
evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
upprätta förslag till kommunstyrelsens godkännande 
inför upphandling av byggentreprenad. 

 
Information 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden 
från arbetsutskottets 
sammanträden 
 

2021-00015   

4.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, 
bolag, intresseorganisationer 
(SKR, GR med flera) 
 

2021-00016   

5.  Information om 
förvaltningen och pågående 
viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 
 

2021-00017   

 
Beslutsärenden 

  

6.  Uppföljning av nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans 
 

2020-00725   
Handlingar kommer senare. 

7.  Godkännande av intern 
kontrollrapport 2020 för 
kommunstyrelsen 

2019-00368  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2020 för kommunstyrelsens förvaltning, daterad  
2020-02-10. 

8.  Godkännande av intern 
kontrollrapport 2020 för 
Kungsbacka kommun 

2021-00071  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2020 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-02-10. 

9.  Utdelning ur Arvid och 
Hildur Anderssons 
donationsfond 2020 

2020-01178  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utdelning om 18 500 
kronor från Arvid och Hildur Anderssons fond enligt 
förslag från nämnden för Individ & Familjeomsorg, 
daterat 2020-10-31. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Kommunstyrelsens underlag 
till kommunbudget 2022 
 

2021-00084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till 
kommunbudget 2022 med följande ändring: 
s. 4 andra punkten första meningen ändras så att den 
lyder: se till att den huvudsakliga bostadsutvecklingen 
koncentreras till våra stationsorter och där arbeta med 
stadsomvandling som syftar till att förtäta staden för att 
bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik och ge 
bättre möjligheter för näringslivet. 

11.  Lokalisering av 
räddningstjänstens lokaler 
inom Klovstens 
verksamhetsområde 
 

2020-00121  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
pröva lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom 
Klovstens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
inhämta räddningstjänstens yttrande över lokaliseringen. 
Kommunstyrelsen överlämnar till budgetberedningen att 
inarbeta lokaliseringen i lokalplanen. 
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att utreda en 
lokalisering av lokaler för räddningstjänsten, som 
lämnades 25 maj 2020, som avslutat. 

12.  Uppdrag att försälja del av 
Skårby 3:4 
 

2021-00220  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
inleda försäljning av del av fastigheten Skårby 3:4 i 
Björkris till Kungsbacka tennisklubb (KTK). 
Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut från 17 
december 2019, § 314, om att utreda ny plats för 
Kungsbacka tennisklubbs verksamhet inom Skårby 3:4, 
väster om ICA Maxi Stormarknad. 

13.  Val av ägarrepresentant till 
Inera ägarråd och 
årsstämma 2021 
 

2021-00030  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Anders Johansson till 
ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera 
AB:s ägarråd och årsstämma den 12 maj 2021 

14.  Svar på remiss över 
bostadsförsörjningsstrategi 
för Varbergs kommun 

2021-00091  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, 
och översänder det som sitt svar till Varbergs kommun. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Svar på remiss över 
samrådsunderlag inför 
budget för 
Göteborgsregionen 2022 

2021-00226  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2022 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

16.  Svar på 
Socialdepartementets remiss 
om fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten (SOU 2020:70) 

2020-01162  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-26, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

17.  Svar på 
Socialdepartementets remiss 
om utbetalning av ersättning 
för personlig assistans 
endast vid tillstånd 

2020-01195  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-15, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

18.  Svar på 
Finansdepartementets utkast 
till lagrådsremiss avseende 
en effektivare överprövning 
av offentliga upphandlingar 

2020-01201  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-12 
och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

19.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss om ett eventuellt 
samordningsuppdrag i 
kulturfrågor för 
Göteborgsregionen 

2020-01169  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 
och översänder det som sitt svar till Göteborgsregionen. 

20.  Svar på 
Utbildningsdepartementets 
remiss över promemorian 
Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler 
lärare i skolan 

2021-00075  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 
och översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 

21.  Svar på 
Utbildningsdepartementets 
remiss Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66) 

2020-01193  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-03-01 och 
översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

22.  Svar på 
Justitiedepartementets 
remiss om krav på 
kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap  
(SOU 2021:2) 

2021-00073  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-05, 
och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

23.  Anmälan av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 

24.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    

25.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 4 2020 

2021-00127  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

26.  Fördelning av statsbidrag 
från Skolverket till 
skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

2021-00306  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden med 50 procent till nämnden för 
Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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§ 96 Dnr 2020-01016 
Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Förlag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 
gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på 
årsredovisningen ändrats något. Strukturen följer kraven enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendation om förvaltningsberättelsen från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående 
pandemi där kommunen erhållit stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en 
rad olika stödåtgärder med anledning av Covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för 
sjuklöner under perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti 
till december. Därtill har verksamheter som haft merkostnader med anledning av 
pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag för dessa, samtidigt som flertalet andra 
verksamheter haft lägre kostnader på grund av att verksamheten bedrivits under 
rådande restriktioner. 

Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 
avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året 
resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån 
på 200 miljoner kronor. Av de största investeringarna under året kan 
nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, Frillesås- och 
Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än 
föregående år. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta koncernen ett 
starkare resultat än tidigare år vilket till stor del förklaras av genomförda 
fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst 
överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt 
kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna stöd med 
anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för nämnden för Förskola & 
Grundskola. För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och 
omsorgsresor, högre planintäkter samt ej ianspråktagna projektmedel till överskottet. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket 
är en klar förbättring både gentemot bokslut 2019 och prognosen i 
delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans har gett effekt samtidigt 
som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 
förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. 
Nämndens arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 
helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 
föreligger. 

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 
kommande planering.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 

Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna året. 
Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på årsredovisningen ändrats något. Strukturen 
följer kraven enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation om 
förvaltningsberättelsen från Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående pandemi där kommunen erhållit 
stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en rad olika stödåtgärder med anledning av Covid-19. 
Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för sjuklöner under 
perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti till december. Därtill har 
verksamheter som haft merkostnader med anledning av pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag 
för dessa, samtidigt som flertalet andra verksamheter haft lägre kostnader på grund av att 
verksamheten bedrivits under rådande restriktioner. Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 
avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån på 200 miljoner. Av de 
största investeringarna under året kan nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, 
Frillesås- samt Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än föregående år. Utöver 
kommunens resultat redovisar även Eksta koncernen ett starkare resultat än tidigare år vilket till stor 
del förklaras av genomförda fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst överskott 
återfinns inom Förskola Grundskola samt Kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat 
samt erhållna stöd med anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för Förskola Grundskola. 
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För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 
ej ianspråktagna projektmedel till överskottet.   

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket är en klar förbättring både 
gentemot bokslut 2019 och prognosen i delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans 
har gett effekt samtidigt som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 
förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. Nämndens 
arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022.   

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning föreligger.  

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för kommande 
planering.  
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Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till  kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och 
till kreditgivare, leverantörer och samarbets partners. Här kan du läsa om vår 
vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått. Du kan följa 
hur skatte pengarna har använts och om vi har en god ekonomisk hushållning.

Detta hittar du på annan plats
Vårt kvalitetsarbete med kvalitetsdeklarationer, SCB:s medborgar undersökning, syn-
punktshantering, Kkik – kommunens kvalitet i korthet kan du läsa mer om på vår 
hemsida. Där hittar du även vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild: För Ulla och Linda på Signeshus vård- och omsorgsboende var 2020 ett år 
fullt av omställningar. Pandemi, besöksförbud och visir blev nya inslag i vardagen. 
foto: Emelie Asplund
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Att världen skulle drabbas av en pandemi var det nog få 
som kunde tänka sig före 2020. Men så blev det, och vi 
liksom alla andra påverkades mycket av allt den förde 
med sig. Det har varit en tid av oro och nya frågor som 
saknat svar, men också en tid då vi lyckats kraftsamla och 
ställa om för att kunna utföra vårt viktiga samhällsupp-
drag.  

Många verksamheter har fått ställas in, medan andra 
anpassats. Inte minst ställdes våra skolor inför en svår 
situation som behövde lösas, för att kunna erbjuda barn 
och elever den utbildning de har rätt till. Oerhört snabbt 
lyckades de ställa om arbetssättet och kunde börja med 
digital distansundervisning där det behövdes. Även 
arbetsmarknadsprocessen har kunnat fortsätta utvecklas 
med digitala möten, och daglig verksamhet flyttades 
under en längre period ut till bostad med särskild service. 
Förvaltningen för Bygg & Miljö fick ett nytt uppdrag 
med utökad tillsyn på serveringsställen för att minska 
trängsel och därigenom minska risk för smittspridning. 

Vi har ägnat ett omfattande arbete åt kommunikation, 
internt och externt, för att skapa trygghet i en otrygg tid 
hos såväl medarbetare som invånare, omsorgstagare och 
deras anhöriga. Det tvärprofessionella covid-teamet som 
skapades i arbetet för att minska risken för smittsprid-
ning har också bidragit till ökad trygghet för många. 
Näringslivet har ställts inför stora svårigheter och vi har 
genomfört olika aktiviteter, rådgivning och kampanjer 
för att ge stöd. Vårt krisledningsarbete under våren har 
också lett fram till ett ökat och fördjupat samarbete inom 
länet. 

Överlag har pandemin lärt oss att ställa om, istället för 
att ställa in. Träffpunkterna för äldre har blivit digitala, 
och gymnasiernas öppna hus för blivande elever sändes 
på Youtube. Genom ett fint arbete mellan förvaltning-
arna lyckades vi också lösa feriejobben till våra ungdo-
mar. De politiska mötena sker numera på distans, tack 
vare ett arbete som gjort detta möjligt såväl praktiskt som 
juridiskt. Vi har också genomfört digitala samråd.   

Vi har behövt påskynda användandet av digitala hjälp-
medel, vilket gjort att vi tagit ett stort steg i den digitala 
utvecklingen och fått en ökad digital mognad. Detta har 

också ökat tillgängligheten, med digitala mötesplatser för 
både seniorer och unga som välbesökta exempel.  

Mot bakgrund av de utmaningar som pandemin inne-
burit är det därför särskilt glädjande att vi fått ett gott 
resultat i medborgarundersökningen. Invånarna ger 
ett bra helhetsintyg, och inom flera områden ligger vi 
generellt högre än de flesta kommuner. Skolverkets 
betygsresultat visar på god måluppfyllelse för elever som 
slutade årskurs 9 våren 2020, med en högre genomsnittlig 
total meritpoäng för elever som lämnade Kungsbackas 
kommunala skolor än snittet i riket. 

För även om pandemin haft stor påverkan har vi också 
kunnat leverera på en rad andra områden under året. 
Kungsbacka badhus blev klart och togs i drift. Under 
2020 investerade vi för drygt 850 miljoner kronor. 
Flera skolor har byggts om och till, exempelvis Fjärås 
Bräcka skolan och Hålabäcksskolan som fått förbättrade 
lärmiljöer. Parkeringshuset Linden och Särö vård- och 
omsorgsboende är andra stora byggprojekt. 

Vi ha dragit igång arbetet med Lätt & Rätt, en främjande 
myndighetsutövning som ska leda till ökad kundnöjdhet 
med handläggning av tillsyn och tillstånd, och därige-
nom förbättra näringslivsklimatet. I hållbarhetsarbetet 
har vi genomfört en rad viktiga åtgärder, och är rankade 
som bäst i Sverige bland storstadskommunerna i arbetet 
med de globala hållbarhetsmålen. Med hjälp av 7-åriga 
Ines förklarade vi hur de globala målen är kopplade till 
vår egen verksamhet, i en uppmärksammad följetong på 
sociala medier. Vi har också öppnat nya mötesplatser som 
Idrottsparken, Goplatsen och Pop-up-parken på Borg-
mästarbron, och haft många värdefulla dialoger i arbetet 
med den nya översiktsplanen. 

Ingenting av detta hade dock varit möjligt utan alla våra 
medarbetare och förtroendevalda. Ert engagemang och 
hängivna arbete är den viktigaste beståndsdelen för att vi 
ska kunna göra skillnad för dem vi är till för. Stort tack 
för allt ni bidragit med under det gångna året. 

Lisa Andersson (M) 
kommunstyrelsens  
ordförande 

Omställning  
och nytänkande

INLEDNING

Malin Aronsson 
kommundirektör

4     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



INLEDNING

Kommundirektör Malin Aronsson tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 
foto: Emelie Asplund
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Året i korthet

Årets resultat

415 miljoner
Årets resultat motsvarar 7,9 procent av skatter 
och statsbidrag. Läs vår finansiella analys på 
sidan 34. 

God ekonomisk hushållning

33,3 %
Soliditeten är ett mått på kommunens lång-
siktiga handlingsutrymme. Läs om hur den 
utvecklas på sidan 30. 

Investeringar

857 miljoner 
Under året har vi byggt Parkeringshuset Linden 
och ett antal skolor har byggts om. Kungsbacka 
badhus blev klart under våren 2020.  
Mer om investeringar hittar du på sidan 82. 

Våra medarbetare

6 661
Så många är månadsanställda i Kungsbacka 
kommun. Drygt 80 procent av dem är kvinnor 
och medelåldern är 45 år. På sidan 54 kan du 
läsa mer om Kungsbacka som arbetsgivare.

INLEDNING
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Vart gick skattepengarna 2020?

Varje hundralapp som  betalades 
i skatt till  Kungsbacka kommun 

under 2020 fördelades till 
verksamheterna på det sätt som 

framgår i diagrammet.

40,33 kr

19,01 kr

13,98 kr

11,32 kr

7,09 kr

4,84 kr
2,83 kr

0,59 kr 0,01 kr

Förskola 
Grundskola

Vård 
Omsorg

Individ 
Familje
omsorg Gymnasium 

Arbets
marknad

Kultur
Fritid

Teknik,
skatte

finansierat
Byggnads
nämnden

Miljö 
 Hälsoskydd

Kommun
gemensamt,
räddnings

tjänst,
politisk 

verksamhet

INLEDNING

Finns det enkla svar på komplexa frågor? Javisst!  
Till och med när det gäller FN:s globala hållbarhetsmål. 
I den uppskattade filmserien Ines mål på sociala medier 
intervjuade sjuåriga Ines några tjänstepersoner om 
Kungsbackas arbete med de globala målen. När svaren 
blev för svåra att förstå tryckte Ines på en knapp som 
sa ”bla-bla-bla”, vilket effektivt fick stopp på krångliga 
förklaringar. De vuxna fick snällt börja om och berätta 
på ett enklare sätt. För även invecklade frågor behöver 
förklaras så att alla kan förstå, och denna unga stjärna till 
reporter fick oss att göra vårt arbete med målen begrip-
ligt.  
Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 22.

Ett barns perspektiv på stora frågor
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Sandra har under lång tid arbetat med att få bort miljö-
farliga kemikalier på Serviceförvaltningen, men i den nya 
rollen som kemikaliecoach som införts under året jobbar 
hon nu med samtliga våra förvaltningar. 

– Enkelt sammanfattat kan man säga att jag som kemi-
kaliecoach ska se till att vi inte använder kemikalier eller 
kemiska produkter som är farliga för människans hälsa 
och miljön, säger Sandra. Jag ser till att vi håller koll på 
alla kemikalier i alla verksamheter, och coachar med-
arbetarna till att göra rätt val av kemikalier som passar 
deras behov. 

Grundlig inventering 
Till sin hjälp har Sandra en annan viktig nyhet som 
infördes under året: Vårt nya kemikaliehanteringssystem. 
Under 2020 inventerades alla kemikalier i kommunens 
verksamheter, vilket gav överblick över vad som fanns 
men också vad som var miljöfarligt och behövde tas bort.  

– Trots att det tog lite längre tid på grund av pandemin 
lyckades vi göra en fullständig inventering, berättar 
Sandra. Det var fantastiskt att se hur alla tog tag i det här 
viktiga arbetet. Det gjorde att vi kunde hitta cancerfram-
kallande kemikalier inom våra verksamheter, och se till 
att få bort dem.  

Sandra insåg att det fanns en del okunskap om vissa 
kemiska produkter, och att man faktiskt inte kände till 
att de var farliga.  

– När jag påpekade att en kemisk produkt kunde orsaka 
cancer var det ju självklart för alla att byta ut den mot ett 
bättre alternativ, säger Sandra. Att den använts handlade 
till stor del om att man faktiskt inte hade läst skyddsin-
formationen och därför inte visste att den var skadlig.  

Kemikaliesystemet underlättar 
Kemikaliehanteringssystemet finns lättillgängligt på 
intranätet och i form av en app som kan laddas ner av  
alla fast anställda i kommunen. Där kan man enkelt  
hitta skyddsinformation om alla kemikalier i våra 

Kemikaliecoachen hjälper 
oss bli mer kemikaliesmarta 
Kemikalier är ett omfattande område som spänner över allt från disk-
medel till lösningsmedel och lim. En del är mer harmlöst än annat, men 
allt har påverkan på vår miljö och hälsa. Som vår nya kemikaliecoach 
har Sandra Einhaus ett viktigt uppdrag i kommunens aktiva miljöarbete.

 verksamheter, till exempel om man ska använda handskar 
eller andningsskydd vid hantering av produkten. 

Inventeringen gjorde också att många kemikalier kunde 
tas bort helt eller ersättas av miljöklassade produkter. 
Under 2020 nästan halverades antalet kemikalier som 
fanns i våra verksamheter. Det visade sig också finnas stor 
efterfrågan på Sandras hjälp som coach. 

– En viktig upptäckt jag gjorde var att så många behövde 
öka sin kunskap, fortsätter Sandra. Det fanns många 
frågor och det är viktigt att de ställs, för det kan handla 
om saker som ingen tänkt på innan. Som coach kan jag 
hjälpa till med alternativa tips och skapa trygghet.  

Fortsatt kunskapsbyggande 
Service lokalvård, som under flera år har miljödiplome-
rats, har inte kvar några miljöfarliga kemikalier alls i sin 
verksamhet längre. Sandra önskar att flera av kommu-
nens verksamheter ska vilja miljödiplomera sig. 

– Det är ju ett långsiktigt arbete men alla kan göra det, 
säger Sandra. Själv bidrar jag med att fortsätta sprida 
kunskap så att vi använder kemikalier säkert.  

Sandra berättar också att vi får beröm av leverantörer: 
– Ja, de hade aldrig hört begreppet kemikaliecoach 
innan! De tycker att sättet vi arbetar på för att få bort 
farliga kemikalier är mycket bra, och bidrar gärna med 
sina kunskaper så vi kan hitta bättre alternativ. I vårt 
e-handelssystem kan man nu enkelt hitta upphandlade, 
kravställda produkter som också finns listade i kemikalie-
systemet. Med det kan man som medarbetare känna sig 
trygg med att det är en bra produkt, avslutar Sandra. 

INLEDNING
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Sandra Einhaus är kemikaliecoach och därmed en viktig kugge i kommunens miljöarbete. FOTO: Emelie Asplund

INLEDNING

Det gjorde att vi kunde 
hitta cancerframkallande 
kemikalier inom våra 
verksamheter, och se till 
att få bort dem.

BILD
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Många tyckte till om  
vårt framtida Kungsbacka
Hur ska vi utveckla vår kommun i ett långsiktigt perspektiv? I arbetet  
med den nya översiktsplanen ägnades en stor del av året till att  
engagera och involvera många i planeringen, och fler än förväntat var  
med och tyckte till.

Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att 
utveckla områden för till exempel bostäder, grönområden, 
kollektivtrafik och mark till företagare. Enligt lag ska 
ett nytt förslag till översiktsplan vara ute på samråd i två 
månader för att invånare och myndigheter ska kunna  
ge synpunkter. 

Raquel Sandblad är projektledare för arbetet med den 
nya översiktsplanen.

– På grund av pandemin lade vi till tre månader så det 
blev totalt fem månader för samråd, säger Raquel. Vi ville 
att så många som möjligt skulle få en chans att engagera 
sig, för det här är ju en demokratisk process. Om du bor 
eller arbetar här och även om du bara är här på besök, så 
har du rätt att känna till vad som planeras och att kunna 
tycka till om det. 

Kommunikationen har varit avgörande för att lyckas med 
projektet, och några målgrupper fick särskilt fokus.

– Vi ville nå ut till många men allmänheten var en för bred 
målgrupp rent kommunikativt, säger kommunikations-
specialist Marie Cullberg. Därför prioriterade vi några 
målgrupper som vi absolut inte ville missa och gjorde 
riktade dialoger med dem. 

Värdefulla synpunkter 
En prioriterad målgrupp var barn och unga, och därför 
genomfördes skoldialoger. På grund av pandemin blev 
det färre skolor som kunde medverka än planerat, men tre 
åttondeklasser var till slut med. 

– Det var enormt värdefullt för det var första gången vi 
fick synpunkter från en större grupp i den här ålderskate-
gorin, säger Raquel. Vi presenterade projektet och talade 
om vikten av att man engagerar sig, och de kom med 
många synpunkter. De förstod verkligen att det handlar 
om ett långsiktigt fokus, hur vi ska ta hand om det vi har 
i framtiden. Vi planerar ju för kommande generationer. 

En annan kommunikationssatsning som gav stor effekt 
var en bemannad utställning på Kungsmässan. 

– När det gällde den breda allmänheten ville vi vara på 
en plats där folk befinner sig, berättar Marie. Vi var på 
Kungsmässan i en vecka och nådde många fler än vi hade 
gjort annars. Vi nådde andra än de som aktivt kom till 
oss; människor som inte alls hade tänkt prata om över-
siktsplanen men som blev intresserade när de gick förbi. 
Barnen kunde rita och leka i utställningen och drog med 
sina föräldrar som passade på att diskutera. 

Raquel håller med:
– Vi fick massor med synpunkter och det var också värde-
fullt att vi fick en chans att förklara vad en översiktsplan 
är. Många kände inte till det, men i en översiktsplan har 
man mycket större möjlighet att påverka än i jämförelse 
med en detaljplan. 

Facebook blev också en viktig kommunikationskanal där 
många engagerade sig. Under hela perioden nåddes nära 
40 000 personer av inläggen om att tycka till om vårt 
framtida Kungsbacka. 

– Vi fick väldigt många kommentarer via Facebook, säger 
Marie. Det blev en bra diskussion där vi också kunde 
förklara vad en översiktsplan är och varför man ska vara 
med och tycka till. 

Även företagarnas behov och perspektiv har varit 
prioriterat i samrådet, och flera öppna föreläsningar för 
allmänheten har hållits i stadshuset. Film, affischer och 
annonsering var ytterligare sätt att göra människor med-
vetna om möjligheten att vara med och påverka. 

Natur och trafik viktigt
Med formella yttranden, muntliga kommentarer på 
utställningen och inlägg på Facebook kom det in över 
600 synpunkter, vilket är långt fler är vanligt. Allt samlades 
i en rapport och en samrådsredogörelse som kommer 
användas för att komplettera förslaget till översiktsplan  
i samråd med kommunstyrelsen. 

– Det var väldigt blandade synpunkter, säger Raquel. 
Många har tankar om staden, och det kommer att gå in i 
en fördjupad översiktsplan om just staden. För ungdomarna 
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ILLUSTRATION: Sandra Kipper

Under hela perioden nåddes 
nära 40 000 personer av 
inläggen om att tycka till om 
vårt framtida Kungsbacka. 

är mobilitet viktigt, de vill kunna röra sig utan att deras 
föräldrar ska behöva köra dem. Kollektivtrafik, bättre 
cykelvägar, trygghet och plats för större utbud av  
aktiviteter var viktigt för dem. 

– För vuxna är naturen en stor fråga, fortsätter Raquel. 
Många vill inte att man bygger på jordbruksmark, och 
det finns överlag många blandade synpunkter om just 
byggande. En del säger bygg mer, andra säger bygg 
mindre. Trafik är också en stor fråga. De som bor i staden 
vill ha bättre lösningar för kollektivtrafik och cykel,  

och de som bor utanför vill ha parkeringar. Sen är det 
roligt att det är en sådan blandning av människor som 
tyckt till, alltifrån hundägare som har tankar om rast-
platser till motionärer med idéer om hur man kan koppla 
ihop olika delar i staden till bättre motionsområden. 
Efter sammanställning av alla synpunkter som kommit 
in blir nästa steg i arbetet granskning. Efter detta sker en 
slutlig revidering som sedan ska godkännas av politiken. 
Hösten 2021 fattar till sist kommunfullmäktige beslut 
om den nya översiktsplanen.

INLEDNING
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Nya utmaningar fick oss  
att tänka på annat sätt
En av de förvaltningar som haft störst påverkan på sin verksamhet på  
grund av pandemin är Vård & Omsorg. Med omkring 2 000 omsorgstagare  
inom hemtjänsten och 700 boende på vård- och omsorgsboenden  
och där en övervägande del tillhör riskgrupper, behövde förvaltningen  
göra stora förändringar i sin verksamhet. 

Som ett led i att minska smittspridningen infördes 
besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, och det blev 
en svår tid för många som inte fick träffa sina nära och 
kära. I början av juni kunde man äntligen börja träffas 
igen utomhus, tack vare säkra mötesplatser med plexiglas. 

Therése Lindén, socialt ansvarig samordnare, har arbetat 
mycket med att få fram nya lösningar på de svårigheter 
som pandemin fört med sig.

– I början när pandemin kom fanns det mycket frågor 
och hela Sverige och världen trevade efter lösningar 
på svårigheterna som uppstått, säger Therése. Vi hade 
hört talas om att plexiglasskärmar användes i en annan 
kommun, och fick hjälp av förvaltningen för Teknik att 
tillverka egna. Sedan testade vi på ett boende för att se 
hur det fungerade. 

Resultatet blev mycket positivt. Det fysiska mötet var 
värdefullt för både boende och anhöriga, och det fanns en 
stor glädje i att äntligen kunna ses. Skärmar sattes sedan 
upp på samtliga boenden.

Uppskattade samtal 
För människor i riskgrupper har den isolering som 
pandemin tvingat fram ofta även inneburit ökad ensam-
het. Sedan tidigare pågick ett arbete där förvaltningen 
kontaktade alla som hade hemtjänst och erbjöd ett samtal 
om psykisk ohälsa och ensamhet. Nu fick detta en ännu 
större omfattning. 

– Vi frågade hur vi kunde hjälpa personer att få ork och 
kraft att kunna bryta sin isolering, berättar Therése. För 
många var det positivt att känna att de blev lyssnade på, 
och att någon brydde sig om dem. Med samtalen kunde 
vi fånga upp behov och sätta in ytterligare åtgärder där 
det behövdes.  

Dessutom fick samtliga kommunens 80-åringar ett 
samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa, 
något som i vanliga fall brukar ske vid en fysisk  
seniorträff. Samtalen handlade bland annat om säkerhet i 
vardagen och hur fallolyckor kan förebyggas. 

– De tyckte att det var bra information, men många av 
dagens 80-åringar är ju i så bra form att de sa att vi borde 
ringa om tio år istället, säger Therése med ett leende. 
Men överlag blir folk glada över omtanke, så samtalen var 
mycket uppskattade.

Digitala möten  
Digitala hjälpmedel har fått stor betydelse i vardagen för 
många under pandemin. För personer över 70 år eller i 
annan riskgrupp och som inte har så stor digital vana, 
infördes den Digitala värden som kan ge hjälp och stöd. 
Här kan man till exempel få hjälp med hur man handlar 
mat på nätet, ringer videosamtal eller lånar en digital 
bok. Den som behöver kan också få låna en surfplatta. 

– Det här har hjälpt till att möjliggöra digitala möten, 
säger Therése. Det är en generation där inte alla har 
samma digitala vana som till exempel ungdomar, men 
när vi lånar ut surfplattor till närstående har de kunnat 
träffa sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden 
digitalt. Många är så glada att överhuvudtaget kunna ses, 
och det här har också hjälpt till att minska det digitala 
utanförskapet. 

– Det är ett bra exempel på hur vi har jobbat för att ställa 
om istället för att ställa in, fortsätter Therése. Det är inte 
helt enkelt för en boende som kanske har en demenssjuk-
dom att förstå att det pågår en pandemi och att man inte 
kan träffas, och det väcker mycket känslor. Det var varit 
mycket frågor som personalen fått besvara och förklara, 
som varför man inte kan träffas fysiskt men att det digi-
tala mötet är ett annat sätt att ses. Det är ett otroligt bra 
arbete de har lyckats med. 

Flytteam blev lyckat samarbete  
Att ställa om blev också en nöt att knäcka när det gällde 
in- och utflyttning från vård- och omsorgsboenden under 
rådande besöksförbud. I normala fall sköts detta av anhö-
riga, vilket nu inte var möjligt. 

– Vi behövde snabbt hitta ett koncept för att få det att 
funka, berättar Therése. Vi började med att göra broschy-
rer och filmer för att kunna visa hur de gemensamma 
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Therése Lindén har arbetat 
med att få fram nya lös-
ningar på de svårigheter 
som pandemin fört med 

sig. FOTO: Emelie Asplund

utrymmena på boendena såg ut, och det blev mycket 
uppskattat. Närstående som inte bodde i närheten kunde 
vara delaktiga på ett helt annat sätt än annars. 

Sedan tog Therése och hennes kollegor kontakt med 
fastighets- och lokalvårdsenheterna på förvaltningen för 
Service med en förfrågan om att samarbeta i ett flytteam, 
och snart var man igång. 

– Det var enormt bra gjort, säger Therése. Vi ställde 
frågan om de kunde hjälpa till, och bara några dagar 
senare hade de ställt om sina verksamheter för att kunna 
ta hand om flyttarna. 

Flytteamet fick utbildning i hygienrutiner och hur 
skyddsutrustning ska användas. De fick även information 
om covid och om hur viruset smittar. Vid flyttarna har 
medarbetare från fastighetsenheten burit in och ut, och 
de från lokalvården har packat upp, gjort i ordning och 
städat. 

– Det är ett fantastiskt gott samarbete vi skapat och som 
har haft stor betydelse, sammanfattar Therése. Även om 
just flytteamet bara kommer att finnas under pandemin 
tror jag att vi kommer fortsätta samarbeta i framtiden 
för att lösa olika frågor. 2020 var verkligen året då vi var 
tvungna att tänka på annat sätt, och vi har en fantastisk 
styrka när vi hjälps åt och jobbar som ett Kungsbacka. 

Digitala hjälpmedel 
har fått stor betydelse 
i vardagen för många 
under pandemin. 
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Politisk  organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, 11 facknämnder och 3 samverkansnämnder. 
 Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret 
för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka 
mål man ska ha för samhällsutvecklingen och samhälls-
byggandet i kommunen, vilken service kommunens 
invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska 
användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommu-
nala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp 
har de kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och sam-
ordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun-
styrelsen och nämnderna genomför det som kommun-
fullmäktige beslutat om.

De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och 
vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom 
det område som man ansvarar för, till exempel inom 
förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommunalt bolag och en stiftelse
Kungsbacka kommun har ett bostadsbolag, Eksta 
Bostads AB med dotterbolagen Tempohus Kungsbacka 
AB och Eksta Samhällsfastigheter AB och en stiftelse 
för Tjolöholm slott. 

Kommunalförbund 
Vi ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, 
och har vår räddningstjänst i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland 
och de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden 
och i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpme-
del.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Halland och hallandskommunerna sam-
verkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.

INLEDNING

Mandatfördelning i kommun fullmäktige 
efter valet i september 2018
Så här fördelas platserna (mandaten) i kommunfullmäktige 
mellan de olika partierna. Totalt fördelas 61 platser.

Moderaterna (M) 19 

Centerpartiet (C) 8

Liberalerna (L) 6

Kristdemokraterna (KD) 4

Socialdemokraterna (S) 9

Sverigedemokraterna (SD) 9

Miljöpartiet (MP) 2

Kungsbackaborna (KB) 2

Vänsterpartiet (V) 2

Totalt
61 

mandat
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Kommunstyrelsen

ordförande 
Lisa Andersson (M) 

1:e vice ordförande 
Fredrik Hansson (C) 

2:e vice ordförande 
Eva Borg (S) 

Thure Sandén (M)

Marianne  
Pleijel (M)

Kalle Påsse 
 Sundvall (M)

Peter Söderberg (M) Maria Gathendal (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (L)

Niklas Mattsson (KD) Johan Tolinsson (S)Carita Boulwén (SD) Maria Losman (MP)Susanne Andersson 
(SD)

INLEDNING

Kommunalråd
Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politi-
ker. De har titeln kommunalråd. 

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är 
kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska bered-
ningen och i den politiska samordningen av och mellan 
nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)
• Budget
• Ekonomiska och övergripande frågor
• Näringslivsfrågor
• Mark- och bostadsförsörjning
• Plan- och byggfrågor
• Beredskaps- och informationsfrågor
• Energi och miljö, naturvårdsfrågor
• Eksta Bostads AB
• Tjolöholm stiftelsen
• Verksamheterna inom Bygg & Miljö samt Teknik

Fredrik Hansson (C)
• Demokratifrågor
• Barn- och ungdomsfrågor
• Kollektivtrafikfrågor
• Kultur-, turism- och fritidsfrågor
• Verksamheterna inom Förskola & Grundskola,  

Vård & Omsorg, Kultur & Fritid samt Service

Eva Borg (S)
• Oppositionsråd

Ulrika Landergren (L)
• Arbetsmarknadsfrågor
• IT-frågor
• Samordning av internationella frågor
• Invandrings- och flyktingfrågor
• Personal- och organisationsfrågor
• Verksamheterna inom Gymnasium & Arbetsmarknad 

samt Individ & Familjeomsorg
• Jämställdhet
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Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs den kommunala koncernen. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning av respektive nämnd och styrelses ansvarsområde. 

Kungsbacka kommuns organisation

Kommunfullmäktige

Eksta Bostads AB
  Tempohus
  Eksta samhällsfastigheter

Fastighets AB  
Sankta Gertrud (vilande)

Stiftelsen Tjolöholm

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arvodesberedning

Valberedning

Service

Kultur & Fritid

Teknik

Miljö & Hälsoskydd

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg

Krisledningsnämnd

Förskola & Grundskola

Valnämnd

Gymnasium & Arbetsmarknad

Byggnadsnämnd

Överförmyndarnämnd * Patientnämnd **
Nämnd för hemsjukvård  

och hjälpmedel ***

 *  Överförmyndarnämnden är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med 1 januari 2019.
 ** Patientnämnden Halland är gemensam för Hallands län. Region Halland är värdkommun.
 ***  Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Region Halland är värdkommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsen
Hallands Länstrafik AB

Teknik
Ragn-Sells
Viavest AB

Individ & Familjeomsorg
Humana assistans

Vård & Omsorg
Gottskärs hemtjänst AB
Humana omsorg AB
Olivia Hemtjänst AB
Vardaga AB
Vardaga Äldreomsorg AB

Privata utförare > 10 mkr

Nämnder

Kommunala bolag Samägda bolag

Stiftelse

Kommuninvest ekonomisk 
förening

Kommuninvest i Sverige 
AB

Inera AB

Räddningstjänsten i 
 Storgöteborg
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Byggnadsnämnd 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom plan- och bygglagen, framförallt för frågor om 
förhandsbesked, bygglov, rivningslov, samt tillsyn över 
byggnadsverksamheten. Nämnden ansvarar även för 
kommunens detaljplaneverksamhet, samt kart- och mät-
ningsverksamhet. Från 2020 har nämnden gemensam 
förvaltningsorganisation med Miljö & Hälsoskydd.

Individ & Familjeomsorg 
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och 
familjeomsorg, vilket innefattar social barn- och ung-
domsvård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, 
familjerådgivning, stöd vid hemlöshet samt medling vid 
ungdomsbrott. Nämnden ska också erbjuda stöd och 
hjälp vid våld i nära relationer. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att tillhandahålla kommu-
nens skyldigheter avseende vissa omsorger, insatser och 
vård för personer med funktionshinder. Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg ansvarar för sysselsättning 
och arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med 
psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisam-
ordningens definition av målgruppen. 

Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för för-
skola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola 
och fritidshem. Nämnden ansvarar även för korttids-
tillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden 
ansvarar för att besluta om rätt till bidrag för fristående 
utbildning och omsorg och ha tillsyn över verksamheten. 

Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden ansvarar för kommunens utbildning inom det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som bildar 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år och 
kommunal vuxenutbildning. Vidare ansvarar nämn-
den för uppdragsutbildningar och för att utveckla och 
driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer. Nämnden ansvarar för 
all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd samt ansvar enligt lagen med 
särskilda bestämmelser för vård av unga för dels ensam-
kommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 
år. Nämnden ansvarar för all studie- och yrkesvägledning 
i kommunen.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
instans. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten samt 
kommunens budget. 

Kommunrevision 
Kommunfullmäktige utser politiker att vara förtroende-
valda revisorer i kommunrevisionen. Kommunrevisionen 
är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur 
kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I 
uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen 
och kommunala stiftelser. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveck-
ling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på 
utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk 
styrning, strategiskt stöd och ska ha uppsikt över andra 
nämnder och bolag. Styrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls som ger 
effekter på helheten. Styrelsen bereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige. 

Kultur & Fritid 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fri-
tidsverksamhet vilket innebär att vi i egen regi eller 
genom samarbetspartners driver till exempel teater, 
bibliotek, kulturskola, bad- och idrottsanläggningar 
och mötesplatser för unga och seniorer. Nämnden ger 
stöd och bidrag till olika organisationer inom området. 
Vi samordnar och utvecklar friluftsliv, folkhälsoarbete, 
brotts- och drogförebyggande arbete samt barnrättsar-
bete. Därtill ger vi stöd inom området kulturmiljö och 
ansvarar för marknadsföring och information via vår 
turistbyrå. 

Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsyn 
inom främst miljöskydd och hälsoskydd, livsmedel och 
receptfria läkemedel. Nämnden medverkar också i pla-
nering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden 
ansvarar för kommunens tillstånd och tillsyn för alkohol-
servering och försäljning av tobak och e-cigaretter. Från 
2020 har nämnden gemensam förvaltningsorganisation 
med Byggnadsnämnden

Service 
Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokal-
försörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämn-
den ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler 
och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 
Dessutom ingår kundcentret Kungsbacka direkt, den 
interna supportfunktionen Service direkt, IT, rådgivning, 
personalförsörjning samt inköp och fordonshantering i 
nämndens ansvar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Teknik 
Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och 
utbyggnad av samhällets infrastruktur såsom gator och 
gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser 
och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. 
Nämnden ansvarar också för trafik och parkeringsfrågor, 
lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom 
kommunen. 

Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för myndighets-
utövning och utförandet av insatser till invånare i alla 
åldrar som har behov av vård och omsorg samt för det 
kommungemensamma vikariecentret. Nämnden ansvarar 
för att tillgodose en vård och omsorg som är säker, har 
god kvalitet och som bedrivs i enlighet med Socialtjänst-
lagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
andra föreskrifter. Inom ansvaret ingår både verksam-
het som drivs i kommunal och privat regi. Nämnden 
har hälso- och sjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt 
boende samt i verksamheter inom förvaltningen för Indi-
vid & Familjeomsorg.  
 
Ansvarsområden är kommunens vikariecenter, hem-
tjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende (inklu-
sive växelvård), hemsjukvård, dagomsorg, uppsökande 
verksamhet, anhörigstöd, bostadsanpassning, hjälpmedel 
samt taxor, avgifter och ersättningar inom området. 

 

Bolag 

Eksta Bostads AB 
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsfö-
retag. Eksta äger och förvaltar hyresrätter samt äldrebo-
enden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella 
lokaler. 

Tempohus i Kungsbacka AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Eksta Samhällsfastigheter AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Stiftelsen Tjolöholm 
Stiftelse med uppdrag att förvalta och utveckla Tjolö-
holms slott. Kungsbacka kommun är stiftelsens huvud-
man. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Takfönster i Tjolöholms slott. FOTO: Tjolöholms slott
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I följande avsnitt sker en analys av utvecklingen över tid 
för Kungsbacka kommun samt den samlade kommun-
koncernen. Den senare utgörs av Kungsbacka kommun 
samt dess helägda dotterbolag Eksta Bostads AB. Från 
2018 ingår Tempohus i Kungsbacka AB som en del i kon-
cernen Eksta Bostads AB. Undantagsregel tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm som inte ingår i de sammanställda 
räkenskaperna. 

Kungsbacka kommun är en tillväxtkommun som under 
de senaste åren varit inne i en expansiv fas. Den ökande 
befolkningsmängden ställer krav på både utökad kom-
munal service och nya investeringar. Därtill kommer 
ett löpande behov av att reinvestera i äldre tillgångar. 
Kommunen har under de senaste åren redovisat rela-
tivt starka resultat vilket bidragit till att finansiera den 
ökande investeringsvolymen. Resultaten i sig finansierar 
dock inte de stora investeringsvolymerna och kommunen 
har behövt öka sin upplåning och därmed fått en större 
låneskuld. 

Översikt över  
verksam hetens utveckling

Resultatet för 2020 sticker ut i jämförelsen, vilket till 
stor del förklaras av ökade statsbidrag med anledning 
av pandemin, men också tillskott från kommunens 
exploateringsverksamhet. Mer om detta i den finansiella 
analysen. 

Det starka resultatet 2020 till trots står Kungsbacka 
kommun inför utmaningen att även i framtiden möta 
förändrad demografi och höga investeringsbehov inom 
ramen för en god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen för den kommunala koncernen följer i 
stort kommunens utveckling. Även här sticker 2020 ut 
i jämförelsen. Utöver kommunens resultat bidrar avytt-
ring av fastigheter inom koncernen Eksta till det starka 
resultatet.

Kommunen 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 80 442 81 986 83 348 84 395 84 930

Kommunal skattesats 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Verksamhetens intäkter 1 116 1 125 1 125 1 213 1 253

Verksamhetens kostnader 5 044 5 252 5 345 5 636 5 673

Avskrivningar 259 280 293 315 344

Årets resultat 89 163 171 210 415

Nettoinvesteringar 387 492 744 948 857

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 28,0% 28,8% 28,4% 31,5% 33,3%

Självfinaniseringsgrad (%) 90% 90% 62% 55% 89%

Lån i banker och kreditinstitut 550 650 950 1 350 1 550

Låneskuld kronor per invånare 6 837 7 928 11 398 15 996 18 250

Antal årsarbetare 6 224 6 285 6 181 6 283 6 292

Kommunala koncernen 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter (mkr) 1 319 1 320 1 350 1 450 1 532

Verksamhetens kostnader (mkr) 5 084 5 270 5 392 5 703 5 739

Avskrivningar 326 343 361 406 421

Årets resultat (mkr) 108 193 202 243 511

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 19,5% 20,3% 20,5% 22,8% 25,0%

Lån i banker och kreditinstitut 3 489 3 754 4 225 4 857 5 170

Nettokoncernskuld, kr/invånare 43 373 45 788 50 691 57 551 60 932

*Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020.
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Omvärlden påverkar oss

Viktiga förhållanden  
för resultat och ställning

Coronapandemin har påverkat Kungsbacka liksom den påverkade 
hela världen. Men det var inte det enda som hände under året.

Globala trender 
De senaste årens globala utveckling mot försvagad 
demokrati verkar hålla i sig. Flera index över demokrati-
utveckling slog under 2020 fast att Ungern inte längre 
kan klassas som en demokrati. I världens största demo-
krati försökte förloraren av höstens presidentval under-
minera valresultatet.  

Sverige ligger stadigt bland de högst placerade i världen 
när det gäller demokrati och tilliten till samhället. Men 
desinformation och polarisering riskerar att leda till 
minskad tillit för stat och kommun. Detsamma gäller 
avslöjanden om förtroendevalda och myndighetsföre-
trädare som har betett sig olämpligt eller kriminellt.

Valresultatet i USA sågs ändå som hoppfullt framför allt 
för det globala klimatarbetet. I både Sverige och Europa 
var 2020 det varmaste år som någonsin uppmätts (globalt 
är förstaplatsen delad med år 2016). Joe Bidens seger 
innebär att USA återinträder i Parisavtalet och förbinder 
sig att på sikt bli klimatneutralt. På EU-nivå har den nya 
Europeiska kommissionen presenterat ”den europeiska 
gröna given”, en färdplan för hur EU ska bli världens 
första klimatneutrala kontinent.  

Pandemin slog hårt mot världsekonomin, som beräknas 
ha krympt med 4 procent. För EU-länderna är siffran 
7,4 procent. Ekonomiskt verkar Sverige (-3,4 procent) 
ha klarat pandemiåret bättre än nästan alla europeiska 
länder – men med fortsatt hög arbetslöshet och en ökad 
ojämlikhet. 

Lokala näringar 
Under pandemin undvek många Kungsbackabor buti-
ker och stannade istället hemma och distansshoppade. 
Särskilt hemleverans av matvaror fick en rejäl skjuts. 
Användningen av strömmande tjänster och sociala 
medier ökade också. I praktiken innebar det att en del av 
de pengar som annars hade spenderats hos Kungsbackas 
lokala näringsliv nu hamnade hos amerikanska storföre-
tag.  

Pandemin ledde till att många lokala företag fick 
tvärstopp i produktion, order och kundkontakter. Kom-
munen har samarbetat med andra aktörer för att utöka 
stödjande resurser som Företagsakuten och direkttelefo-
ner. Kommunens livsmedelsgrossister förlorade mycket 
försäljning, men antalet nystartade företag har legat 
stabilt och antalet bygglovsärenden har fortsatt öka. 

Under pandemin har många svenskar fått nya fritidsva-
nor och vistas mer utomhus. Kungsbackas besöksmål, 
friluftsområden och idrotts- och fritidsanläggningar har 
ökat sina besök. Kungsbacka kommun var först i landet 
med att skapa en kampanj kring Hemester. 

Digitalt distansarbete 
Krisen har skapat kreativitet bland såväl medarbetare 
som invånare och företagare. Nya lösningar har uppkom-
mit för att erbjuda tjänster och tillgängliggöra evene-
mang. Vissa av kommunens medarbetare fick lägga annat 
arbete åt sidan för att tjänstgöra i stabsfunktion under en 
kortare eller längre period. I och med pandemin fick vi 
nyttja strukturer för krisledningsorganisationen som vi 
tidigare byggt upp genom utbildning och övning. 

Pandemin exponerade en ny samhällsklyfta: Mellan de 
som till stor del kan arbeta hemma och de som inte kan 
det. De senare riskerade större exponering för smitta, 
vilket ledde till ökad oro för vissa grupper. Det visade sig 
även finnas en mindre klyfta mellan de som kan jobba 
relativt bekvämt hemma (genom tillgång till avskilt 
arbetsrum, ergonomisk kontorsutrustning med mera) och 
de som inte har den möjligheten. 

Bland Kungsbackas medarbetare behöver en stor del vara 
fysiskt närvarande på sin arbetsplats, men mot slutet av 
året var kommunens uttalade hållning att så många som 
möjligt skulle arbeta på distans. Det innebar en kraf-
tigt ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt. 
Under en 90-dagarsperiod ökade kommunens använd-
ning av Microsoft Teams med 475 procent.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Övergången till distansarbete underlättades av tidigare 
omställningar till digitala arbetssätt och aktivitetsba-
serade lokaler. Möten, konferenser och utbildningar 
fick ibland skjutas upp, men ofta ställdes de om till att 
genomföras i digital form.  

Omställningen har fört med sig många utmaningar och 
de långsiktiga effekterna på fysisk och psykisk hälsa är 
ännu okända. Men på kort sikt har det varit många posi-
tiva effekter. Våra förvaltningar rapporterar att den digi-
tala mognadsgraden har ökat väsentligt. Många anställda 
upplever en ökad effektivitet, vilket är i linje med flera 
internationella studier om hemarbete. I en digital arbets-
miljö är avståndet till medarbetare på andra förvaltningar 
lika kort som till de närmaste kollegerna, vilket stärker 
samarbetet över förvaltningsgränsen. Resandet har 
minskat, vilket bland annat ledde till att nyttjandet av 
bilpoolen avtog och verksamheten fick ställa om till att 
hyra ut fordon. 

En särskild utmaning har varit att få de demokratiska 
forumen att fungera digitalt. Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt och praktiskt. Kungsbackas 
förtroendevalda fick arbeta under delvis nya villkor, men 
övergången var framgångsrik. 

Sociala aspekter 
Under året har råden från Folkhälsomyndigheten gått ut 
på att hålla avstånd och undvika nära kontakt med äldre 

personer. Mötespunkter och restauranger stängdes för att 
minska risken för smittspridning. En stor andel av de som 
behöver vårdinsatser i kommunen tillhör riskgrupper och 
har haft färre kontakter med omvärlden under 2020 än 
normalt. För vissa av kommunens vård- och omsorgsta-
gare har dock pandemin lett till en ökad självständighet. 
Det handlar till exempel om att kunna beställa matva-
ror digitalt eller få mediciner levererade hem, istället för 
att besöka en mataffär eller ett apotek.  

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner påver-
kade möjligheten för människor att söka skydd i Sve-
rige. Mottagandet av nyanlända avstannade helt mellan 
mars-september 2020, vilket ledde till ett mer koncen-
trerat mottagande från oktober. På grund av pandemin 
har aktiviteter blivit fördröjda, vilket förlänger tiden för 
integration. Mycket av etableringsarbetet har bedrivits 
i digital form och många nyanlända är ovana vid det 
digitala samhället.  

Läget för kommunens arbetssökande försvårades genom 
att Arbetsförmedlingen stängde sitt lokalkontor i Kungs-
backa hösten 2019. Pandemin har också begränsat möjlig-
heterna till anskaffning av praktikplats och anställningar. 
Detta har lett till ett ökat tryck på Kompetenscentrum. 

Den fortsatt stora bristen på bostäder i kommunen har 
medfört svårigheter att tillgodose bostäder åt marginali-
serade grupper. Det gäller såväl tillgång till bostad med 
särskild service som vanliga hyreslägenheter. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service inne-
bar under året ett omfattande arbete med anpassningar 
för att en större del av allmänheten ska kunna ta del av 
vår information och våra dokument. 

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av 
svensk lag. I Kungsbacka ligger antalet orosanmälningar 
om barn och unga fortsatt på en mycket hög nivå. Både 
antal dygn i stödboende och antal dygn i institutionsvård 
ökade stort under året.  

Mer positivt är att pandemin enligt Skolverket inte har 
haft någon negativ påverkan på svenska skolelevers betyg. 
Tvärtom når något fler gymnasiebehörighet än tidigare. 
Sedan 2011 har kunskapsresultaten i matematik och 
naturvetenskap förbättrats hos elever i både årskurs 4 och 
8. Detta bekräftades i år av en internationell mätning. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En särskild utmaning 
har varit att få de 
demokratiska forumen 
att fungera digitalt. 
Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler 
och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt 
och praktiskt. 
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Hållbarhetsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 mål för global utveckling.

Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, 
en bild som stärks när Kungsbacka under 2020 toppar 
Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kom-
muner. Vi har trots detta en hel del utmaningar men 
samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen 
har ökat och många verksamheter gör bra och effektiva 
prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms 
Kungsbacka trots en del utmaningar uppnå god ekono-
misk hushållning. 

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald 
den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de 
flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera 
klimatutmaningen behöver vi planera bebyggelse och 
arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras. När 
det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra 
faktiska åtgärder. Vi behöver också anpassa våra inköp 
– såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.   

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra 
ungdomars hälsa men också deras tillit till samhället och 
demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande 
kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett 
om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jäm-
ställdhet och barnperspektivet. 

Hållbar konsumtion och resor  
Koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i 
den takt vi önskar. Det är framförallt omställningen till 
fossilfri uppvärmning där utsläppen minskar. Däremot 
ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den 
pågående omställningen till fossilfria alternativ. Möjlig-
heten för våra invånare att resa snabbt och hållbart till 
och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utveck-
lingsfråga för kommunen. Utanför våra tätorter, vilket 
i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande 
spridda villabebyggelse framförallt i västra delarna, har 
Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik medan i våra 
tätorter är kollektivtrafiken bland de sämre i Sverige, 
vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen 
minskar, den är i stort sett fossilfri och andelen egenge-
nererad energi ökar. Kommunen har tillsammans med 
sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, 
byggt ut solcellsanläggningar och därigenom ökat ande-
len förnyelsebar energi.  

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra 
vår konsumtion – och där ingår resor - så att vi mins-
kar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens 
naturresurser och den biologiska mångfalden. Kungs-
backa kommun ställer idag bra och höga krav i upp-
handlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt 
och strategiskt arbete med hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden, har infört nya lösningar för källsortering 
och återanvänder både möbler och kläder.  

Vårt hållbarhetsbokslut visar hur vi förflyttar oss mot ett mer håll-
bart samhälle och om våra resurser används på ett effektivt sätt i 
 förhållande till de globala målen. Vi analyserar också var kommunen 
behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld. 
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17 mål för global utveckling.

Tillit och trygghet  
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Då vi ser vikande 
trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet 
fortgår. Vi har utökat samhällsinformationen för nyan-
lända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har tillsammans 
med studieförbund haft svenska för föräldralediga, sam-
hällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, 
familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, 
kulturella skillnader, avsaknad av sociala nätverk samt de 
tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn 
för integration. 

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, 
och där pågår stadsomvandling som syftar till att förtäta 
staden för att bland annat öka underlaget för bra kollek-
tivtrafik och ge bättre möjligheter för näringslivet. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder 
som kan motverka segregation.  

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och 
ensidig kommunikation med invånare och företag till en 
modern aktör med många samarbeten och öppna dialo-
ger. Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom 
hållbarhet, haft dialog med invånarna kring en ny över-
siktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. 
Vi har startat digitala mötesplatser och våra bibliotek har 
erbjudit språkcaféer. Det behöver vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

Psykisk ohälsa en utmaning 
I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora 
och kommunen ligger väl till i både globalt och nationellt 
perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska 
hälsa är en utmaning som vi behöver arbeta med. Ett 
viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara 
fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män 
som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och att vi har 
jämställdhetsglasögonen på när vi arbetar med samtliga 
mål. 

Hållbara ekosystem  
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 per-
soner och under 2020 uppfyller vi utsläppsmålen vid alla 
fyra reningsverk. Kommunen har stora utmaningar med 
sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekolo-
gisk status. Användningen av jord- och skogsbruksmark 
står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbacka-
fjorden, vilken är en anledning till att fjorden endast 

har måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden är den 
mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka och vi 
behöver därför arbeta mycket aktivt för att förbättra dess 
vattenkvalitet. Vi har fortsatt utveckla miljöerna längs 
Kungsbackaån; under 2020 från Signeskulle och norrut 
mot Hede, och fem ängsytor i kommunen har iordning-
ställts och försetts med informationsskyltar.  

Arbetsmarknad och näringsliv  
Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande närings-
liv och fortsatt låg arbetslöshet. Vid mätningar av 
företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga 
värden. Vi gör, har gjort och fortsätter göra många akti-
viteter för att förbättra för näringslivet. Under 2020 har 
kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism 
genom budskapet ”hemmavid”. Viktiga steg för att ytter-
ligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen av 
nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt & Rätt 
i Kungsbacka. Framöver ser vi att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna 
vara mer drivande i att förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion. Vi behöver också bli bättre 
på matcha personer mot rätt arbete.  

Du kan läsa hela hållbarhetsbokslutet för Kungsbacka 
kommun 2020 på www.kungsbacka.se. 

Ängar som får växa upp främjar biologisk mångfald. 
FOTO: Kungsbacka kommun
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ställning

Demografi 
I likhet med landets övriga kommuner ställs Kungsbacka 
kommun inför en förändrad demografi som kommer 
påverka såväl krav som möjlighet att tillhandahålla 
välfärdstjänster. För närvarande märks en utveckling 
där andelen barn och äldre ökar i snabbare takt än den 
arbetsföra befolkningen. Detta innebär på sikt att försörj-
ningskvoten ökar. I Kungsbacka är försörjningskvoten 87 
under 2020, vilket är detsamma som 2019. Det innebär 
att det på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 
20–64 år finns 87 personer som är yngre eller äldre.  

Under år 2020 blev folkmängden 84 930 personer, vilket 
var en betydligt lägre folkökning jämfört med tidigare år, 
men också mycket lägre än vad vi räknar med framöver. 
Ett skäl som bidrar till minskad folkökning är att det 
byggdes färre bostäder år 2020. En annan tänkbar orsak 
är att pandemin haft inverkan på befolkningens levnads-
mönster som påverkat in- och utflyttningar. Efter 2020 
förväntas befolkningen att öka dels som följd av de bostä-
der som väntas uppföras i kommunen och den inflyttning 
som det ger, dels på grund av ett ökat barnafödande. 
Inflyttningen beräknas vara den demografiska kompo-
nent som främst bidrar till folkökningen. Kommunen 
har omfattande bostadsbyggnadsplaner fram till år 2029, 
därav är folkökningen något större dessa år. Vid utgången 
av år 2029 pekar prognosen på att folkmängden i Kungs-
backa kommun kommer uppgå till omkring 96 950 perso-
ner. Enligt senaste befolkningsprognosen väntas Kungs-
backa passera 86 000 invånare under 2021. Den största 
ökningen sker i åldrarna 20–64 år. Det väntas en relativt 
hög inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i 
åldrarna 25 till 40 år. Att antalet personer i åldern 25 till 
40 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn 
i förskoleålder och skolåldrar ökar.  

Tillgång till bostäder
Kungsbacka kommun är en expansiv kommun belägen i 
en expansiv region. Allt fler vill bosätta sig i kommunen 
vilket är glädjande. Samtidigt ställer detta stora krav på 
produktionen av bostäder i olika former. Ett väl fung-
erande bostadsbyggande möjliggör även för att företag 
ska kunna etablera sig i kommunen vilket har en positiv 
påverkan på den framtida utvecklingen.

Kompetensförsörjning
Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjäns-
ter gör att många nya medarbetare behöver rekryteras de 
kommande åren. Brist på arbetskraft och därmed ökad 
konkurrens om arbetskraften ställer krav på kommunen 
att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att tänka 
nytt och hitta nya arbetssätt.

Finansiella risker  
Ränterisk 
De senaste åren har inneburit en stadig ökad inves-
teringsvolym för Kungsbacka kommun. Kommunen 
investerar i nya skolor, äldreboenden, badhus med mera. 
De ökade investeringsvolymerna är ett resultat dels av 
att tidigare anläggningar nått sin tekniska livslängd, dels 
att kommunen växer. I de fall de ökade investerings-
volymerna inte kan finansieras med årets resultat och 
avskrivningar uppstår ett behov av upplåning och därmed 
en ökad låneskuld. I dagsläget är räntorna historiskt låga. 
En ökad låneskuld medför dock en finansiell risk i de fall 
marknadsräntorna skulle öka framgent. Ökade ränte-
nivåer medför ökade finansiella kostnader som i sin tur 
minskar utrymmet att finansiera välfärd. Kommunen har 
beslutat om policy för upplåning, vilken följs vid uppta-
gande av nya lån.  

Borgensåtagande 
Kommunen har ingått borgen till ett totalt belopp om 
3 412 miljoner kronor. Av dessa avser 3 391 miljoner 
borgensåtagande till det helägda kommunala bolaget 
Eksta bostads AB. Därtill har kommunen utfäst borgen-
såtagande till föreningar om 13 miljoner samt till övriga 
bolag om 10 miljoner. Av borgensåtagandet bedöms åtag-
andet gentemot föreningar utgöra den största finansiella 
risken. Då dessa utgör en mindre del av det totala bor-
gensåtagandet bedöms inte kommunens borgensåtagande 
utgöra någon betydande risk.  

Valutarisk 
Kommunen gör mestadels affärer i inhemsk valuta. 
Handel i annan valuta utgör en liten andel. Valutarisken 
bedöms därmed i dagsläget inte utgöra någon betydande 
risk.  

I följande avsnitt presenteras ett urval av faktorer som har 
påverkan på kommunens ekonomiska ställning.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Pensioner 
Kommunen har ett pensionsåtagande uppgående till 1 747 
(1 689) miljoner kronor. Ur risksynpunkt är kommunens 
pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden 
ska finansieras i framtiden. Kungsbacka kommun redo-
visar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. 
Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balans-
räkningen som en avsättning. Av nedanstående tabell 
framgår kommunens pensionsåtagande: 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  
(inkl löneskatt) 

Varav avsättning 512,5 

Varav ansvarsförbindelse 1 234,8 

Pensionsförpliktelse tryggad 
i försäkring 

0,0

Summa 1 747,3

 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Bedömning av skatteintäkter och statsbidrag sker utifrån 
underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Bedömningen sker i kombination med befolkningsprog-
nosen för kommunen. Avvikelser i befolkningsprognos 
slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. Därtill 
bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. Dessa 
är svårare att bedöma då de ytterst hänförs till politiska 
beslut på riksnivå. Kungsbacka kommun erhåller årligen 
5 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Även 
en mindre procentuell avvikelse får därför stort genom-
slag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Händelser av väsentlig 
ekonomisk betydelse
Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret samt eventuella  
händelser efter årets slut som anses vara av väsentlig betydelse. 

Köp, försäljningar samt  
etablering av ny verksamhet
Under det gångna året antogs detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av nytt vård- och omsorgsboende i Skårby. 
Kommunen sålde under året marken till Eksta Bostads 
AB som har i uppdrag att bygga och sedan hyra ut till 
kommunen. I samband med projektet kommer även 
kommunen bygga ut infrastruktur i området. Försälj-
ningen genererade en reavinst hos kommunen, som dock 
elimineras i sin helhet i de sammanställda räkenskaperna. 

Mark har även sålts i Kolla verksamhetsområde. Totalt 
inkluderar projektet tre fastigheter varav en nu är såld. Där-
till har markanvisning skett för ytterligare en fastighet. 

Under året genomförde Eksta inom ramen för sitt nybildade 
dotterbolag Eksta Samhällsfastigheter försäljning av två 
skolfastigheter, där Vittraskolan och Nova har verksam-
het, samt fastigheten som inrymmer Fjärås vårdcentral. 
Syftet med försäljningen var ökad egenfinansiering i 
kommande nyproduktion av hyresrätter, vilket innebär 
att behovet av nya lån och borgensåtagande för kommu-
nen minskar.

Efter många års planering stod den största investeringen i 
Kungsbackas moderna historia, Kungsbacka badhus, klar 

och i samband med det övertogs driften av Kungsbacka 
badhus och Fjärås simhall av en privat aktör. Det innebär 
att en del av vår verksamhet som av tradition alltid varit 
kommunal överläts till privata näringslivet att sköta.

Större investeringar 
2020 var året då Kungsbacka badhus färdigställdes och 
öppnades för allmänheten. Investeringen är den största 
hittills i Kungsbacka. Merparten av investeringen gjordes 
under 2019, men färdigställdes under 2020. 

I anslutning till badhuset och Aranäsgymnasiet byggs 
för närvarande parkeringshuset Linden för att tillgodose 
behovet av parkeringsplatser. Investeringen kommer 
fortgå under 2021, men utgör den beloppsmässigt största 
investeringen under 2020. 

Mer om investeringar under året finns att läsa under 
investeringsredovisningen. 

Betydande rättstvister
I samband med bokslutet fanns ett antal tvister som 
redogörs för i nedanstående tabell. Av dessa är de tvister 
där beloppet är möjligt att fastställa med rimlig säkerhet 
hanterade i bokslutet. 

Tvisten avser Nämnd Belopp i 
mkr

Hänsyn tagen  
i bokslut

Tvistiga fakturor avseende verksamhetssystem Förskola, Grundskola samt 
Gymnasium och arbetsmarknad

5,2 Ja

Fastighetsärende Kommunstyrelsen 10,1 Ja

Ersättningar för självrisker samt regresskrav 
efter vattenskador som följd av skyfall

Teknik Oklart Nej
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Statsbidrag med koppling till pandemin
2020 har präglats av pandemins utveckling, vilket även 
återspeglar sig i redovisningen. Kungsbacka kommun har 
i likhet med övriga kommuner erhållit utökade gene-
rella statsbidrag, fått ersättning för sjuklöner, samt haft 
möjlighet att få bidrag från Socialstyrelsen för merkost-
nader med anledning av covid-19 för perioden februari 
till november. Nedan framgår omfattningen på de medel 
som kommunen erhållit, vilka är direkt kopplade till 
pandemin.

Känslighetsanalys Belopp (mkr)

Utökat generellt stadsbidrag 153

Avsättning periodiseringsfond 5

Krisstöd 1

Ersättning för sjuklön 49

Merkostnader Covid-19 23

Totalt 231

Merkostnader med anledning av Covid19
Sveriges kommuner har under 2020 haft möjlighet att 
söka ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader 
med anledning av covid-19 under perioden februari 
till november. Möjligheten grundade sig i förordning 
(2020:193). I januari 2021 flaggade regeringen för att det 
kan finnas utrymme för att även få ersättning för mer-
kostnader avseende december 2020. Som en vägledning 
publicerade Rådet för kommunal redovisning (RKR) ett 
yttrande kring grunden för att boka upp ersättning avse-
ende december. Slutsatsen från RKR var att någon sådan 
möjlighet inte bedömdes finnas då intäktskriterierna inte 
var uppfyllda på balansdagen. Skulle kommunerna ges 
möjlighet att söka ersättning även för december påverkar 
detta därför resultatet 2021.

Kungsbacka badhus blev 
klart under 2020 och öpp-
nades för allmänheten.
FOTO: Ciprian Gorga
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Målstyrning  
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och 
medel. För Eksta Bostads AB finns ägardirektiv och 
för Stiftelsen Tjolöholms slott stadgar. Fullmäktige 
tilldelar varje nämnd en ekonomisk ram och fastställer 
kommunövergripande mål som adresseras till de olika 
nämnderna. Fullmäktige har utifrån visionen beslutat om 
fem kommunövergripande mål som preciseras i fokus-
områden där det behövs kraftsamling. Fokusområdena 
kan brytas ned i nämndmål. Hur förvaltningarna arbetar 
med målen beskrivs i genomförandeplaner som är en del 
av förvaltningsbudgeten. På detta sätt säkerställs att de 
politiska prioriteringarna får genomslag i verksamheterna 
och den röda tråden från våra förtroendevalda till invå-
narna i Kungsbacka blir tydlig.  

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten 

Direktiv 
Utöver kommunövergripande mål styr kommunfullmäk-
tige med direktiv. För 2020 har fullmäktige beslutat om 
ett direktiv. Direktivet syftar till att uppfylla strategin 
med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbets-
givare. Kungsbacka vill att medarbetare ska ha möjlighet 
att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns 
hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i andra 
former. Med bakgrund i detta gavs kommundirektören 
i samband med budgetbeslutet för 2020 i uppdrag att ta 
fram ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för 
att jobba efter pensionsåldern. 

Värdegrund – arbetsplatskultur  
Värdegrunden handlar om förhållningssättet gentemot 
kommuninvånarna. För att framtiden ska växa och ta fart 
hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 

Kungsbacka kommuns styrmodell

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra  förhållanden 
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
 koncernens och kommunens verksamhet. I avsnittet nedan lämnas  upplysningar 
om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur 
med kundens fokus och att vi litar på varandra och drar 
åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens 
slutord: Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, 
verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är 
tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 

Övergripande planer och program 
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som 
beslutas i samband med budgeten finns ytterligare styr-
dokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för 
ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en 
nämnd. Exempel på sådana dokument är:  
• Översiktsplan  
• Mål för bostadsbyggande  
• Ny mark för näringslivet, handlingsplan 

Beslutad budget följs upp samlat för Kungsbacka 
kommun tre gånger om året. Detta sker per april, augusti 
samt december. Uppföljningarna per augusti och decem-
ber, som tillika är lagstyrda, rapporteras till kommun-
fullmäktige. Dessa bokslut inkluderar Kungsbacka 
kommun samt en sammanställd redovisning innehål-
lande det kommunala koncernföretaget Eksta Bostads 
AB. Uppföljningen per april innefattar en prognos per 
helår och rapporteras till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen har därefter inom ramen för sin uppsiktsplikt 
möjlighet att vid behov lyfta ärendet vidare till kommun-
fullmäktige för beslut.   

Nämnderna har ansvar för att hålla sina nettokostnader 
inom tilldelad ram. Nämnderna upprättar rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll vilket i praktiken 
innebär att de följer upp sin verksamhet tätare än de 
centrala uppföljningarna i april och augusti.  

För att ha en smidig hantering av de avvikelser som 
uppstår vid årsskiftet finns ett system för resultatfonder. 
Principen är att alla överskott som beror på effektivi-
seringar eller besparingar tas med i en resultatfond. 
Om nämnden får ett underskott kan detta täckas med 
resultatfonden. Fonden redovisas sidoordnat i en not till 
det egna kapitalet. 

Kvalitetsuppföljning  
Uppföljningen av fullmäktiges mål är den bärande delen 
i kommunens kvalitetsuppföljning. Samtliga nämnder 
lämnar en kvalitativ redovisning över arbetet med att 
fördela resurser och att bidra till att uppfylla de kom-
munövergripande målen inom nämnden. På kommun-
nivå görs en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen, 
med grund i nämndernas redogörelse tillsammans med 

kvantitativa resultat genom indikatorerna kopplade till 
varje mål. 

Vid sidan av mål och direktiv följs ett stort antal verk-
samhetsnyckeltal upp i nämnderna och på kommunnivå. 
Många nyckeltal kan också jämföras med andra kommu-
ner och liknande verksamheter. Det gör vi bland annat 
genom att delta i ett samarbete lett av SKR kallat KKiK,  
kommunernas kvalitet i korthet, som publiceras i databa-
sen KOLADA.  

Flera av kommunens verksamheter har också ett kvali-
tetsarbete i enlighet med speciallagarnas krav. Exempel 
är skollagens krav (kapitel 4:2-8) på systematiskt kvali-
tetsarbete, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systema-
tiskt kvalitetsarbete som gäller för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshin-
drade. Detta arbete redovisas till nämnderna, till berörda 
tillsynsmyndigheter och som nationell statistik. 

Uppföljning av intern kontroll 
I Kungsbacka arbetar vi med intern kontroll i en årlig 
process som följs upp med en egen rapport - intern 
kontrollrapport för Kungsbacka kommun. Varje år tar 
nämnderna fram internkontrollplaner, som bygger på 
riskanalys. Riskerna ska avse hela nämndens verksam-
hetsområde samt några centralt förutbestämda områden 
inom HR, ekonomi och administration/information/
IT. Resultatet av de genomförda granskningarna och 
tillhörande förbättringsarbete under året sammanfattas 
av varje nämnd i en intern kontrollrapport. 

Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i 
Kommunallagen kapitel 6:7, av reglementen för kom-
munstyrelse och nämnder och genom våra ekonomiska 
styrprinciper. 

Det finns inte en entydig definition av intern kontroll, 
men syfte innehåll och värde kan beskrivas som att intern 
kontroll bidrar till: 
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säker-

het och stabilitet 
• att informationen och rapporteringen om verksam-

heten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med 

mera.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungs-
backas långsiktiga planering. Social, ekonomisk och  
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt  
beroende av varandra. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra eko-
nomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det 
förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till. Kungsbacka kommun ska som ansvarig för 
förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter 
att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksam-
hetens omfattning. 

Kommunövergripande mål och fokusområden för verk-
samheten ska bidra till att resurserna används till rätt 
saker och att de används på ett effektivt sätt. 

För att mäta om god ekonomisk hushållning  
uppnåtts följer vi nyckeltal inom de tre områdena  
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och  
ekologisk hållbarhet. Målet är att nyckeltalen ska 
förbättras eller vara oförändrade. För att målet om god 
ekonomisk hushållning ska vara uppnått, görs en samlad 
bedömning av samtliga indikatorer nedan samt med 
hänsyn tagen till Eksta Bostads AB:s bidrag till dessa.

Ekonomisk hållbarhet 

Område Indikator Mått  
(procent)

2017 2018 2019 2020

Resultat Resultatets förmåga att finansiera investe-
ringar och möta oväntade kostnader 

Minst 2 % 
av skatt och 
statsbidrag 

3,6 3,6 4,2 7,9

Balansräkning Soliditet kommunen Oförändrad 
eller ökande

28,8 28,4 31,5 33,3

Soliditet koncernen 20,3 20,5 22,8 25,0

Eksta Ägardirektivet 
*se kommentarer och uppföljning i texten nedan

* 2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Resultatets andel av skatter och statsbidrag 2020 är  
7,9 procent. Resultatet förklaras till stor del av högre 
intäkter i form av skatter och statsbidrag samt intäkter 
från exploateringsverksamheten. Soliditeten i kommunen 
ligger på 33,3 procent. Under 2019 gjordes en avsättning 
till Svinholmens deponi samt nyupplåning med 400 
miljoner kronor. Under 2020 har nyupplåning skett med 
200 miljoner kronor och kommunens totala låneskuld är i 
bokslutet 1 550 miljoner kronor. Då Kungsbacka kommun 
redovisar pensioner enligt fullfonderings modellen 
 analyseras ofta soliditeten inklusive hela pensions-
åtagandet. Soliditeten har under perioden legat stabilt runt 
28 procent. 2019 års ökning beror i sin helhet på ändrad 
redovisningsprincip avseende privata investeringsbidrag. 

Exkluderas effekten av detta sjönk soliditeten med  
0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 beror på det 
starka resultatet 2020. 

Koncernens soliditet är 25 procent 2020 vilket är en 
ökning med 2,2 procentenheter från 2019. Även här är 
jämförelsetalet för 2019 korrigerat på grund av ändrad 
redovisningsprincip. Av bolagets ägardirektiv framgår att 
soliditeten långsiktigt ska uppgå till 20 procent. Att öka 
bostadsproduktionen i Eksta samtidigt med bibehållen 
soliditet är svårt. Samtidigt finns ett övervärde i fastig-
hetsbeståndet och med hänsyn taget till det uppnås det 
långsiktiga målet.  

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
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Social hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Hälsa Återstående livslängd vid födseln Öka (M)
Öka (K)

82,2
84,9

82,6
85,1

83,1
85,4

*

Trygghet Anmälda brott per invånare (antal/100 000 inv) Minska 5 201 4 729 4 338 5 087

Delaktighet och 
inflytande

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10–12 
månader under året (andel av befolkningen, i %) 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år (andel av befolkningen, (%)

Minska 
 
 
Minska

0,8

1,4

0,9

1,5

0,9

1,6

*

1,5

Grundläggande 
utbildning

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, (%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år; (%)

Öka 
 
Öka

86,3

87,7

90,6

85,5

89,0

86,9

92,5

88,3

*Nyckeltalet publiceras under våren.

Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. Prioriteringar och nytänkande lösningar 
har löst vardagen inom bland annat skolan och omsorgen, 
samtidigt som många nya former för samtalet med våra 
invånare och företagare och ett ökat hållbarhetsfokus 
inom samhällsbyggnad bådar gott för framtiden.  

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna 
för ett gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl 
till i både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser att 
ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver 
arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation 
av tillgängliga skolor och lärmiljöer som är inkluderande 
och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar 
goda resultat. Vi ser en markant nedgång bland män som 

har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions- 
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend 
kan vändas. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och vi behöver 
ha jämställdhetsglasögonen på i allt vårt arbete. 
Fler nyanlända, ofta med stora barnfamiljer kräver 
att kommunen håller fokus på barnperspektivet. Språ-
ket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för 
integration. Eksta tillsammans med kommunen och 
Brixly AB har fortsatt med projektet Lärande bygg där 
nyanlända går en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 
för byggnadsarbetare. Under 2020 avslutades omgång tre 
som utvecklats till att även innehålla måleri. Samman-
fattningsvis behöver det fortsatt vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett  
hållbart samhälle.

Ekologisk hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Resurs Energiförbrukning i kommunens lokaler  
(tillförd energi, kWh/m2)

Resor med kollektivtrafikresor/inv.

Hushållsavfall som återvinns (andel av totalt  
hushållsavfall ska öka 

Minska

Öka

Öka

156

66

42

151

73

40

150

74

43

153

*

*

Förnybar energi Byggnader med förnybar energi samt restvärme  
i kommunens lokaler (%)

Förnybart drivmedel i kommunens bilar (%)

Öka

Öka

99

27

99

45

99

57

99

63

*Nyckeltalet publiceras under våren.
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Trots rådande pandemi så har flera initiativ och arbeten 
gjorts för att öka den ekologiska hållbarheten. Ett förslag 
till ny översiktsplan har tagits fram som kan samordna 
kostnader för infrastruktur och service, skapa förut-
sättningar för stärkt näringslivsutveckling samt skydda 
naturresurser för en hållbar ekonomisk, social och miljö- 
mässig utveckling. Miljöarbetet fortsätter och kännedomen 
om nationella miljömål och globala hållbarhetsmålen 
ökar. Med Borgmästaravtalet som grund har en stor för-
ändring skett i kommunens fordonspark samtidigt som 
solcellsutbyggnaden fortsatt och medvetenheten om  
koldioxidutsläppens betydelse ökar. Fler som arbetar 
hemifrån betyder färre arbetsresor. Hur det totala resandet 
såg ut 2020 får vi vänta lite med att utvärdera men sanno-
likt kan effekterna av pandemin ha inneburit ett mindre 
totalt resande och därmed också lägre utsläpp.  

Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk 
hållbarhet är mycket positivt för koncernen och som 
exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. 
Ekstas energianvändning under 2020 har varit rekordlåg, 
94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanläggningar 
och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut 
sin fordonspark mot elbilar och 2020 var andelen elbilar 
50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material 
har under 2020 ökat med 20 procent.

Samlad bedömning av god  
ekonomisk hushållning
I Kungsbacka mäts god ekonomisk hushållning utifrån 
perspektiven ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. 
Det ekonomiska resultatet och soliditeten i kommunen 
och i koncernen visar på att Kungsbacka har en stabil eko-
nomi. Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. 

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande 
och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna för ett 
gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. 

För att Kungsbacka ska kunna fortsätta att växa med en 
långsiktigt hållbar ekonomi måste effekterna av en sti-
gande befolkningsmängd och en demografisk utveckling 
som medför ett allt större behov av barn- och äldreom-
sorg hanteras genom god planering och väl underbyggda 
beslut. Även utveckling och underhåll av kommunal-
tekniska försörjningssystem och infrastruktur innebär 
stora ekonomiska utmaningar som måste hanteras med 
fokus på ett långsiktigt hållbart Kungsbacka. Under året 
har ett förslag till ny översiktsplan tagits fram som kan 
samordna kostnader för infrastruktur och service, skapa 
förutsättningar för stärkt näringslivsutveckling samt 
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av Ekstas  
fordonspark  
är elbilar.

skydda naturresurser för en hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling. Med Borgmästaravtalet som 
grund har även en stor förändring skett i kommunens 
fordonspark samtidigt som solcellsutbyggnaden fortsatt 
och medvetenheten om koldioxidutsläppens betydelse 
ökar. Fler som arbetar hemifrån betyder också färre 
arbetsresor.
 
Genom att säkerställa att vi nyttjar resurserna effektivt 
skapar vi förutsättningar för att möta kommande behov 
utan att äventyra en långsiktigt hållbar ekonomi. En 
stabil ekonomisk grund ger oss goda förutsättningar att 
möta oförutsägbara händelser. Detta har vi sett prov på 
under året då många verksamheter har behövt anpassa 
arbetet efter rådande omständigheter.  Ekstas bidrag till 
god ekonomisk hushållning stärker koncernens möjlighet 
att förbättras inom främst social och ekologisk hållbarhet. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hus-
hållning totalt sett är uppfylld för Kungsbacka kommun 
och koncernen 2020.  
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Finansiell analys

I följande avsnitt görs en finansiell analys som sträcker sig över de senaste 
fem åren. Då merparten av den kommunala verksamheten bedrivs inom 
ramen för Kungsbacka kommun är kommunen fokus för analysen. 

Årets resultat 

Kungsbacka kommun

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 208 -4 341 -4 513 -4 737 -4 765

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -23 -43 -26 -45 -46

Resultat 89 163 171 210 415

Resultatets 
andel av  
skatter & 
statsbidrag

2,1% 3,6% 3,6% 4,2% 7,9%

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Årets resultat för Kungsbacka kommun uppgår till  
415 miljoner, vilket är det högsta resultatet för den 
analyserade perioden. Det starka resultatet förklaras 
till stor del av effekter kopplat till pågående pandemi. 
Under våren och sommaren beslutades på riksnivå om 
stora tillskott till kommuner i form av ökade generella 
statsbidrag. Bakgrunden till detta var främst en farhåga 
om att skatteintäkterna för kommuner och regioner 
skulle sjunka drastiskt som en effekt av pandemin. När vi 
summerar året syns visserligen en avtagande ökningstakt 
för kommunens skatteintäkter jämfört med tidigare år. 
Tillskottet i form av generella statsbidrag överstiger dock 
tappet på skatteintäkterna. Bidragande faktorer till detta 
tros vara andra åtgärder vidtagna på nationell nivå med 
anledning av pandemin, så som permitteringsstöd och 
andra stödåtgärder. 

Utöver stora tillskott av statsbidrag erhöll kommunen 
ersättning för samtliga sjuklönekostnader under perioden 
april till och med juli, samt för onormalt höga sjuklöne-
kostnader under perioden augusti till och med december. 
Därtill gavs möjlighet att via Socialstyrelsen ansöka om 
statsbidrag kopplat till covid-19. De verksamheter som 
drabbats av högre kostnader som en följd av pandemin 
har därmed kunnat söka ersättning för dessa. Detta i 
kombination med att en del andra verksamheter haft 
lägre kostnader på grund av att verksamheten behövts 
reduceras, till följd av rådande restriktioner, gör att netto-
kostnadsutvecklingen för 2020 varit låg. 

415 Mkr
511 Mkr
Resultat Kungsbacka kommun.

Resultat Koncernen.

Förutom ovanstående faktorer som är direkt hänförliga till 
pandemin medför byte av redovisningsprincip avseende 
privata investeringsbidrag stärkta resultatnivåer jämfört 
med tidigare år. I tabellen ovan är effekten för detta 
justerad för 2019. Övergången har skett till följd av ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) som gäller från 2020.    

Koncernen

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 091 -4 293 -4 402 -4 659 -4 627

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -90 -82 -106 -90 -87

Resultat 139 172 202 243 511

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

I den sammanställda redovisningen räknas bara Eksta 
Bostads AB in, eftersom undantagsregeln tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 
Årets resultat för koncernen uppgår till 511 miljoner. 
Resultatet är justerat för koncerninterna mellanhavanden 
samt reavinster inom koncernen.

2016 2017 2018 2019 2020

Kungsbacka 
kommun

89 163 171 210 415

Eksta Bostads AB 24 23 43 42 109

Koncernelimine-
ringar och boksluts-
dispositioner

-5 19 -12 -10 -13

108 205 202 243 511
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Utöver kommunens resultat bidrar Eksta till ett högre 
resultat än föregående år. Resultatet för Eksta Bostads 
AB inklusive Tempohus i Kungsbacka AB uppgår till 
109 miljoner vilket är högre än tidigare år. Det högre 
resultatet förklaras främst av försäljningar av fastigheter 
till extern part under 2020. Därtill bidrar en ökning  
av hyresintäkterna samt ett gynnsamt ränteläge till  
årets resultat. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatter &  
statsbidrag

2016 2017 2018 2019 2020

Årlig förändring 
skatter & stats- 
bidrag

6,2 5,3 3,6 6,0 4,7

Årlig förändring 
nettokostnader

7,1 3,2 4,0 5,1 0,6

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Kommunens huvudsakliga intäkter utgörs av skatte- 
intäkter samt generella statsbidrag. Under 2020 ökade 
dessa sammantaget med 4,7 procent vilket är en lägre 
ökningstakt än föregående år. Ökningstakten hålls till 
stor del uppe av de ökade generella statsbidragen under 
2020 till följd av pandemin. Analyseras skatteintäkterna 
separat är ökningstakten 2 procent vilket är lägre än 
föregående år. Ökningstakten för de generella stats- 
bidragen uppgår till 43 procent vilket är markant högre 
än brukligt. 

2020 skiljer sig även avseende nettokostnadsutvecklingen 
som enbart uppgår till 0,6 procent. Bidragande orsaker  
är ersättning för sjuklönekostnader om 50 miljoner,  
förhållandevis låg personalkostnadsökning samt generellt 
lägre kostnader inom vissa av kommunens verksamheter. 

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna utgör en allt större kostnadspost för 
kommunen. Sammantaget består kommunens pensions-
kostnader av två olika delar.
 

1)  Den första är en avgiftsbestämd kostnad på 4,5 procent 
på utbetald lön till alla anställda som är 21 år eller äldre. 

2)  Den andra delen avser en kostnad för en förmånsbaserad 
pension för de personer som tjänar över 7,5 gånger 
inkomstbasbeloppet. Den delas upp i vad som intjänats 
från och med 1998 och vad som intjänats före 1998

 a)  Ny skuld intjänad från och med 1998. Skulden 
förändras med nyintjänande, utbetalningar samt 
ränte- och basbeloppsuppräkningar. 

 b)  Gammal skuld som intjänats före 1998.  
Förändringen av den gamla skulden beror på 
utbetalningar, basbeloppsförändringar, ränte-
uppräkningar samt aktualiseringar.

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Avgiftsbestämd 
ålderspension

134 142 147 150 153

Förmånsbaserad 
pension

Pensioner från och 
med 1998

35 36 59 59 59

– Varav utbetal-
ningar

12 13 14 16 19

– Varav skuldför-
ändring

23 23 45 43 47

Pensioner före 1998 5 37 8 43 56

– Varav utbetal-
ningar

67 68 69 72 74

– Varav skuldför-
ändring

-63 -32 -61 -29 -18

Summa 174 215 214 252 268

Pensionskostnader-
nas andel av skat-
ter & statsbidrag

4,0% 4,7% 4,5% 5,0% 5,1%

Över tid syns en stabil ökning av kommunens pensions-
kostnader. För 2020 utgör pensionskostnaderna drygt 
5 procent av skatter och generella statsbidrag. Andelen 
bedöms även öka framöver då allt fler anställda bedöms 
hamna över gränsen för när tjänstepension erhålls. Därtill 
tros livslängdsantagandet justeras framöver vilket bedöms 
påverka kommunens pensionskostnader ytterligare.  
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Finansiella kostnader

Finansiella 
kostnader

2016 2017 2018 2019 2020

Genomsnittlig 
upplånings-
ränta  
(procent)

1,70 1,10 0,70 0,60 0,55

Räntekostnad 
för lån (mkr)

9,2 6,7 5,4 7,4 8,3

De finansiella kostnaderna för kommunens låneskuld 
utgör i dagsläget en relativt låg nivå vilket framförallt  
beror på det gynnsamma ränteläget. Kommunens 
genomsnittliga upplåningsränta uppgick till 0,55 procent. 
Nivån på räntan har sjunkit successivt de senaste åren. 
Från 2017 syns dock en tydlig trend i form av ökade kost-
nader vilket beror på att låneskulden ökat i omfattning. 
Det gynnsamma ränteläget som råder är positivt i dags-
läget, men innebär samtidigt finansiell risk på sikt i de 
fall ränta börjar stiga. Med nuvarande låneskuld skulle en 
ökning med 1 procentenhet medföra en ökad räntekostnad 
om ca 14 miljoner, vilket då direkt påverkar utrymmet att 
bedriva annan verksamhet. I dagsläget bedöms inte sanno- 
likheten för en ränteökning som särskilt stor. En ökad 
låneskuld utgör alltjämt en finansiell risk på sikt.  

Årets investeringar

Årets  
investeringar

2016 2017 2018 2019 2020

Lokaler 159 357 493 573 498

Löpande 60 66 59 79 87

Avgifts- 
finansierade 
verksamheter

41 56 70 201 134

Övriga 53 55 135 123 138

Summa 313 534 757 976 857

Ovanstående tabell redovisar nettoinvesteringarna per år 
för perioden 2016–2020. Över tid syns en stadig öknings-
takt vilket förklaras av den expansiva fas som kommunen 
är mitt uppe i. Nettoinvesteringarna för 2020 är något 
lägre än 2019 men uppgår ändå till en hög nivå vid en 
jämförelse historiskt. För 2020 utgörs de största investe-
ringarna av Parkeringshuset Linden, färdigställandet av 
Kungsbacka badhus samt om- och tillbyggnad av skolan i 
Frillesås samt i Fjärås. 

Ur ett finansiellt perspektiv utgör investeringsvolymen en 
utmaning. Ju högre investeringsvolymer, desto högre blir 
behoven av goda årliga resultat. Alternativet är en ökad 
skuldsättning i form av nya lån. 2020 års starka resultat 
är därför ett välkommet tillskott som bidragit att hålla 
nere låneskulden. I nedanstående förenklade kassaflöde 
åskådliggörs kopplingen mellan årets resultat, årets 
investeringar samt behov av nya lån.

Förenklad 
kassaflödes- 
analys (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 89 163 171 210 415

Avskrivningar 259 280 294 315 344

Nya lån 100 100 300 400 200

Summa 448 543 765 925 959

Netto- 
investeringar

365 534 757 976 857

Avskrivningar-
nas andel av 
verksamhet-
ens kostnader

5,1% 5,3% 5,5% 5,6% 6,1%

Tabellen beskriver ett förenklat kassaflöde. I den full-
ständiga kassaflödesanalysen tillkommer fler poster. 
Ur ett planerings- och ekonomistyrningsperspektiv 
är däremot ovanstående en bra grund. Årets resultat 
adderas med årets avskrivningar. Avskrivningarna har 
inte inneburit något utflöde av medel utan är en successiv 
kostnadsföring av tidigare investeringar. Summeras dessa 
poster erhålls ett förenklat kassaflöde innan eventuell upp-
låning. Då summan av årets resultat och gjorda avskriv-
ningar understiger nettoinvesteringarna har kommunen 
varit tvungen att ta upp nya lån. Totalt uppgår dessa till 
200 miljoner under året. Årets resultat om 415 miljoner är 
således inte pengar som är oförbrukade, utan har snarare 
bidragit till att kunna finansiera årets investeringar och 
hålla nere behovet av att låna upp nya medel. 

Gjorda investeringar medför utbetalningar under tiden 
som investeringen pågår. När investeringen tas i bruk 
påbörjas avskrivning av tillgången vilket genererar 
avskrivningar som belastar resultaträkningen. Det är 
därför relevant att studera avskrivningarnas andel av 
verksamhetens kostnader över tid. Av tabellen framgår 
att avskrivningarnas andel ökat successivt under fem-
årsperioden. Förklaringen är de ökade investerings-
volymerna vilka även beräknas kvarstå på en hög nivå 
kommande år. 

Soliditet 
Soliditeten mäter kommunens långsiktiga handlings- 
utrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens  
tillgångar som finansierats med egna medel. 

Soliditet (%) 2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet 
inklusive hela 
pensions- 
åtagandet

28,0 28,8 28,4 31,5 33,3

Soliditet 
enligt bland-
modellen

55,0 53,0 49,0 49,3 49,0

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

36     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Då Kungsbacka kommun redovisar pensioner enligt full-
fonderingsmodellen analyseras ofta soliditeten inklusive 
hela pensionsåtagandet. Soliditeten har under perioden 
legat stabilt runt 28 procent. 2019 års ökning beror i sin 
helhet på ändrad redovisningsprincip avseende privata 
investeringsbidrag. Exkluderas effekten av detta sjönk 
soliditeten med 0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 
beror på det starka resultatet 2020.

Låneskuld

Låneskuld 2016 2017 2018 2019 2020

Skatte- 
kollektivet

70 174 462 724 851

Avgifts- 
kollektivet

480 476 488 626 699

Summa 550 650 950 1 350 1 550

Kungsbacka kommun har under de senaste fem åren ökat 
sin låneskuld från 550 miljoner till 1 550 miljoner. Förkla-
ringen är främst den ökade investeringsvolymen till följd 
av att Kungsbacka växer. Under 2020 syns en avtagande 
ökning. Trenden förklaras dels av att investeringsvolymen 
är något lägre jämfört med 2019, dels att årets resultat 2020 
bidragit till att finansiera en större del av årets investe-
ringar. För att åskådliggöra vilket kollektiv låneskulden 
hänför sig till skiljer tabellen på skattekollektivet samt 
avgiftskollektivet. Över tid syns den största ökningen 
inom skattekollektivet vilket hänger ihop med att det är 
här som de största investeringarna gjorts de senaste åren, 
exempelvis investering i skolor och nytt badhus.

Pensionsskuld

Pensions
skuld

2016 2017 2018 2019 2020

Intjänat från 
och med 1998

334 357 392 436 512

Intjänat före 
1998

1377 1345 1283 1253 1235

Summa 1 711 1 702 1 675 1 689 1 747

Utöver kommunens låneskuld utgör skuld till anställda 
för kommande pensioner en stor del av balansräkning-
ens skuldsida. Merparten av skulden hänför sig till 
pensioner intjänade före 1998. Denna del av skulden 
kommer successivt att minska i takt med att utbetal-
ningarna sker och bara öka med basbeloppsförändringar, 
räntejusteringar samt aktualiseringar av befintlig skuld. 
Under 2020 minskade denna del av skulden i en lägre 
omfattning än tidigare vilket förklaras av ändringar i 
RIPS regelverket vilket medförde en ökning av skulden 
om ca 10 miljoner. 

Avseende pensioner intjänade efter 1998 syns en relativt 
stor ökning 2020. Delvis förklaras detta av genomförd 
rättelse av fel från tidigare år om 21,5 miljoner, dels att det 
under året beslutats om visstidspension för förtroende- 
valda om totalt 10 miljoner. Den senare ska enligt gällande  
regelverk redovisas som ansvarsförbindelse fram tills 
beslut om utbetalning fattats. Exkluderas dessa effekter är 
ökningstakten av den nya skulden i nivå med tidigare år. 

Kungsbacka kommun redovisar hela pensionsåtagandet 
som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från 
lagen om kommunal redovisning som anger att pensions-
åtagande för 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Effekten på resultat och ställning 
framgår av not till balansräkningen. 

Övriga avsättningar

Övriga  
avsättningar

2016 2017 2018 2019 2020

Deponier 105 103 102 202 201

Övriga  
avsättningar

0 0 0 23 27

Summa 105 103 102 225 228

Kungsbacka kommun har gjorda avsättningar för att 
hantera förorenad mark i form av deponier. Totalt uppgår 
gjord avsättning till 201 miljoner. De största avsättning-
arna avser Barnamossen samt Svinholmen. Några nya 
uppskattningar och bedömningar har ej gjorts under 2020.

Under övriga avsättningar ingår dels bidrag till  
infrastruktur, dels avsättning för andra åtaganden.  
Under 2020 gjordes en avsättning för ledningsflytt där  
ledningen ägs av extern aktör. 
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Riskanalys

Finansiella risker
Låneskulden har ökat under året med 200 miljoner till  
1 550 miljoner. Den genomsnittliga räntan har minskat 
till 0,55 procent och låneskulden är fördelad på förfallo- 
tider enligt diagrammet nedan. Kommunen har inga 
derivat eller liknande ränteprodukter. Av kommunens 
skuld är alla lånen tagna hos Kommuninvest AB utom  
50 miljoner kronor som finns hos Svenska Handelsbanken.
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Borgensåtaganden

Borgens 
åtaganden 
(mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Eksta  
Bostads AB

2 708,0 2 866,0 3 035,0 3 260,0 3 390,5

BKN/Boverket 1,4 0,3 0,2 0,1 0,1

AB Mönster 14,0 12,0 10,0 10,0 9,1

Föreningar 15,0 14,0 13,0 13,0 12,4

Summa 2 738,4 2892,3 3 058,2 3 283,1 3412,1

Kommunens borgensåtagande har ökat med 129 miljoner 
under 2020. 

Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden 
även åtagande för 25 (19) hyresgarantier. Hyres- 
garantierna är utformade som enkel borgen, vilket 
innebär att kommunen blir betalningsskyldig först sedan 
hyresvärden uttömt alla möjligheter att driva in skulden.

Kommunens borgensåtagande är olika ur ett riskperspek-
tiv. Merparten av borgensåtagandena är gentemot kom-
munens helägda bolag Eksta vilket medför en lägre risk. 

Störst risk medför kommunens borgensåtagande gentemot 
föreningar. I flertalet finns säkerhet i form av pantbrev i 
föreningarnas fastigheter. Risken för kostnader i samband 
med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har 
kommunen inte behövt infria något åtagande. Övriga 
borgensåtagande bedöms i dagsläget vara av lägre risk då 
pantbrev eller liknande ligger som säkerhet.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska ställning påverkas av en rad 
olika faktorer. Här gör vi en övergripande känslighets-
analys i syfte att få en bild över hur de olika delarna 
påverkar ekonomin.

Känslighetsanalys Förändring i 
procentenhet

Effekt i  
miljoner

Löneökning 1 34

Ränteförändring 1 14

Justering av  
skattesatsen

10 öre 25

Strukturellt resultat
Vid en analys av årets resultat är det av stor vikt att 
resonera kring eventuella aspekter som sticker ut under 
det gångna året och som inte utgör återkommande poster 
från år till år. Ett sätt att göra detta är att analysera det 
strukturella resultatet. Måttet är inget formellt mått i 
lagen om kommunal redovisning, men används av ett 
antal kommuner för att analysera årets resultat i dess 
beståndsdelar. Syftet med det strukturella resultatet är 
att uttala sig hur resultatet står sig när poster av engångs-
karaktär alternativt andra avvikande poster under året 
har exkluderats. På detta vis är det möjligt att uttala sig 
kring huruvida resultatet är långsiktigt hållbart eller ej. 
I nedanstående tabell görs en analys där poster som är 
specifika för 2020 justeras:

Strukturellt resultat

Resultat enligt Resultaträkningen 415

Generella stadsbidrag, Covid 19 -158

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter 
 jämfört med föregående år

90

Ny redovisningsprincip investeringsbidrag -24

Nettokostnad sjuklön -27

Reavinst exploatering -17

Strukturellt resultat 279

Analysen utgår från resultatet enligt resultaträkningen 
som uppgår till 415 miljoner. Därtill sker justering av 
följande poster:
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Generella statsbidrag, covid-19: Under 2020 erhöll kommuner 
och regioner betydande belopp i utökade generella stats-
bidrag. Anledningen var främst att pandemin befarades 
leda till ett stort tapp i kommunens skatteintäkter. Till-
skotten beslutades under ett antal tillfällen under första 
halvåret 2020 och uppgår sammantaget till 158 miljoner 
för Kungsbacka kommun. De utökade bidragen är inget 
som bedöms vara bestående efter pandemin utan kommer 
då med största sannolikhet återgå till mer normala nivåer. 

+ 2%
Ökningstakten avseende 
skatteintäkter minskar.

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter:  Främsta 
skälet till de utökade statsbidragen var ett befarat tapp av 
kommunens skatteintäkter. En avtagande utveckling syns 
för Kungsbacka 2020. Ökningstakten mellan 2020 och 
2019 uppgår till 2 procent. Motsvarande förändring mellan 
2018 och 2019 uppgick till 4 procent. Skulle utvecklingen 
varit snarlik föregående år skulle således skatteintäkterna 
ökat med ytterligare 90 miljoner. I analysen är det dock 
viktigt att betona att effekten av de ökade statsbidragen 
samt den avtagande utvecklingen av skatteintäkterna är 
positiv för 2020 vilket stärker resultatet.

RKR R2
Byte av redovisningsprincip stärker 
resultatet med 24 miljoner kronor.

Byte av redovisningsprincip med anledning av RKR R2 
avseende privata investeringsbidrag: Från 2020 gäller RKR 
R2 Intäkter. Detta innebär att privata investeringsbidrag 
inte längre periodiseras över tillgångens nyttjandetid 
utan resultatförs i takt med utbyggnaden. 2020 stärker det 
resultatet med 24 miljoner. Denna resultatpost kommer 
vara återkommande framöver, men det är viktigt att 
beakta i analysen att dessa medel inte är något kommu-
nen kan finansiera löpande verksamhet med. Beloppens 
omfattning kommer variera stort över tid då det är helt 
avhängigt vilken utbyggnadstakt som råder inom exploate-
ringsområdena. Därtill medför utbyggnaden ökade kapi-
talkostnader hänförliga till de nya anläggningarna vilka 
tar en del av det ekonomiska utrymmet i anspråk årligen.

Reavinster exploatering: Under 2020 uppgår reavinster 
från exploatering till 17 miljoner. Dessa medel är i likhet 
med erhållna investeringsbidrag inget kommunen bör 
finansiera löpande verksamhet med. Marken är enbart 
möjlig att sälja en gång och när detta är gjort är kommu-
nen inte längre ägare av tillgången. Även denna effekt 
varierar stort mellan åren, beroende på när marköverlåt- 
elserna sker. 

Nettokostnad sjuklön: Under normala år har kommunen 
enbart en kostnad för sjuklön. Under 2020 har kommu-
nen erhållit full ersättning för sjuklöner under perioden 
april till och med juli, samt täckning för onormalt höga 
sjuklönekostnader under perioden augusti till december. 
Totalt uppgår erhållen ersättning till ca 50 miljoner. 
Detta sammantaget gör att nettokostnaden för sjuklön  
är 27 miljoner lägre 2020 än för 2019. 

279 Mkr
Strukturellt resultat.

Summeras effekten av samtliga dessa poster uppgår det 
strukturella resultatet till 279 miljoner kronor vilket är ett 
resultat som i större utsträckning motsvarar föregående 
år. 2019 uppgick resultatet till 176 miljoner (210 miljoner 
vid justering av jämförelsetal avseende övergång till RKR 
R2). I resultatet ingick dock avsättning för deponi om 
100 miljoner. 
   

17 Mkr
Reavinst för exploatering.

158 Mkr
Generellt statsbidrag, covid-19.

50 Mkr
Ersättning för sjuklöner.
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Vision 2030

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KUNGSBACKA ÄR EN NATURSKÖN och dynamisk 
tillväxt kommun. Hit är alla lika välkomna, och möj-
ligheterna till utveckling är goda för både individen, 
gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar 
vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften 
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så 
att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. 

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strate-
giskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens 
tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och 
lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. 
Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kom-
munen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, 
som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. 
Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön 
där tradition möter innovation och där mötesplatserna är 
många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikatio-
ner med kommunens orter och omvärld. Välplanerad 
infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra 
fantastiska naturmiljöer så att även kommande genera-
tioner ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i 
vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar 
turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och 
är det självklara valet för företag som vill etablera sig i 
Väst sverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara 
anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, 
och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv 
utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en 
kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig 
om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompe-
tens, god självkänsla och stark framtidstro. 

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som 
människor utvecklas både näringslivet och samhället i 
stort.

Aktiviteter som engagerar, 
 inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd 
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och 
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och 
föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande 
saker att hända.

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, 
nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett 
innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, 
och är en förebild för andra. Här jobbar människor som 
vill, vågar och kan.
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Så tar vi oss mot visionen 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Målen preciseras i fokusområden och gäller för samtliga 
nämnder förutom valnämnd, överförmyndare i samver-
kan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att bidra till 
att vi tillsammans når de kommunövergripande målen. 
Nämnderna väljer om de vill bryta ned fokusområdena 
till egna nämndmål eller arbeta direkt utifrån de kom-
munövergripande målen. Vi samarbetar med områden 
som är komplexa och har en kommungemensam plan 
med prioriterade aktiviteter för att nå målen. Alla mål 
ska tas om hand men alla behöver inte göra allt, vilket 
innebär att nämnderna i och med det gemensamma 
målarbetet kan bidra i olika omfattning till de olika 
fokusområdena. 

Måluppfyllelsen baseras på dels på hur indikatorerna 
utvecklats dels på en kvalitativ uppföljning utifrån 
nämndernas rapportering. Förutom skriftlig uppföljning 
i samband med delårs- och årsbokslut görs uppföljning i 
dialogformat vid så kallade checkpoints för att stämma av 
hur det går i målarbetet.  
 
Följande exempel visar att vi är på god väg eller delvis på 
väg att nå målen. Samtidigt måste vi fortsätta vara uthål-
liga eftersom effekterna av flera satsningar inte kommer 
märkas förrän om några år. Under året har arbetet i 
många verksamheter präglats mycket av hanteringen av 
pandemin, vilket gör att en del utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka. Å andra sidan har digitaliseringen fått en rejäl 
skjuts framåt.

Vision 2030 är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden 
som visionen lyfter fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfull-
mäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för 
utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

FOTO: Hannah Björk
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Mål

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden Trend

 I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande 
 byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

←

 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. —
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekre-
ation, upplevelser och kreativa utbyten. →

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi fortsätter ta oss mot 
målet men har en bit kvar, särskilt när det gäller fokus-
området attraktiva bostäder med inspirerande byggnads-
miljö för olika behov, generationer och livsstilar. Många 
initiativ har tagits för att omvandla fysiska möten till 
välkomnande, trygga och digitala mötesplatser under 
pandemin, och resultaten fortsätter att visa att Kungs-
backa är en trygg plats.

Det här har vi gjort
Under pandemin har samtliga förvaltningar satsat 
på tydlig och lättillgänglig kommunikation till olika 
målgrupper, exempelvis barn, elever, vårdnadshavare, 
omsorgstagare och personal. Detta för att öka kännedom 
om och skapa trygghet utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för minskad smittspridning.  

Hemtjänsten har fortsatt sitt arbete med att förbättra 
personalkontinuiteten. Detta har resulterat i en förbätt-
ring från ett snitt på 22 medarbetare under 2019 ner till 
ett snitt på 17 medarbetare 2020. Många hemtjänstta-
gare har uppgett att man känner sig nöjd och trygg med 
hemtjänsten i sin helhet, och medarbetarna har upplevt 
att omsorgstagarna i mindre uträckning framför klago-

mål på kontinuiteten. Förvaltningen för Vård & Omsorg 
införde även ett särskilt covid-team i hemtjänsten, vilket 
bidrog till minskad oro hos omsorgstagare, anhöriga 
och personal. Ett nytt omsorgsboende i Särö togs i drift 
under året, och är det första boendet som byggs enligt 
den nya standardiserade koncepthandlingen. Denna ska 
kunna appliceras på nya boenden och kommer förkorta 
processen så att fler boendeplatser kan erbjudas invånarna 
snabbare.

Vi har ökat användandet av träningslägenheter, som är en 
del av en boendetrappa där nästa steg är referensboende 
och slutligen eget boende. Med detta kan fler individer få 
möjlighet till en god vårdkedja/boende inom Kungsbacka 
kommun. 

Vi har skapat nya mötesplatser där vi aktivt arbetat för att 
nå fler målgrupper. Den nya idrottsparken ger möjlighet 
till lek, träning och kulturaktiviteter, och solstolar och 
bihotell längs ån bidrar till en trivsam miljö med hållbar-
hetsfokus. Temaplatsen Goplatsen skapades i samarbete 
med en grupp gymnasieelever och är öppen för alla, 
men i första hand utformad för tjejer. Under sommaren 
semestrade många invånare på hemmaplan, och vi gjorde 
mycket marknadsföring om hemestertips i kommunen.
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I arbetet med nya översiktsplanen och samhällsbyggnads-
processen har vi inkluderat barnperspektivet. Samarbete 
med skolor har gjort att många synpunkter kommit in 
från ungdomar under 18 år. 

När vi bygger lokaler läggs stor vikt på att miljöerna 
ska vara tillgängliga, välkomnande och kunna nyttjas 
av olika intressenter. Exempelvis erbjuder utemiljön för 
eleverna på Fjärås Bräckaskolan teman för olika aktivi-
teter. 

Andelen vårdnadshavare som får plats i förskola på 
önskat datum har ökat och motsvarar nu 84 procent. 
Även väntetiden för dem som inte får plats på önskat 
datum har minskat från 29 dagar 2019 till 15 dagar under 
2020. 

Analys
En stor del i att vara attraktiv som kommun handlar 
om hur vi löpande förbättrar våra verksamheter, så att 
miljöerna är attraktiva, välkomnande, trygga och skapar 
upplevelser och möten. År 2020 kom Kungsbacka på en 
femteplats i tidningen Fokus undersökning Bäst att leva, 
vilket är ett stort kliv framåt jämfört med tidigare år och 
ett kvitto på att Kungsbacka är en attraktiv kommun. 
Undersökningen jämför kommunerna utifrån 210 fak-
torer inom olika områden exempelvis arbetsmarknad, 
bostäder, demografi, demokrati och jämställdhet, kom-
munal ekonomi, trygghet, kultur och fritid, miljö, socialt 
och hälsa samt utbildning. 

Stort fokus under året har varit att bibehålla och stärka 
trygghet och daglig kontinuitet för elever och brukare 
inom skola, vård och omsorg. En del ordinarie verksam-
het har fått stå åt sidan och i vissa fall pausats helt på 
grund av pandemin, men det finns också många exempel 
på hur våra verksamheter har ställt om för att möta en 
föränderlig omvärld. Att kunna stå för trygghet och kon-
tinuitet är en del i att vara en attraktiv kommun.

Ansökningar av planbesked har minskat under året vilket 
kan leda till att det blir mindre byggnationer i framtiden, 
men det är för tidigt att dra slutsatser om ännu. Inom 
samhällsplaneringen behöver vi ha fortsatt fokus på att 
bygga verksamheter och gemensamma platser inom 
bostadskvarter för att få en bra blandning i byggnationen 
och levande kvarter. Antalet påbörjade och färdigställda 
bostäder under året ligger långt under målvärdet. Det 
finns ett antal färdiga detaljplaner som inte är bebyggda 
framförallt i staden. Den främsta orsaken är sannolikt att 
byggherrarna avvaktat på grund av ekonomiska skäl med 
en hög byggtakt i regionen och därmed höga priser. En 
annan anledning är att en stor plan inte kunnat påbörjas 
då man varit tvungen att invänta färdigställandet av ett 
parkeringshus. 

Vi behöver fortsätta täcka in flera grupper/behov när 
vi planerar för en attraktiv kommun, så som vi gjorde i 
arbetet med Goplatsen. Vi har fortfarande inte bostäder 
för alla grupper, och saknar lägenheter till ungdomar. Vi 
saknar också lägenheter till äldre som vill flytta från sin 
villa men inte sin ort, liksom familjer som separerar och 
behöver varsin lägenhet. 

Brukare i bostad med särskild service bor generellt länge 
i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta livslångt 
behov av stöd, service och omvårdnad. Trots att det byggs 
mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter 
relativt låg jämfört med andra kommuner. Det innebär 
att möjligheterna att flytta om stödbehovet minskar är 
små. 

När beslut gällande bostad med särskild service inte verk-
ställs kan vi föreläggas att betala en särskild avgift. Under 
2020 har nämnden för Individ & Familjeomsorg blivit 
ålagd att betala särskild avgift i två ärenden på vardera 
1 miljon kronor.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges 
 kommuner enligt tidningen Fokus

28 24 15 5 <30

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo 
och leva på (SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100)

72 72 68 69 72

Antal påbörjade och färdigställda bostäder i.u. i.u. 501 
påbörjade
418 fär-

digställda

234 
påbörjade

248 fär-
digställda

575

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten 
(SCB:s medborgarundersökning, skala 0–100)

63 64 60 59 65

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i 
kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100)

66 66 66 65 67
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EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden Trend

 Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. —
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljö målen, 
de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. →

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. ←

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse 
Många av de aktiviteter som ligger till grund för en håll-
bar utveckling berör långsiktig planering och den genere-
rade nyttan för våra genomförda åtgärder blir i vissa fall 
märkbar först senare. Den samlade bedömningen är att vi 
utifrån det uppställda målet går åt rätt håll. 

Det här har vi gjort 
Invånare och verksamhetsutövare har fått lämna syn-
punkter på förslag till ny översiktsplan som ska ligga till 
grund för vårt framtida Kungsbacka. Under samråds-
processen inkom 640 svar genom formella yttranden och 
inlägg på sociala medier. Även Kommunfullmäktiges 
antagande av en ny avfallsplan med ambitiösa mål för 
bland annat cirkulära flöden och minskade avfallsmäng-
der ger oss bra förutsättningar att bidra till en hållbar 
utveckling i Kungsbacka. 

Det är en framtida utmaning när budgeterade investe-
ringar inte genomförs, vilket skjuter kostnader framåt. 
Under året har bland annat kompletteringstäckning av 
Toms deponi genomförts som minskar ”gamla skulder”. 
Utöver god ekonomisk planering pågår arbetet med att 
minska vattenförluster från dricksvattennätet och riktade 
åtgärder för att minska inläckage av tillskottsvatten i 
spillvattennätet. Fokus ökar på underhåll, både för våra 
tekniska försörjningssystem såsom avloppsrening och 
dricksvattenproduktion men också för våra fastigheter. 
Rådande pandemi har bidragit till att både invånare och 
företagare har behövt mer stöttning under året. Detta ses 
också som ett viktigt arbete för att säkerställa en långsik-
tigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Förutsättningar för biologisk mångfald har ökat när ytor i 
staden utnyttjats till fjärilsrestauranger och insektshotell, 
och gräsytor omvandlats till blommande ängar. Nyan-
lagda dagvattendammar ökar skyddet för vattendrag, 
kan fungera som utjämningsmagasin vid höga flöden och 
bidrar även till ökad biologisk mångfald. 

Ca 500 produkter med farliga ämnen har tagits bort för 
att minska risken för negativ påverkan på både hälsa och 
miljö. Cirkulära tjänster har upphandlats för att under-
lätta återanvändning av både arbetskläder och saker. 
Genom att skänka möbler från kommunens möbelförråd 
till föreningsliv har ca 700 möbler återanvänts och skapat 
nytta för föreningslivet. Vi har haft workshops och dialo-
ger med ca 70 unga i årskurs 7–9 för att se hur vi tillsam-
mans kan jobba med hållbar konsumtion.

77 procent av alla interna transporter har varit fossilfria. 
I hemtjänsten har som exempel 1–2 bilresor per dag 
ersatts med elcykel eller elmoped. Koldioxidutsläppen för 
tjänsteresor minskade med 30 procent jämfört med 2019.  
Energianvändningen minskat med nästan 3 procent och 
egenproducerad energi är nu nära 7 procent. 

Social hållbarhet når vi med att grundläggande mänsk-
liga rättigheter uppfylls. Kungsbackas fokus är att 
unga mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Satsningen på 
Leverera välmående handlar om ungas hälsa, utgår ifrån 
fysisk aktivitet, positiva relationer, värderingar och inre 
drivkraft. Konkret har det resulterat i ett varierat utbud 
av aktiviteter som ger rörelse i skolan för samtliga gym-
nasieelever både under och utanför lektionstid. Andelen 

44     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

elever som bedömde sin hälsa som god eller mycket god 
var 65 procent, en förbättring med fem procentenheter 
jämfört med 2019. Indikatorvärden för elevhälsa sjönk 
marginellt jämfört med föregående år för både flickor 
och pojkar i årskurser 4 och 8, men för gymnasiets åk 1 
ökade elevhälsan istället till 70 respektive 80 procent och 
överskred därmed uppsatt målvärde på 60 procent. 

Elever i årskurs 6–9 fick under våren information om 
Ung-appen och drygt 30 procent av kommunens 4 900 
elever i åldern 12–15 år svarade på en uppföljande enkät. 
Appen visar aktiviteter, evenemang och mötesplatser för 
unga och pengar eller stöd kan sökas till egna projekt. Nu 
har den ca 2 800 nedladdningar vilket är 35–40 procent 
av alla 12–15-åringar. 

Föräldraskapsstöd för ungas hälsa är en viktig skydds-
faktor för att främja barns och ungas psykiska hälsa 
under uppväxten. Under året har stödet ställts om till 
digital form och fler ensamstående och föräldrar som gör 
webbkursen kan erbjudas coachning. Nätverket Föräldrar 
Emellan genomförde tre digitala föreläsningar under 
hösten med närmare 1 000 deltagare. Utvärderingar visar 
ett högre deltagande med jämnare fördelning av deltagare 
mellan kommundelarna i det digitala formatet jämfört 
med fysiska föreläsningar. 

Analys 
Arbetet utifrån det lokala målet om en hållbar utveck-
ling och en hälsosam miljö ses absolut ha framskridit i 

rätt riktning. Under 2020 toppade Kungsbacka kommun 
tidningen Dagens samhälles ranking över kommunernas 
arbete med de globala målen. Bildandet av den nya avdel-
ningen Hållbar utveckling ger ett starkt signalvärde både 
internt och externt, och de globala målen har bland annat 
lyfts i en informationskampanj där Ines 7 år har utmanat 
ett tjänstepersoner att förklara målen så att alla förstår. 
Vi har fokuserat på cirkulära tjänster och vidtagit många 
andra åtgärder för att styra mot nationella och globala 
hållbarhetsmål samt åtaganden i Borgmästaravtalet. 

Att vi rör oss i rätt riktning utifrån vår målformulering 
betyder dock inte att Kungsbacka tar motsvarande kliv 
framåt ur ett större hållbarhetsperspektiv. Av kommu-
nens hållbarhetsredovisning framgår det att vi fortfa-
rande har stora utmaningar inom klimatområdet. Det 
gäller inte minst transporter, konsumtion och anpass-
ningsåtgärder, där kommunens möjligheter att påverka 
invånare och företagares beteendemönster är begränsade. 
Den genererade nyttan av dagens arbete kommer i vissa 
fall att synas först efter flera år.  

Många åtgärder pågår och har intensifierat arbetet med 
att förbättra ungas fysiska och psykiska hälsa, men det är 
svårt att bedöma effekterna för unga i kommunen. Helt 
säkert är att pandemin har påverkat ungas situation. För 
vissa har det varit gynnsamt med till exempel distansun-
dervisning samtidigt som andra har påverkats negativt. 
Med fortsatt fokus och genomförande av åtgärder finns 
goda möjligheter att närma sig målet.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invå-
nare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,3 2,2 * * 2,0**

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik (Källa: Sveri-
ges Ekokommuner) 

65 73 74 * 75

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

79 73 74 * 99

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler 
(Källa: Sveriges Ekokommuner)

99 99 99 99 99

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänstere-
sor med bil per årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

505 427 354 328 350

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per 
årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

0,10 0,17 0,14 0,10 0,10

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 75%

Åk 4: 89%
Åk 8: 73%

Åk 1 
gymn: 

58%

Åk 4: 85%
Åk 8: 70%

Åk 1 
gymn: 

70%

Åk 4: 92%
Åk 8: 80%

Åk 1 
gymn: 

60%

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 88%

Åk 4: 90%
Åk 8: 81%

Åk 1 
gymn: 

61%

Åk 4: 88%
Åk 8: 84%

Åk 1 
gymn: 

80%

Åk 4:92%
Åk 8:90% 

Åk 1 
gymn: 

60%

*  Siffrorna publiceras senare. 
**  1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. 
*** Indikatorn är ny, därför finns inte tidigare mätningar att jämföra med.
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden Trend

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. →
I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för 
 individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att kommunen trots 
pandemin har gjort en viss förflyttning i positiv riktning 
under året, men det finns potential att ta ytterligare steg 
framåt. Flera större satsningar som har gjorts under året 
förväntas ge märkbar utdelning i framtiden. 

Det här har vi gjort 
År 2020 blev en svår period för näringslivet, trots att 
Kungsbackas företagare generellt sett har starka och 
robusta verksamheter. För många företag handlade det 
om radikal omställning och överlevnad då verksamheten 
i princip släcktes ner från en dag till en annan. Samtidigt 
arbetade andra verksamheter för högtryck, till exempel 
inom livsmedelsindustrin, byggindustrin och företag som 
levererar till sjukvården. 

Våra fysiska möten med näringslivet har fått ställas in 
eller skjutas upp, vilket dock skapat utrymme för andra 
insatser för att stötta kring pandemin såsom ökad dialog, 
ökad service, hjälp att tolka nationella stödpaket och ge 
råd. En positiv följd av pandemin har varit ett ökat antal 
samverkansytor med externa aktörer. Befintliga samar-
beten har fördjupats och relationerna har stärkts. Det 
gemensamma arbetet under pandemin har varit gynn-
samt för såväl invånare som företagare. 

Pandemin har ökat på arbetslösheten. I december 2020 
var antalet öppet arbetslösa inom Göteborgsregionen 
7 000 fler än året innan (en ökning med 37 procent). I 
Kungsbacka kommun handlar det om ca 300 fler (+33 
procent). Samtidigt har många fått möjlighet att bidra i 
nya arbetstillfällen som skapats inom bland annat vården. 
Det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har 
varit ett stort förbättringsarbete under året. 200 personer 

på olika förvaltningar och även folkvalda har utbildats. 
Satsningen syftar till att ge snabbare handläggningstider, 
tydligare fokus på kundens behov och förflyttning till en 
mer rådgivande och serviceinriktad roll. 

Nya avgiftsmodeller har etablerats och gett en ökad 
transparens för företagen som numera kan beräkna hela 
kostnaden för sitt ärende i förväg och lättare förstå vad de 
betalar för. 

Under hösten har ett flertal moment automatiserats 
inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde. Den tid 
som medarbetarna sparar läggs istället på rådgivning. 
För kunderna har det inneburit att det blivit lättare att 
komma i kontakt med rätt person och få svar på frågor. 
Många relationsstärkande insatser har genomförts, 
däribland öppet hus för företagare, startmöten vid större 
byggprojekt och en digital branschdag med fokus på 
dialog och relation.

Nya företagsetableringar har fortsatt enligt plan och 
antalet deltagare i kommunens starta nytt företag-kurser 
ökade under hösten. Antalet elever som driver företag 
inom Ung Företagsamhet (UF) har fortsatt att öka under 
året. Elof Lindälvs gymnasium blev den största UF-sko-
lan i Halland, och den sjätte största i Sverige. Kungs-
backa är den största UF-kommunen i Halland.

Badhusverksamheten överlåtits till privat drift, och vi har 
därmed möjliggjort för den privata friskvårdssektorn att 
utvecklas inom en traditionellt kommunal sektor. Arbetet 
med nya detaljplaner under 2020 hjälper till att öka till-
gången på planlagd verksamhetsmark, och flera kommer 
vara klara 2021. 
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Under året har Kungsbacka gjort flera satsningar för att 
stödja näringslivets tillgång på relevant kompetens för att 
göra det lättare för dem att växa. Ett exempel är projektet 
Hållbar Kompetens i Halland som har fokus på besöks-
näringen. 

Kommunen deltar även i regionala projekt som ska stärka 
företagens konkurrenskraft genom företagsutvecklande 
stöd eller direkta insatser till deras medarbetare. Under 
året startade Kompa Halland, som kompetensutvecklar 
personer som är varslade, permitterade eller anställda 
i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att 
minska sårbarheten och mildra effekterna av pandemin i 
det halländska näringslivet. 

Pandemin har bidragit till att efterfrågan av ekonomisk 
rådgivning har ökat. Genom vårt arbete har vi stöttat 
både företagare och privatpersoner med utmaningar 
kopplade till Covid-19, ett viktigt arbete för att säker-
ställa en långsiktigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Miljö & Hälsoskydd antog en ny behovsstyrd taxa som 
förväntas förenkla för både handläggare och kunder. 
Förvaltningen har haft ökad dialog och skapat nya 
mötesformer med innerstadens krögare och andra serve-
ringsställen, och arbetat med ett projekt för en coachande 
tillsyn inom området energieffektivisering. Därmed får 
företagare goda råd om hur de bäst sparar energi, till 
nytta för såväl miljön som den egna ekonomin. 

Nämnden för Vård & Omsorg har antagit en ny 
konkurrens utsättningsplan och även beslutat att Löfta-
gårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsät-
tas. Beslutet upphävdes dock i februari 2021 på grund av 
den pågående pandemin, att läget i verksamheterna är 
ansträngt och att smittspridningen fortsätter. Det finns 
för närvarande inte tillräckligt med personalresurser för 
att fokusera på ordinarie drift, kontrollera pandemins 
påverkan och samtidigt arbeta med konkurrensutsätt-

ningen. Under pandemin har kommunens vård- och 
omsorgsverksamheter arbetat extra aktivt för att säker-
ställa att alla utförare får rätt information och ett gott 
stöd i sitt arbete. Externa utförare har uttryckt att samar-
betet har fungerat mycket väl under pandemin.

Analys 
Under 2020 har förutsättningarna för måluppfyllelse 
stärkts ytterligare. Genom ökad digitalisering av kom-
munens tjänster arbetar vi fortlöpande med att förbättra 
effektiviteten gentemot företagare. Eftersom det även 
frigör tid för ett mer personligt bemötande väntas det 
påverka bilden av Kungsbackas servicegrad på sikt. 
 Pandemin har lett till en ökad dialog och stärkta rela-
tioner med många företag, vilket är ett gott tecken för 
framtiden. 

Den positiva förflyttningen avspeglas inte i indikatorerna 
nedan. Lågt NKI-värde kan förklaras av att kundnöjdhe-
ten har sjunkit för bygglov. En preliminär analys för 2020 
visar att det låga resultatet är tydligt kopplat till de långa 
handläggningstiderna. Det låga resultatet för bygglovs-
verksamheten, som bygger på ett relativt fåtal enkätsvar 
(14), påverkar kommunens totala NKI-resultat i opropor-
tionerlig grad.

Sammantaget bedömer vi att kommunen har förflyttat 
sig i positiv riktning under 2020 men har potential att ta 
ytterligare steg framåt. Kungsbacka har en företagsam 
befolkning, ett högt nyföretagande och är, enligt externa 
bedömningar, en av de kommuner som har bäst förutsätt-
ningar att möta de förändringar som Sveriges ekonomi 
genomgår. Kungsbackas näringslivsstrategi, som togs 
fram i dialog med näringslivet, är en självklar utgångs-
punkt för vårt arbete. De kommande åren kommer 
mycket fokus att ligga på att underlätta för och attrahera 
nyetableringar och omlokaliseringar. Det blir också 
viktigt att skapa tydligare samarbeten för att underlätta 
företags kompetensförsörjning.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutöv-
ning till företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygs-
index 0–100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka 
kommuns myndighetsutövning, vilken är en viktig del av före-
tagsklimatet. 

67 63 62 * 70

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners före-
tagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 
omdömet om företagsklimatet. 

3,0 3,2 3,4 3,3 3,5

 
* Siffra publiceras senare.
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

Fokusområden Trend

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla →
I Kungsbacka stärks individens och  familjens 
egen  förmåga att ta hand om sitt liv. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot 
måluppfyllelse och har tagit steg framåt inom båda fokus-
områdena jämfört med föregående år. 

Det här har vi gjort
Fler elever i grundskolan blev behöriga till gymnasie-
skolan och det genomsnittliga betygsmedelvärdet ökade 
2020. Även jämfört med riket och utifrån Kungsbackas 
förutsättningar förbättrades utfallet mot föregående 
år. Differensen i betygsutfall mellan pojkar och flickor, 
mellan enheter och mellan ämnen minskade jämfört med 
tidigare år, vilket indikerar en ökad likvärdighet. Utifrån 
resultaten kan vi dra slutsatsen att vi fortsatt behöver vara 
uthålliga i arbetet för en mer likvärdig skola. 

Andelen elever med gymnasieexamen är svagt uppåtgå-
ende, och betygsmedelvärdet har ökat från 13,8 till 14,0. 
Jämfört med riket och jämförbara kommuner är Kungs-
backas studieresultat goda, men har fortfarande en stor 
avvikelse mot förväntad nivå utifrån förutsättningarna. 

I vår satsning Tillsammans för varje barn har två team, ett 
för yngre och ett för äldre barn, bildats i Hålabäcksområ-
det och som under året jobbat med en handfull familjer. I 
arbetet kartläggs bland annat barnens behov, och famil-
jerådgivning och kontinuerliga träffar erbjuds. Lärdomar 
visar att det är viktigt med tidiga insatser och samverkan. 
Arbetet har utöver att komma varje barn/familj tillgodo 
under året, även lett till att varaktiga former för samver-
kan som ger resultat på riktigt arbetats fram för framtida 
bruk. Under hösten startade ett team upp för Aranäs-
gymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium där insatser 
diskuterades och påbörjades med ett par elever. Vi star-
tade också upp ett team som utgår från Varlaskolan.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess har utveck-
lats ytterligare genom processoptimering och en tydlig 
handlingsplan. Detta har minimerat de delar där resur-
serna inte har använts på det mest effektiva sättet och där 
det funnits risk att kommuninvånarna inte når själv-
försörjning den snabbaste vägen. Trots pandemin och 
dess följder med bland annat högre arbetslöshet har det 
ekonomiska biståndet inte ökat under året, vilket tyder 
på en välfungerande arbetsmarknadsprocess. Möten med 
kommuninvånare har skett genom alternativa digitala 
lösningar i den mån det är möjligt. Utöver individuella 
möten har under hösten gruppverksamhet påbörjats 
digitalt.

Hanteringen av pandemin har gjort att vi till största del 
behövt fokusera på att kunna leverera vår kärnverksam-
het. Samtidigt har pandemin påskyndat digitaliseringen 
och inom gymnasieskolan ställde vi om till distansun-
dervisning i princip över en natt och kunde därigenom 
genomföra undervisning för våra elever. Under våren 
genomfördes ett stort arbete i syfte att förbereda För-
skola & Grundskola på ett beslut om allmän stängning 
av skolor och förskolor. Från och med slutet av året har 
enheter behövt stängas under en begränsad tid och i års-
kurs 7–9 har undervisningen bedrivits på distans.

Pandemin har inneburit ökat tryck på ekonomisk råd-
givning, då människor riskerar att gå i konkurs eller bli 
arbetssökande. Även konsumentvägledningen har ökat 
då många resor, evenemang och flyg har blivit inställda. 

48     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Analys
I båda utbildningsförvaltningarna har de senaste åren 
fokuserats mot mer långsiktiga utvecklingsinsatser. 
Det regionala samarbetet From Great to Excellent och 
satsningen på att stärka det pedagogiska ledarskapet är 
exempel på detta. Utöver detta pågår ett antal utveck-
lingsinsatser som ligger i linje med det som inom den 
pedagogiska forskningen pekas ut som riktningsgivare 
för en framgångsrik skolutveckling. Det handlar om ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk och skolbase-
rad kompetensutveckling, samspel i förbättringsarbetet 
och utveckling av lärande professionella gemenskaper. 
Det är dessa tillsammans med en ständig utveckling av 
undervisningen som ger en långsiktig framgångsrik skol-
utveckling med förbättrad måluppfyllelse som effekt. 

En effekt av hanteringen kring coranapandemin har varit 
att det på bredden i organisation finns en ännu bättre för-
måga att använda digitaliseringens möjligheter i möten 
och undervisning. Bedömningen är att distansundervis-
ningen i både gymnasieskolan och grundskolan fungerat 
väl, men inneburit en ansträngning för organisationen.

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetsmarknads-
processen och det har varit ovisst exakt hur planeringen 
framåt ska se ut. Verksamheten har ställt om och 
anpassats under året. Genom hög flexibilitet och snabb 
omställning till bland annat digitala möten har arbe-
tet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat 
fortgå.

För målets fokusområden ser vi en förflyttning framåt. 
Kunskapsresultaten har förbättrats både för grundsko-
lan och gymnasieskolan och målvärdena har uppnåtts. 
Arbetsmarknadsprocessen har fortsatt att optimeras och 
utbetalning av ekonomiskt bistånd har inte ökat trots 
pandemin. Även andelen vuxna personer som inte åter-
kommit till försörjningsstöd har ökat. 

Skolinspektionens skolenkät genomfördes inte under 
2020 så på indikatorn om självkänsla och framtidstro 
finns inget utfall. Vi kan dock se i den enkät som genom-
förs i samverkan med övriga kommuner i Göteborgs-
regionen att utfallet i motsvarande frågor har förbättrats. 

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvär-
det utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbe-
tyg och kan max vara 340.

229 240 238 246 245

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångselevers 
betygspoäng som kan vara max 20.

13,9 13,9 13,8 14,0 14

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med 
skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät.

7,5 * 7,3 * 7,6

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa: Arbets-
förmedlingen och SCB) (procent)

1,9 3,0 2,2 2,8 2,5

Andel vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd 
inom ett år efter avslutat försörjningsstöd, (procent)

75 73 78 82 90

*Enkäten genomförs vartannat år.
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden Trend

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och 
företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

→

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, 
sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. ←

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. →
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare och ledare. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi har tagit stora steg 
främst inom fokusområdet digitalisering och att vi under 
året har fått nya sätt att möta invånare, företag och besö-
kare. Det har skapat en plattform som gör att vi är på god 
väg mot måluppfyllelse.

Det här har vi gjort
Mycket av året har präglats av en omställning till en 
digital miljö, både i kontakt med kommuninvånare och 
kommunens interna arbete. Övergången till distans-
undervisning på gymnasiet resulterade i en digital 
kompetenshöjning för både lärare och elever. Skol-
organisationerna har därigenom ökat sin förmåga att 
använda digitala verktyg för att skapa alternativa lärmil-
jöer, såsom filmad undervisning. 

Många e-tjänster har tagits fram och användningen av 
dem har ökat, bland annat för att enklare kunna följa sitt 
bygglovsärende, göra en orosanmälan till socialtjänsten, 
slänga avfall i annan kommun eller söka tillstånd hos 
Miljö & Hälsoskydd. Kompetenscentrum har markant 
ökat andelen ansökningar om ekonomiskt bistånd via 
e-tjänst och spelat in vägledningslektioner för SFI-elever. 

Kommunen har genomfört pressträffar för att möta 
medias och allmänhetens behov av information om hur 
kommunen hanterar pandemin. I samband med det har 
kommunen testat nya ingångar såsom att sakkunniga och 
verksamhetsansvariga intervjuas av en skolklass i direkt-

sändning, ett steg mot ett annorlunda samtal mellan 
kommunen och invånarna. Analyser visar att presskonfe-
renserna har haft stor positiv påverkan på årets medierap-
portering och på internkommunikationen.

Vi har tagit beslut om en ny digital handlingsplan som 
visar vilka digitaliseringsområden Kungsbacka som 
kommun ska satsa på de kommande tre åren. Områdena 
är välfärdsteknik för självständighet, digitala samhälls-
kanaler, digital samhällsbyggnadsprocess och effektiva 
arbetssätt. Den digitala handlingsplanen ska fungera 
som vägledning i förvaltningarnas arbete. Några nya 
satsningar har påbörjats, exempelvis införande av en ny 
e-tjänstplattform och en ny webb, kungsbacka.se.  

För att möjliggöra att invånare, kunder och företag är 
medskapande i utformningen av lokalsamhället finns 
bland annat Kungsbackas innovationsmodell, som tidigt 
bjuder in till dialog och delaktighet. Under året har ett 
stort antal verksamheter utbildats och coachats i model-
len. Även nya former för dialog och medskapande har 
testats. Ett nämnvärt exempel är samrådsdialogen kring 
den nya översiktsplanen som genomfördes i monterform 
på Kungsmässan. 

Ett annat exempel på medskapande är Kultur & Fritids 
seniorverksamhet, som har blivit tre gånger så stor med 
samma kommunala resurser. Seniorerna bygger själva 
organiskt verksamheten större genom att de agerar 
ambassadörer, ledare och deltagare för den verksamhet 
de själva är intresserade av att delta i. Det finns ett stort 
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engagemang och drivkraft i att göra något för sig själva 
och sina medmänniskor för att utforma sin egen vardag. 
Många kommunala anläggningar är på gång, där 
föreningarna har möjligheter att vara delaktiga i utform-
ningen. Det gäller till exempel Kungsbacka sporthall, 
Nordhallands ridklubb, skejtparken och nya arenan.  

I projektet Lätt & Rätt, som ska bidra till en mer service-
inriktad myndighetsutövning och som är en viktig del 
när det kommer till att invånare, företag och besökare ska 
känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt 
med kommunen, har det genomförts insatser under 
året. Ett exempel är ”Nyfiken på näringslivet” som är ett 
forum för att diskutera näringslivsfrågor och dagsaktu-
ella ämnen mellan förvaltningar, ofta med en företagare 
på besök.

Pandemin har utmanat kommunen i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Många medarbetare har bidragit till enorma 
insatser under året och flera av dessa lyftes fram på med-
arbetardagen som gick av stapeln i december. Kommunen 
fortsätter satsa på att utbilda alla kommunens chefer i 
Utvecklande ledarskap, något som bedöms vara en nyckel 
till framgång för de välfärdsutmaningar kommunen står 
inför. 

Analys
Pandemin med alla dess bieffekter har under året tagit 
mycket fokus och energi från hela organisationen, 
samtidigt som den även har dominerat invånarnas 
vardag. Inom detta mål har utmaningen blivit en kata-
lysator och inom flera fokusområden har stora framsteg 
gjorts. Digitaliseringstakten och den digitala mognaden 
har ökat kraftigt i kommunen, samtidigt som många 
verksamheter har tvingats att tänka om och tänka nytt. 
Detta möjliggör nya sätt att möta invånaren och i det öka 
medskapandet och delaktigheten. 

Med den ökade digitala mognaden har vi kunnat ställa 
om istället för att ställa in, och hittat nya former för 

exempelvis möten och utbildningar. Vårt uppdrag kräver 
noggrannhet och samverkan som tar tid, samtidigt som 
digitaliseringen springer före. Det är en balansgång för 
kommunens verksamheter att vidareutveckla de positiva 
effektivare arbetssätten utifrån Ett Kungsbacka, sam-
tidigt som behovet finns av att arbeta långsiktigt och 
uthålligt i många processer. 

Det finns ännu inga mätvärden som kan visa på att den 
kraftiga utvecklingen av kommunens digitalisering 
på helheten har stimulerat invånarnas medskapande. 
Förvaltningarnas erfarenheter av sin digitalisering under 
året låter oss ana att våra invånare har tagit vara på de nya 
digitala möjligheterna till dialog, kommunikation och 
medskapande.  

Samtidigt som möjligheterna har ökat har värdet 
Nöjd-inflytande index (NII) sjunkit. Kungsbackas 
resultat när det gäller medborgarnas syn på sitt infly-
tande i kommunen sticker ut lite i år. Resultatet sjunker 
inom samtliga områden, framförallt inom förtroende, 
till skillnad från snittet och kommuner med 50 000 eller 
fler invånare där resultaten stiger eller är oförändrade, 
med något enstaka undantag. Resultatet för påverkan 
hamnar för första gången under gränsen för godkänt i 
Kungsbacka. Inget område har säkerställd förändring, 
men sett till att Kungsbackas resultat har sjunkit över tid 
är det inte sannolikt att tappet över tid beror på slumpen. 
Förtroende är det område som tappar mest och resultatet 
sjunker på samtliga frågor; kommunens politiker arbetar 
för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens 
politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbe-
tar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut 
genomförs. För att bryta den nedåtgående trenden och 
göra invånare i Kungsbacka nöjdare krävs arbete för att 
stärka förtroendet och fortsätta att skapa möjligheter till 
påverkan. Att åstadkomma detta kräver samarbete inom 
hela kommunen. Många goda exempel på medskapande 
finns.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möj-
ligheterna till inflytande (SCB:s medborgarundersökning, skala 
0–100).

46 47 43 41 48

DIMIOS1, digital mognad och grundläggande digitala förutsätt-
ningar

- - - *** *

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas 
samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och 
styrning, skala 1–100 enligt Medarbetarenkäten.

** 76 ** 78 79

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix 
beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20 och visar hur 
jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor det 
är i organisationen

80 77 91 *** 85

* Ny indikator från och 2020. **Enkäten genomförs vartannat år. ***Siffrorna publiceras senare.
1  Ett kvalitativt värde som forskare bakom rapporten inte tycker man bör använda som indikator i detta sammanhang. Det pågår ett nationellt 
arbete att ta fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat på Dimios. Det är Rise på uppdrag av Digg och finansierat av Vinnova 
som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen.
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Direktiv – äldre medarbetare

I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och 
att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kungsbacka att man 
ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket 
kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill 
arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar 
att de ska kunna stanna kvar längre. 

Kommundirektören har därför fått i uppdrag att ta fram 
ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att 
jobba efter pensionsåldern.

Det här har vi gjort
Direktivet är uppfyllt i och med att kommunfullmäktige 
i slutet av året antog nya riktlinjer. Dessa börjar gälla från 
1 januari 2021 och ska fungera som ett stöd för chefer i 
deras arbete med att få medarbetare att vilja jobba kvar 
längre. Riktlinjerna lägger vikt vid att organisationen ska 

ha ett positivt synsätt till äldre medarbetare. Begreppet 
Framtidssamtal etableras som en del av utvecklingssam-
talet då chefen lyfter frågor om arbetstagarens framtid 
några år innan pension, för att motivera medarbetaren att 
arbeta längre. Arbetstagaren ska bli medveten om vilka 
åtgärder som erbjuds och vilka individuella lösningar som 
kan bli aktuella.

Förslagen ska ses som alternativ av möjligheter utifrån 
individens och verksamhetens förutsättningar och till-
lämpas med stor flexibilitet: Exempelvis dubblerad insätt-
ning till tjänstepension, nedsatt tjänstgöringsgrad med 
delvis bibehållna förmåner, gratis hälsoundersökning, 
pensionsinformation, lön som premie och andra åtgärder 
såsom distansarbete om så är möjligt, prova andra arbets-
uppgifter och friskvård på arbetstid.
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Balanskravsresultat

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommu-
nallagen och innebär ett uttryckligt krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet 
innebär att kommuner ska upprätta en budget årligen där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna 
för ett enskilt år överstiga intäkterna ska underskottet 
återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet 
omfattar kommunen men inte koncernen. 

Enligt gällande normering ska balanskravsutredningen 
ske på samma sätt i alla kommuner genom att ett 
bestämt antal delposter redovisas. Huvudprincipen är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Däremot ska 
realisationsvinster till följd av försäljning av anläggnings-
tillgångar inte räknas in i resultatet då dessa inte anses 
utgöra löpande verksamhet. Realisationsvinster från 
exploateringsverksamheten ska däremot räknas in. 

Utöver justering för försäljning av anläggningstillgångar 
ges möjlighet att justera resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om 

dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushåll-
ning, exempelvis kostnadsbesparingar, i framtiden. Åter-
föring ska även ske av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. Eftersom kommunen redovisar pensions-
förplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras även 
denna effekt i balanskravsresultatet.

Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
dess införande och har därmed inga underskott att 
återhämta. 2020 uppgår balanskravsresultatet till 392 
miljoner. Årets resultat om 415 miljoner har justerats för 
två poster. Dessa är reavinster från anläggningstillgångar 
om 4 miljoner samt effekten av fullfondsredovisning för 
pensioner om 19 miljoner. Då kommunen saknar finan-
siella placeringar finns inget att justera för dessa delar. 
Några realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöj-
lighet har heller inte bedömts föreligga. 

Kungsbacka kommun har inte beslutat att tillämpa någon 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket medför att ingen 
redogörelse av sådan görs. 

Balanskravsutredning, mkr 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 210 415

Samtliga realisationsvinster 4 -4

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 214 411

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -29 -19

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat 185 392

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.
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Väsentliga 
personalförhållanden
Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområden uttrycker att vi ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande medarbetare och ledare. 
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi sett ett behov av att 
arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt.  

Nulägesanalys av vårt 
arbetsgivarvarumärke 
En viktig del i arbetet med att 
utveckla vårt arbetsgivarvarumärke 
handlar om att identifiera nuläges-
bilden. Under 2020 har vi påbörjat 
arbetet med att undersöka hur vi 
uppfattas som arbetsgivare. Syftet 
är att vi ska attrahera, rekrytera och 
behålla rätt medarbetare genom att 
identifiera och lyfta medarbetar- 
erbjudanden som särskiljer oss på 
arbetsmarknaden. En undersök-
ning via Linkedin om hur nyan-
ställda medarbetare upplever oss 
som arbetsgivare samt vad externa 
målgrupper har för bild av oss som 
arbetsgivare, har givit oss en insikt 
i hur vi behöver kommunicera med 
potentiella medarbetare. Vi kommer 
utveckla ett koncept för kommuni-
kation som är långsiktigt och kan 
anpassas efter förvaltning, verksamhet 
och målgrupp. 

Praktik & mässor 
Att ta emot praktikanter är ett 
forum för att möta framtidens 
arbetskraft. Studenter kan nu fylla i 
en praktikansökan via webben, en ny 
process som förenklar hanteringen av 
ansökningar internt samt resulterar 
i ett mer professionellt bemötande 
av studenter som är intresserade av 
Kungsbacka kommun.  

Som en följd av pandemin blev den 
traditionella utformningen av prao 
inställd. Samtliga förvaltningar har 
i samverkan med kommunens skolor 
hittat alternativa sätt att skapa inblick 
i arbetslivet för våra skolungdomar 
under rådande omständigheter, bland 
annat genom digitala uppgifter. 

Kungsbacka kommun har under 
året deltagit på bland annat Future 
Skills och VARM-mässan genom 
digitala mässmontrar. Syftet är att 
marknadsföra Kungsbacka kommun 
som en framtida arbetsgivare samt 
öka kunskapen om vilka karriär-
möjligheter som finns inom offentlig 
verksamhet. 

Sociala medier  
Vi har under året satt en strategi för 
våra sociala medier, där innehållet 
ska synkronisera med övrig kom-
munikation. Syftet med strategin är 
bland annat att synliggöra utveck-
lingen i kommunen, att förmedla 
bilden av Kungsbacka som en 
attraktiv kommun att bo, verka och 
vistas i samt stärka relationen till 
Kungsbacka och visa ett mångsidigt 
Kungsbacka. 

Rekryteringsläget 
Den pågående pandemin har 
påverkat arbetet för kommunens 
rekryteringscenter, som haft ett 
tätt samarbete med Vikariecenter 
för att rekrytera timvikarier till de 
verksamheter som haft störst behov 
utifrån rådande situation. Vi har 
fortsatt att arbeta med proaktiva 
insatser med chefer som har rekry-
teringsbehov inom svårrekryterade 
yrkesgrupper. Under året har vi haft 
ute 613 platsannonser med totalt  
14 689 sökanden för tjänster i 
Kungsbacka kommun. Det har 
sålunda varit i snitt 18 sökanden 
per tjänst som kan jämföras mot 
fjolårets 11 sökanden per tjänst. 57 
chefstjänster har annonserats under 
året med ett snitt på 24 ansökningar 

per tjänst, vilket är en ökning från 
fjolårets 14 ansökningar per tjänst. 
En rimlig slutsats utifrån rådande 
situation med pågående pandemi 
och ovisshet på arbetsmarknaden 
är att kommunen uppfattas som en 
trygg och attraktiv arbetsgivare.  

Personalomsättningen under året 
är relativt oförändrad jämfört med 
föregående år. Vi konstaterade en 
nedåtgående trend under 2019, under 
2020 har personalomsättningen ökat 
med en halv procent. Det blir intres-
sant att fortsatt följa utvecklingen 
under 2021 då den lokala arbets-
marknaden påverkas av ett antal 
nyetableringar och arbetsmarknaden 
i stort förhoppningsvis stabiliseras 
och återanpassar sig efter pandemin. 

Den interna rörligheten var cirka 
4 procent. Kungsbacka har alltså 
relativt många som byter syssla inom 
kommunen vilket är bra då det leder 
till att man stannar längre i Kungs-
backa och att medarbetarna upplever 
att de kan få nya utmaningar inom 
kommunen. Den externa rörligheten 
ligger på 9,4 procent och anses vara en 
nivå som är rimlig och inte proble-
matisk.  

LEDARSKAP OCH  
MEDARBETARSKAP 
Våra ledare 
Under året har Kungsbacka kommun 
genomfört orienteringsprogrammet 
Jag vill bli chef, som vänder sig till 
medarbetare som vill få ökad kun-
skap om och inblick i vad chefskap 
innebär. Totalt 33 medarbetare har 
genomför programmet under året och 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

54     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



flera av dessa förväntas bli chefer i 
Kungsbacka kommun framöver. 

Utbildningsprogrammet Utveck-
lande ledarskap (UL) fokuserar på 
det personliga ledarskapet och att få 
chefer och ledare utvecklas så att de 
kan leda ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete. Under året har 30 chefer 
genomfört programmet. 27 chefer 
har även genomfört en utbildning 
i Förnyat Utvecklande Ledarskap 
(FULL) där chefen får en möjlighet 
att utveckla och fördjupa sina kun-
skaper om Utvecklande Ledarskap 
ytterligare. 

Den digitala versionen har lanserats 
av Kungsbackaledaren Bas, vårt 
andra utbildningsprogram för chefer 
med fokus på arbetsgivarrollen och 
det formella i chefsuppdraget. Den 
nya digitala programutformningen 
av Kungsbackaledaren Bas möjliggör 
ett mer flexibelt lärande för våra nya 
chefer, oberoende av tid och plats. 

I kommunen arbetar 266 chefer. 
Under 2020 uppgick antal medarbe-
tare per chef till 19,1 vilket innebär 
en minskning i relation till före-
gående år. Även antal medarbetare 
per enhetschef har minskat jämfört 
med 2019. Antalet medarbetare per 
enhetschef under året var 23,3.   

Våra medarbetare 
Under 2020 blev vi 6 661 månads-
anställda medarbetare i Kungsbacka 
kommun, en marginell ökning från 
föregående år då antalet månads-
anställda medarbetare var 6 659. 
Andelen anställda kvinnor under 2020 
var 80,3 procent och medelåldern 
för kommunens medarbetare var 
45 år, vilket ligger i linje med hur 
könsfördelning och genomsnittlig 
ålder ser ut inom offentlig sektor på 
riksnivå. Att medarbetarantalet har 
varit jämförelsevis statiskt kan vara 
ett resultat av en stramare budget på 
förvaltningarna.   

Andel medarbetare som arbetar 
heltid har ökat jämfört med motsva-
rande period föregående år, och vi 
kan se en uppåtgående trend över tid. 
Andelen medarbetare som arbetar 
heltid har ökat med 0,8 procent. Det 
är de kvinnliga medarbetarna som 
står för majoriteten av ökningen.

Ökningen kan härledas till utveck-
lingsinsatser som påbörjades 2018 i 
och med kollektivavtalet Heltid  
som norm.  

Heltid – det normala, procent
2020

Andel kvinnor som har heltid 77,3

Andel män som har heltid 89,6

Andel heltid totalt 79,6

Ledardagen och  
Medarbetardagen   
1 december gick årets Ledardag och 
Medarbetardag av stapeln, detta år 
i digitalt format. Syftet med Ledar-
dagen och Medarbetardagen är att 
uppmärksamma medarbetare och 
ledare som utmärkt sig särskilt under 
året. Under Ledardagen delades 
priser ut inom kategorierna Årets 
utvecklande ledare och Årets nytän-
kande ledare. På Medarbetardagen 
delades pris ut i fyra olika kategorier 
baserade på vår arbetsplatskultur, 
där de nominerade hyllades för sina 
insatser under det gångna året. Dessa 
evenemang är viktiga för att bygga 
stolthet i organisationen och får 
mycket höga betyg i vår utvärdering.

60 år 
och äldre

12,3 %

Yngre  
än 30 år 

11,1 %
30–39 år 

21,4 %

40–49 år 
27,4 %

50–59 år 
27,9 %

Andel medarbetare utifrån ålder.

Antal månadsanställda per förvaltning 2020

Förvaltning Antal anställda Andel  kvinnor Andel män

Byggnadsnämnden 101 63,4 36,6

Förskola & Grundskola 2 667 85,5 14,6

Gymnasium & Arbetsmarknad 523 64,8 35,2

Individ & Familjeomsorg 790 83,3 16,7

Kommunstyrelsen 126 73,8 26,2

Kultur & Fritid 196 68,9 31,1

Miljö & Hälsoskydd 101 63,4 36,6

Service 790 71 29

Teknik 246 37,9 62,1

Vård & Omsorg 1 243 91,7 8,3

Totalt i kommunen 6 661 80,3 19,7

*Då några anställningar spänner över flera förvaltningar blir summan på raden Totalt något mindre än summeringen av antalet på varje rad.
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ARBETSMILJÖ 
OCH HÄLSA  
Coronapandemin    
Utbrottet av pandemin har i stor 
uträckning präglat arbetet inom 
HR-organisationen och arbets-
miljöarbetet under året. HR har 
formulerat den arbetsgivarpolitiska 
hållningen för Kungsbacka kommun 
och också ingått i det kommunöver-
gripande stabsarbetet som pågick 
under våren på grund av pandemin.  

Förvaltningarna för Individ & 
Familjeomsorg samt för Vård & 
Omsorg har verksamhet som vänder 
sig till de invånare som identifie-
rats vara i riskgrupper för covid-19. 
Inom arbetsmiljö har många frågor 
och företeelser uppstått som varit 
okända sen tidigare och det har 
inneburit utmaning i beslut och 
ställningstaganden. Vi har lyckats 
framgångsrikt genom att vi tidigt 
påbörjade risk-och konsekvensana-
lyser tillsammans med skyddsor-
ganisation. Med tät samverkan och 
kontinuerliga skyddskommittéer har 
vi säkrat arbetsmiljön och fullföljt 
skyddsarbetet på ett bra sätt. För-
ändringsarbetet som skett handlar 
om att verksamheten har fått ställa 
om för att minimera smittsprid-
ning bland våra omsorgstagare och 
klienter. Detta arbete har främjats av 
en bra samverkan med arbetstaga-
rorganisationerna där vårt samarbete 
har skapat goda förutsättningar för 
medarbetare, chefer och organisa-
tion att hantera förändringar. 

På flera av våra förvaltningar har 
många medarbetare arbetat på distans 
i större utsträckning än tidigare, 
vilket resulterat i en ökad digital 
mognad i vår organisation. De 
digitala arbetssätt som vi utvecklat 
kommer att göra oss mer flexibla och 
effektiva i framtiden.  

En viktig del i arbetsmiljöarbetet 
har bestått i att stötta chefer och 
medarbetare i att upprätthålla en god 
arbetsmiljö hemifrån, då våra medar-
betare uppmanats att arbeta hemma i 
så stor uträckning som möjlig för att 

minska smittspridningen. En rutin 
som möjliggör att låna hem teknisk 
utrustning som exempelvis bild-
skärm implementerades, och utbild-
ningar i att ”leda på distans” har 
erbjudits till förvaltningarnas chefer 
för att underlätta omställningen. 

Arbetsmiljömål 
Kommunen som arbetsgivare har 
enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar  
för att det finns mål för arbetsmiljö- 
arbetet. Övergripande mål för 
Kungsbacka kommuns arbetsmiljö- 
arbete har tagits fram i samverkan 
med de fackliga parterna samt kom-
munstyrelsens arbetsutskott, och 
antogs av Kommunfullmäktige  
i oktober 2020. 

KIA – Kommunernas Informa
tionssystem om Arbetsmiljö 
För att åtgärda och kunna före-
bygga ohälsa och olycksfall på 
grund av förutsättningar i arbetet, 
följs anmälningar gällande tillbud 
och arbetsolyckor upp. KIA är ett 
webbaserat informationssystem som 
chefer och medarbetare i kommunen 
kan använda för att rapportera in 
olycksfall och tillbud. Under året 
har KIA implementerats på samtliga 
förvaltningar i kommunen. KIA ger 
förutsättningar att arbeta förebygg- 
ande med arbetsmiljön och skapa ett 
mer effektivt arbetssätt för chefer 
och för samverkansgrupper inom 
ramen för arbetet i skyddskommitté. 
Under 2020 har 1 151 tillbud, 313 
olycksfall och 24 arbetssjukdomar 
rapporterats. 

Medarbetarundersökningar  
Kungsbacka kommun har sett ett 
behov att utveckla metoder för att 
genomföra medarbetarundersök-
ningar då forskning på området 
indikerar att traditionella med-
arbetarundersökningar har liten 
effekt på det verksamhetsnära 
arbetsmiljöarbetet. Under 2020 har 
pulsmätningar i någon form genom-
förts på samtliga förvaltningar. 
Pulsmätningar innebär att korta, 
digitala arbetsmiljöenkäter skickats 
ut till medarbetare mer frekvent för 
att få en temperaturmätning på hur 

medarbetarnas arbetsmiljö fungerar 
här och nu. Uppföljning kan ske på 
bland annat efterföljande APT och 
tanken är att gruppen på ett tidigt 
stadium ska kunna fånga upp såväl 
frisk- som riskfaktorer. Pulsmätningar 
utgör en undersökningsmetod i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med 
fokus på den psykosociala arbetsmiljön 
och ger chefer förutsättning att kunna 
arbeta proaktivt och agera i realtid på 
de signaler som resultatet indikerar. 

Call for care 
Upprepad korttidsfrånvaro (dag 1–14) 
kan vara tecken på ohälsa och  
kommande längre sjukskrivning. 
För att minska sjuktalen och öka 
frisknärvaron har vi under 2020 
arbetat med projektet ”Call for care”. 
Den som är sjuk ringer ett särskilt 
nummer och får råd och hjälp av 
en sjukvårdsutbildad person. Syftet 
är att få medarbetare att snabbare 
komma i tjänst igen.  Projektet har 
påverkats starkt av pandemin då 
sjuktalen ökat kraftigt och det har 
därför varit svårt att utvärdera effek-
ten av tjänsten. Projektet har förlängts 
en bit in på 2021 och en ny utvärdering 
kommer att ske innan vi tar ställning 
till eventuell fortsättning.  

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under 
2020 var 7,6 procent vilket innebär 
en ökning om 1 procent jämfört 
med 2019. En rimlig förklaring 
till ökningen är vårens utbrott av 
Covid-19 som fortfarande påverkar 
sjuktalen. Vi ser också en ökning i 
sjukfrånvaron generellt hos kom-
munerna i Göteborgsregionen. 
Kungsbacka kommun är fortsatt den 
kommun som ligger lägst beträffande 
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron nådde 
sin kulmen under mars/april, under 
sommaren såg vi en nedåtgående 
trend där sjukfrånvaron låg lägre 
än motsvarande period 2019. Under 
hösten skärptes läget kring smitt-
spridning i regionen och vi såg en 
ökad sjukfrånvaro, särskilt inom 
våra relationstunga förvaltningar för 
Vård & Omsorg, Individ & Familje-
omsorg, Förskola & Grundskola och 
Service. 
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Sjukfrånvaron för kvinnor upp-
mättes till 8,2 procent och motsva-
rande siffra för män var 5,1 procent. 
Resultatet ligger i linje med övriga 
kommuner i Göteborgsregionen där 
kvinnor generellt påvisar en högre 
sjukfrånvaro än män. 

Sjukfrånvaro

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro Kvinnor 7,2 8,2

Sjukfrånvaro Män 4,3 5,1

Sjukfrånvaro Totalt 6,6 7,6

Lägst total sjukfrånvaro i Kungs-
backa kommun uppvisade kom-
munstyrelsens förvaltning och 
förvaltningen för Kultur & Fritid. 
Högst total sjukfrånvaro uppmättes 
på förvaltningen Vård & Omsorg. 
Den totala korttidssjukfrånva-
ron (dag 1–14) under 2020 var 4,1 
procent och långtidssjukfrånvaron 
3,5 procent i Kungsbacka kommun. 
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit 
något i jämförelse med 2019 medan 
korttidssjukfrånvaron har ökat. 
Ökningen i korttidssjukfrånva-
ron kan kopplas samman med den 
rådande pandemin. 

Sjukfrånvaro utifrån ålder

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
29 år eller yngre 

6,1 7,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
30–49 år 

5,8 6,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
50 år eller äldre 

7,7 8,7

En jämlik arbetsplats 
I Kungsbacka kommun ska alla 
behandlas likvärdigt i frågor om 
arbete, anställnings- och andra 
arbetsvillkor samt utveckling i arbe-
tet. Detta innebär att strävan efter 
ökad variation och normkritiskt 
tänkande ska vara en naturlig del av 
all verksamhet och att vi har nollto-
lerans mot diskriminering. Arbetet 
för jämställdhet tar avstamp i en 
kommungemensam plan för aktiva 
åtgärder inom jämställdhet och jäm-

likhet. Några exempel på priorite-
rade åtgärder är att belysa och utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män, att undersöka skillnaden 
mellan möjliga karriär vägar inom 
mans- respektive kvinnodominerade 
yrken samt verka för ett jämställt 
föräldraskap. 

En jämställd lönepolitik  
Inför löneöversynen 2020 gjordes 
analyser utifrån marknadsläge och 
utifrån lagkravet om jämställda 
löner. Analyserna indikerade att 
lönerna inom Kungsbacka kommun 
ligger väl till i jämförelse med nära-
liggande kommuner. I löneöversyn 
2020 gjordes strategiska priorite-
ringar utifrån osakliga löneskill-
nader till följande grupper som i 
analysen hade en lägre medianlön än 
motsvarande likvärdiga befattningar: 
Restaurangchefer, Socialsekreterare 
(LVU/LVM), Personliga assistenter, 
Lärare Gymnasiesärskolan, Bibliote-
karier, Skolbibliotekarier, Skolkura-
torer och vissa Enhetschefer. 

Avslutningssamtal  
och exitenkät 
I Kungsbacka kommun genom-
förs ett avslutningssamtal med alla 
tillsvidareanställda medarbetare som 
väljer att avsluta sin anställning hos 
oss. Avslutningssamtalet syftar till 
att fånga upp unika erfarenheter från 
verksamheten och identifiera möjliga 
utvecklingsområden. Avslutnings-
samtalet resulterar också i en ökad 
chans för att medarbetaren lämnar 
organisationen med en positiv 
känsla och fortsätter att agera som 
en ambassadör för Kungsbacka 
kommun.  

Utöver avslutningssamtalet får med-
arbetare som avslutar sin anställning 
i Kungsbacka kommun ta del av en 
digital exitenkät. Några fördelar 
med exitenkäten är att den möjliggör 
att jämföra resultat samt följa upp 
resultatet statistiskt över tid. Resul-
tatet av exitenkäten 2020 indikerar 
att majoriteten av respondenterna är 
ganska eller mycket nöjda med sitt 
arbete i Kungsbacka kommun och 
eventuellt skulle kunna tänka sig att 
arbeta i Kungsbacka kommun igen i 
framtiden. 

Nyckeltal 2020

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Resursmått

Anställda andel kvinnor, procent 81,4 80,7 80,3

Antal medarbetare per enhetschef 23,3 23,8 23,3 

Andel heltid, procent   77,2 78,8 79,6

Anställda totalt   6 581 6 659 6 661 

Effektmått

Personalomsättning (intern och extern),  
procent 

15 13,5 14

Sjukfrånvaro totalt, procent 6,6 6,6 7,6

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar  
eller mer, procent 

38,2 40,4 32,8

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år  
eller yngre, procent 

- 6,1 7,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30–49 år,  
procent 

- 5,8 6,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år  
eller äldre, procent 

- 7,7 8,7

Sjukfrånvaro kvinnor, procent  7,2 7,2 8,2

Sjukfrånvaro män, procent  3,8 4,3 5,1
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Förväntad utveckling 
Årsredovisningen är en redogörelse och analys av året 
2020, men utgör också ett viktigt underlag till kom-
mande års ekonomiska planering och ekonomistyrning. 
Kungsbacka kommun beslutar om budgeten för kom-
mande år i juni månad vilket innebär att processen med 
årsredovisningen knyter an direkt till budgetprocessen. 

2020 har på många sätt varit ett annorlunda år vid en 
jämförelse historiskt. Resultatet för såväl kommunen 
som kommunkoncernen är det högsta hittills. Samtidigt 
innebar 2020 en rad olika faktorer som gör det svårt att 
jämföra rakt av med andra år. Under året erhölls ökade 
generella statsbidrag med anledning av Coronapandemin. 
Samtidigt visade sig skatteunderlaget vika i en mindre 
omfattning än vad som befarades vid inledningen av 
året. Kommunen erhöll ersättning för samtliga sjuklöner 
under perioden april–juli samt för högre sjuklönekostna-
der än normalt under resterande del av året. Därtill gavs 
möjlighet att få ersättning för merkostnader till följd av 
pandemin. Samtidigt som många verksamheter upplevde 
ett större tryck till följd av pandemin gick vissa mer på 
lågvarv till följd av rådande restriktioner. Detta innebar 
de facto att kostnaderna inom dessa verksamheter mins-
kade. Därtill bidrog ett relativt stort tillskott från explo-
ateringsverksamheten, samt ett antal försäljningar av 
fastigheter i kommunkoncernen till att årets resultat blev 
högre än tidigare år. En värdemätare för hur resultatet 
2020 står sig jämfört med tidigare år ges i den finansiella 
analysen där det strukturella resultatet analyseras. I detta 
har hänsyn tagits till parametrar som tillfälligt stärker 
det ekonomiska utfallet 2020. Av det strukturella resul-
tatet framgår att ekonomin i grunden ligger i nivå med 
tidigare år vilket innebär att utmaningarna som förelåg 
vid ingången av 2020 till största del kvarstår när vi nu går 
in i 2021. 

Ovissheten inför kommande år är större än vad den varit 
tidigare, mycket på grund av att vi fortsatt befinner oss 
mitt uppe i pandemin. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) redogör i ekonomirapporten från oktober 2020 
för kommunernas utmaningar framöver. Av rapporten 
framgår att ökade behov till följd av demografin fortsatt 
kommer vara en stor utmaning, även om första halvan 
2020 innebar en relativt blygsam befolkningsökning jäm-
fört med tidigare år. Utöver demografiska förändringar 
prognostiserar SKR fortsatt höga investeringsvolymer för 
kommunerna framöver.1   

1 Ekonomirapporten, oktober 2020. Sveriges kommuner & regioner. 
sida 29 ff.

Kungsbackas utmaningar framöver speglar till stor del 
bilden som lyfts fram i SKR:s ekonomirapport. Föränd-
ringar i demografin medför krav på fortsatta effektivi-
seringar samtidigt som investeringsutgifterna beräknas 
bli fortsatt höga. Därtill syns i likhet med riket en lägre 
befolkningsutveckling än tidigare år även i Kungsbacka 
under 2020. Befolkningstillväxten har varit stark de 
senaste åren. För perioden 2010–2019 ökade befolk-
ningen i kommunen med 12 procent, och Kungsbacka 
var bland de fyrtiotal kommuner med störst tillväxt sett 
till befolkningen. Huruvida 2020 års vikande trend är 
här för att stanna återstår att se. Utmaningen kopplad till 
ökande befolkning och därmed krav på utbyggd kommu-
nal service samt en förändrad demografi kvarstår dock 
oavsett.  

Budgeten för kommande år ger uttryck för fortsatt höga 
ambitioner, både i form av utökad service till kommu-
nens invånare som fortsatt höga investeringsnivåer. En 
förutsättning för detta är att kommunen även kommande 
år kan genomföra nödvändiga effektiviseringar, och på 
så vis bedriva verksamheten inom rådande ekonomiska 
ramar.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Elin Kajander och Magnus 
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Resultaträkning och kassaflödesanalys
Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.  
Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens och koncernens rörelsekapital förändrats.

RESULTATRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Verksamhetens intäkter 1,3 1 208 1 213 1 253 1 450 1 532
Verksamhetens kostnader 2,3 -5 782 -5 636 -5 673 -5 703 -5 739
Avskrivningar 4 -428 -315 -344 -406 -421
Verksamhetens nettokostnader -5 002 -4 737 -4 765 -4 660 -4 627

Kommunalskatt 5 4 786 4 661 4 752 4 661 4 752
Generella statsbidrag och utjämning                             6 378 332 474 332 474
Verksamhetens resultat 162 255 461 333 598

Finansiella intäkter 7 14 16 13 16 13
Finansiella kostnader 8 -66 -62 -60 -106 -101
Resultat efter finansiella poster 110 210 415 243 511

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0
Årets resultat 110 210 415 243 511

KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering för av- och nedskrivningar 396 315 346 408 423
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar 0 114 40 114 18
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 4 -1 13 12
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 531 643 799 778 964

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 15 -3 -18 0 -18
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 16 -4 8 -41 51
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 26 9 -35 108 -1 95
Kassaflöde från den löpande verksamheten 540 602 896 736 1 092

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 -1 0 -1 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 311 -1 061 -944 -1 521 -1 235
Omklassificering 0 0 10 0 10
Investeringsinkomster 25 12 43 12 43
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11 9 157
Förändring finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 311 -1 040 -881 -1 501 -1 026

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 24 775 400 202 640 347
Amortering av skuld 24 0 0 -19 -34
Förändring långfristiga fordringar 13 1 8 1 8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 775 401 210 623 321

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

Årets kassaflöde 4 -38 226 -142 386
Likvida medel vid årets början 17 156 194 156 412 270
Likvida medel vid årets slut 17 160 156 381 270 656

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken tillgångar visas hur kapitalet använts.  
Rubriken eget kapital, avsättningar och skulder visar hur kapitalet anskaffats.

BALANSRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 2019 2020 2019 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 10 1 1 1 1 1

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 515 5 601 6 130 9 584 10 181
Maskiner och inventarier 590 590 642 602 654
Summa materiella anläggningstillgångar 11 7 106 6 191 6 772 10 186 10 835

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 12 209 209 209 60 60
Långfristig utlåning 13 10 10 2 10 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 219 219 211 70 62

Bidrag till statlig infrastruktur 14 34 34 32 34 32

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 15 5 5 6 7 8
Fastigheter för försäljning 15 23 23 40 23 40
Fordringar 16 424 424 416 478 428
Kassa och bank 17 160 156 381 270 656
Summa omsättningstillgångar 612 608 844 779 1 132
Summa tillgångar 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering ingående eget kapital 0 251 -22 251 -22
Övrigt eget kapital 1 939 1 764 2 224 2 033 2 527
Summa eget kapital 18 2 050 2 224 2 618 2 526 3 017

Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 19 1 713 1 689 1 747 1 689 1 747

Övriga avsättningar 20–22 225 225 228 225 228
Avsättning för skatter 23 0 0 0 76 66
Summa avsättningar 1 938 1 914 1 975 1 990 2 041

Skulder
Långfristiga skulder 24 2 125 1 359 1 561 4 857 5 170
Investeringsinkomster 25 832 537 580 537 580
Kortfristiga skulder 26 1 027 1 017 1 125 1 159 1 254
Summa skulder   3 983 2 914 3 267 6 553 7 004
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

Soliditet 25,7% 31,5% 33,3% 22,8% 25,0%

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 27 3283 3412 23 22
Övriga säkerheter och panter - - 262 262
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 13 15 13 15
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner* 16 6 16 6
Förvaltade stiftelsers kapital 53 52 53 52

*Under 2020 har två stycken förtroendevalda beviljats visstidspension och är från 2020 redovisade som avsättning i balansräkningen enligt RKR R9.
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Noter
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 1  Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 51,8 64,3 87,5 99,0

Taxor och avgifter 446,7 452,9 446,7 452,9

Hyror och arrenden 118,5 116,7 319,3 325,4

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 347,7 391,1 347,7 391,1

EU-bidrag 3,8 2,0 3,8 2,0

Övriga bidrag 1,3 4,4 1,3 4,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 150,2 158,8 150,2 158,8

Intäkter från exploateringsverksamheten 86,4 58,5 86,4 43,6

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 51,1

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 6,9 3,8 6,9 3,8

Summa verksamhetens intäkter 1 213,3 1 252,5 1 449,8 1 532,1

Övriga upplysningar
Intäkter har värderats, upplysts och redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2. Från 2020 intäktsförs investeringsbidrag och  
gatukostnadsersättningar i takt med anläggningens färdigställande.

Övriga intäkter på koncernen avser försäljning av fastigheter för Eksta Bostads AB koncernen.

Not 2  Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -22,8 -22,5 -22,8 -22,5

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 0,0 -12,4 0,0 -12,4

Lämnade bidrag -169,7 -164,5 -169,7 -164,5

Köp av huvudverksamhet -960,7 -1 004,7 -963,0 -1 130,7

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -3 315,4 -3 385,4 -3 347,2 -3 417,9

Pensionskostnader inklusive löneskatt -161,9 -193,0 -161,9 -193,0

Lokalhyror och markhyror -211,7 -208,1 -211,7 -88,2

Övriga tjänster -84,9 -95,5 -84,9 -95,5

Realisationsförluster och utrangeringar -10,6 -11,1 -10,6 -11,1

Ökning av avsättning -100,0 -6,6 -100,0 -6,6

Bränsle, energi och vatten -73,4 -68,0 -73,4 -68,0

Bolagsskatt 0,0 0,0 -11,0 -12,8

Övriga kostnader -524,7 -501,2 -547,2 -515,4

Summa verksamhetens kostnader -5 635,8 -5 673,0 -5 703,4 -5 738,6

Not 3  Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst exploatering 45,9 16,7 45,9 1,9

     Intäkter 49,8 29,1 49,8 5,7

     Kostnader -3,9 -12,4 -3,9 -3,9

Investeringsbidrag enligt R2 0,0 29,4 29,4

Ökning av avsättning för deponi -100,0 0,0 -100 0,0

-54,1 46,1 -54,1 31,2

Övriga upplysningar
Under 2020 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster. Därtill redovisas övergång till redovisning enligt 
RKR R2 avseende investeringsbidrag som jämförelsestörande.
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Not 4  Av och nedskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier -78,0 -82,0 -78,3 -84,5

Avskrivning byggnader &  anläggningar -235,4 -259,4 -305,7 -333,5

Nedskrivning byggnader & anläggningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Finansiell leasing -1,1 -2,7 -2,4 -2,7

Summa av och nedskrivningar -314,5 -344,1 -406,4 -420,7

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon tecknade från 2019-01-01 som finansiell leasing.

Not 5  Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 694,7 4 832,2 4 694,7 4 832,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -35,8 -60,2 -35,8 -60,2

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,0 -20,3 2,0 -20,3

Summa kommunalskatteintäkter 4 660,9 4 751,7 4 660,9 4 751,7

Övriga upplysningar
Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 20:57 i enlighet med rekommendation R2 från RKR  
(Rådet för kommunal redovisning) 

Slutavräkning 2019
Slutavräkningen för 2019 års skatteintäkter blev totalt - 674 kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2021.  I bokslutet 2019  
redovisades en preliminär slutavräkning om - 430 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 244 kronor per invånare  
som påverkar bokslut 2020, 20,3 miljoner kronor. 

Preliminär slutavräkning 2020
Preliminär slutavräkning för 2020 har redovisats enligt SKR:s cirkulär 20:59, - 715 kronor per invånare, 60,2 miljoner kronor.

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning

Kommunal fastighetsavgift 165,6 173,7 165,6 173,7

Inkomstutjämning, avgift 0,0 -25,8 0,0 -25,8

Inkomstutjämning, bidrag 12,8 0,0 12,8 0,0

Införandebidrag 0,0 97,7 0,0 97,7

Kostnadsutjämning, bidrag/avgift 99,1 -20,1 99,1 -20,1

Utjämningsavgift LSS -19,2 -7,8 -19,2 -7,8

Regleringsavgift/-bidrag 58,4 86,2 58,4 86,2

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 14,9 10,9 14,9 10,9

Stöd för att stärka välfärden 0,0 153,0 0,0 153,0

Statsbidrag krisstöd 0,0 1,1 0,0 1,1

Statsbidrag periodiseringsfond 0,0 5,1 0,0 5,1

Summa generella statsbidrag och utjämning 331,6 474,0 331,6 474,0

Not 7  Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 6,3 2,8 5,8 2,8

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 3,7 3,7 3,7 4,3

Borgensintäkter 6,3 6,8 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 6,3 6,3

Summa finansiella intäkter 16,3 13,3 15,8 13,4

Övriga upplysningar 
Kommunen har inga finansiella placeringar
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Not 8  Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån -7,4 -8,4 -51,2 -49,3

Övriga räntekostnader -1,3 -1,0 -1,4 -1,1

Förlust vid försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränta samt basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning -53,0 -50,3 -53,0 -50,3

Finansiell leasing -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Summa finansiella kostnader -61,8 -59,8 -105,6 -100,8

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon från 2019-01-01 som finansiell leasing. 
Kommunen har inga finansiella placeringar. 

Not 9  Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Fordon 0,0 2,2 0,0 2,2

Inventarier 0,0 0,2 0,0 0,2

Aranäshallen 0,0 1,4 0,0 1,4

Kungsbacka Buera 16:27 4,1 0,0 4,1 0,0

Del av Kungsbacka Inlagsgärde 1 4,0 0,0 4,0 0,0

Övrigt 0,3 0,0 0,3 0,0

Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 8,4 3,8 8,4 3,8

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Ackumulerade värdeförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 1,3 1,0 1,3 1,0

Redovisat värde vid årets början 0,6 1,3 0,6 1,3

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar och avyttringar -0,3 0,0 -0,3 0,0

- Anskaffningsvärde 3,1 0,0 3,1 0,0

- Ackumulerade avskrivningar -2,9 0,0 -2,9 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Övriga förändringar 1,1 0,0 1,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 1,3 1,0 1,3 1,0

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga upplysningar
Linjär avskrivning tillämpas för immateriella tillgångar. Se avsnitt om redovisningsprinciper. 
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Not 11  Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 697,6 9 436,0 13 556,0 14 398,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 096,7 -3 305,8 -3 972,1 -4 217,2

Bokfört värde 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Redovisat värde vid årets början 4 805,9 5 600,9 8 428,0 9 584,0

Årets investeringar 929,7 821,9 1 399,9 1 113,4

Utrangeringar och avyttringar -4,9 -5,8 -20,8 -151,7

- Anskaffningsvärde 41,9 55,9 61,3 -243,7

- Ackumulerade avskrivningar -37,0 -50,1 -40,5 92,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -234,7 -259,1 -308,1 -337,0

Övriga förändringar 104,9 -27,7 105,0 -27,5

Redovisat värde vid årets slut 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 24,4 24,8 31,9 31,7

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 654,0 1 759,0 1 680,1 1 784,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -1 073,1 -1 128,3 -1 087,8 -1 142,1

Bokfört värde 580,9 630,7 592,3 642,3

Redovisat värde vid årets början 537,1 580,9 548,0 592,3

Årets investeringar 122,9 120,9 124,8 123,0

Utrangeringar och avyttringar -1,7 -0,4 -1,7 -0,5

- Anskaffningsvärde 19,7 26,9 20,1 29,7

- Ackumulerade avskrivningar -18,0 -26,5 -18,4 -29,2

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -78,0 -82,0 -79,4 -83,8

Övriga förändringar 0,6 11,3 0,6 11,3

Redovisat värde vid årets slut 580,9 630,7 592,3 642,3

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 8,5 8,6 8,5 8,5

Finansiell leasing fordon 9,3 11,3 9,3 11,3

Summa materiella anläggningstillgångar 6 191,1 6 772,2 10 185,5 10 834,8

Övriga upplysningar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: 
Belopp överstigande 50 000 och varaktighet längre än 3 år.

Bestämd mängd och fast värde
För inventarier som används i kommunens verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde
Ränta under byggtid har aktiverats för projekt överstigande 5 miljoner baserat på kommunens genomsnittliga upplåningsränta. 
Totalt aktiverat belopp 2020 uppgår till 1,3 miljoner kronor. 

Avskrivning
Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.

Avskrivningstider
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar exklusive inventarier som skrivs av på enhetligt avskrivningstid.  
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Not 12  Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

Aktier

Fastighets AB S:ta Gertrud 0,1 0,1 0,1 0,1

Eksta Bostads AB 150,0 150,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 150,1 150,1 0,1 0,1

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 49,6 49,5 49,6 49,5

Vindkraftsandelar 0,0 0,0 0,8 0,8

Övriga 0,3 0,0 0,5 0,3

Redovisat värde vid årets slut 49,9 49,5 50,9 50,6

Grundfondskapital och bostadsrätter

Grundfondskapital Tjolöholm 8,8 8,8 8,8 8,8

Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa grundfondskapital och bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 9,1

Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 209,1 208,8 60,1 59,8

Not 13  Långfristig utlåning

Lån till föreningar 0,1 0,0 0,1 0,0

VA-lån 2,0 1,8 2,0 1,8

Förlagslån Kommuninvest 7,8 0,0 7,8 0,0

Deposition HVB 0,0 0,0 0,1 0,2

Summa långfristiga fordringar 9,9 1,8 10,0 2,0

Not 14  Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående saldo 12,6 33,7 12,6 33,7

Nya bidrag till statlig infrastruktur 22,8 0,0 22,8 0,0

Årets upplösningar -1,7 -2,1 -1,7 -2,0

Summa 33,7 31,6 33,7 31,7

Bidrag till statlig infrastruktur

Åsa station 11,8 11,8 11,8 11,8

Må 21,9 19,8 21,9 19,9

Summa bidrag till statlig infrastruktur 33,7 31,6 33,7 31,7

Övriga upplysningar
Åsa station: Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av  
genomförandeavtal 2011 och slutredovisning från Trafikverket 2014. 

Må: Bidraget avser åtgärder i den statliga infrastrukturen i anslutning till exploatering av Må. Beslut om exploateringsavtal  
i Kommunfullmäktige. 

Not 15  Förråd med mera, inklusive exploateringsfastigheter

Förråd, varulager 5,4 6,4 7,5 8,0

Exploateringsverksamhet 23,0 40,3 23,0 40,2

Redovisat värde vid årets slut 28,4 46,7 30,5 48,2
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Not 16  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 115,6 83,9 113,1 74,2

Diverse kortfristiga fordringar 187,7 204,4 201,9 205,7

varav mervärdesskatt 56,7 56,0 - -

varav fastighetsavgift 126,1 139,8 - -

varav fordran på staten 2,8 9,0 - -

Förutbetalda kostnader 93,9 92,3 136,7 112,3

Upplupna intäkter 26,6 35,4 26,6 35,4

varav kommunalskattefordran 0,0 0,0 - -

Summa kortfristiga fordringar 423,8 416,0 478,3 427,6

Not 17  Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kassa och handkassor 0,1 0,0 0,1 0,0

Plusgiro 1,6 2,9 1,6 2,9

Bank 154,1 378,4 268,6 653,5

Summa kassa, bank 155,8 381,3 270,3 656,4

Not 18  Eget kapital

Årets resultat 210,0 414,6 242,8 511,1

Övrigt eget kapital 2 014,5 2 203,0 2 283,6 2 505,4

Summa eget kapital 2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Resultatfonder redovisat värde vid årets början 200,1 299,4 - -

Resultatfonder förändring 99,3 75,2 - -

Övriga upplysningar
"Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för avsättning och uttag ur  
resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige."

Not 18.1   Effekt på Eget kapital med anledning av förändrad redovisningsprincip 
samt rättelse av fel 

2 019 2 020 2 019 2 020

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning i årsredovisning 2019 1763,7 1 939,4 2 032,9 2 241,8

Förändrad redovisningsprincip/rättelse av fel avseende 

    Periodiserade privata investeringsbidrag 250,8 285,1 250,8 285,1

    Ålderspension PBF 0 -21,5 0,0 -21,5

Årets resultat 210,00 414,6 242,8 511,1

2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Övriga upplysningar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2 får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas 
över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat 
långfristiga skulder med 285,1 miljoner, samt påverkat jämförelsetalen genom minskade nettointäkter om 33,8 miljoner.

Ålderspension
Under 2020 har en rättelse av fel gjorts avseende ålderspension enligt PBF. Totalt belopp uppgår till 21,5 miljoner. Rättelsen medför en reducering av eget 
kapital samt en ökning av avsättningar för pensioner. Justeringsposten avser det ingående värdet per 2020-01-01 enligt uppgift från KPA. Ingen justering av 
jämförelsetalen 2019 har gjorts då detta inte bedömts praktiskt möjligt. För att kunna justera årets resultat 2019 behövs uppgifter om intjänandet under 
2019 vilket vi saknar.
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Not 19  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

Ingående avsättning inklusive löneskatt 391,6 436,0 391,6 436,0

Justering ingående värde 0,0 21,5 21,5

Nya förpliktelser under året 48,4 49,5 48,4 49,5

Varav

     Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Nyintjänad pension 36,7 39,5 36,7 39,5

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,0 10,3 11,0 10,3

     Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,6 -0,3 0,6 -0,3

Årets utbetalningar -12,5 -13,7 -12,5 -13,7

Förändring av löneskatt 8,5 9,2 8,5 9,2

Utgående avsättning 436,0 502,5 436,0 502,5

Visstidspension inkl löneskatt 0,0 10,0 0,0 10,0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 5,0 5,0 - -

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 1,0 1,0 - -

Anställda med rätt till visstidspension 0 0 - -

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen

Ingående avsättning inklusive löneskatt 1 282,7 1 253,2 1 282,7 1 253,2

Nya förpliktelser under året 34,1 44,5 34,1 44,5

Varav

     Sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 32,5 30,2 32,5 30,2

     Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

     Övrig post 1,6 14,3 1,6 14,3

Årets utbetalningar -57,9 -59,4 -57,9 -59,4

Förändring löneskatt -5,7 -3,6 -5,7 -3,6

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 1 253,2 1 234,7 1 253,2 1 234,7

Summa hela pensionsåtagandet 1 689,2 1 747,2 1 689,2 1 747,2

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Övriga upplysningar
Kungsbacka kommun redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet lyfts in i balansräkningen.  
Förfarandet innebär ett avsteg gentemot lag om kommunal bokföring och redovisning. Effekten på årets resultat uppgår till +18,5 miljoner kronor.  
Effekten i balansräkningen uppgår till 1 235 miljoner kronor.   
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Not 20  Övriga avsättningar

Återställning av Barnamossens deponi

Redovisat värde vid årets början 66,3 66,2 66,3 66,2

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,5 -0,1 -0,5

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 66,2 65,7 66,2 65,7

Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Enligt utredning gjord 2015 beräknas sluttäckningsarbetet 
pågå mellan år 2016–2040 och ca hälften av kostnaden kommer att uppstå mellan 2016-2024, resterande kostnad mellan 2024-2040.

Området är uppdelat i flera etapper och totalkostnaden för samtliga etapper har beräknats till ca 69 miljoner kronor. En osäkerhetsanalys har  
utförts där dels volymen massor som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden  
bedöms ligga mellan ca 28 miljoner och ca 123 miljoner kronor. Spannet visar att det finns stora osäkerheter angående kostnader i projektet.  
Det stora kostnadsspannet beror huvudsakligen på inköpspriset för tillförda massor, men även den totala volymen massor har stor påverkan på  
kostnaderna. I nuläget finns det inga indikationer som föranleder att göra ytterligare avsättningar i området. 

Återställning av Svinholmens deponi

Redovisat värde vid årets början 2,2 102,2 2,2 102,2

Nya avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående balans 102,2 102,0 102,2 102,0

Under 2019 har avsättning om 100 miljoner kronor gjorts för beräknad sluttäckning av Svinholmens deponi. Avsättningen bygger på en inledande  
övergripande kostnadsuppskattning från extern konsult.

Övriga deponier

Redovisat värde vid årets början 34,1 34,0 34,1 34,0

Nya avsättningar 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -1,1 -0,1 -1,1

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 34,0 32,9 34,0 32,9

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda före detta kommunala deponier i kom-
munen. Mer att läsa om respektive deponi finns under årsredovisningens avsnitt "Avfall och Återvinning".

Not 21  Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Må 22,6 20,7 22,6 20,7

Totalt 22,6 20,7 22,6 20,7

Not 22 Övriga avsättningar

Ledningsflytt kvarteret Valand 0,0 6,6 0,0 6,6

Totalt 0,0 6,6 0,0 6,6
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 23  Avsättning uppskjuten skatt 0,0 0,0 75,5 65,5

Summa övriga avsättningar 225,0 227,9 300,5 293,4

Not 24  Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 950,0 1 350,0 4 234,4 4 858,9

Årets amorteringar 0,0 0,0 -18,5 -34,4

Nyupptagna lån 400,0 200,0 643,0 343,1

Kortfristig del av långfristig skuld -11,0 -9,1

Summa 1 350,0 1 550,0 4 858,9 5 158,5

Kreditgivare

Stadshypotek 100,0 50,0 - -

Kommuninvest 1 250,0 1 500,0 - -

Summa 1 350,0 1 550,0

Genomsnittlig upplåningsränta 0,6% 0,5% 1,0% 0,8%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 3,1 2,8 3,0

Lån som förfaller inom

0–1 år 200,0 250,0 1 140,0 1 355,0

1–2 år 150,0 250,0 723,0 791,0

2–3 år 250,0 300,0 791,0 920,0

3–4 år 300,0 250,0 868,0 495,0

4–5 år 100,0 200,0 345,0 542,0

5–6 år 200,0 300,0 542,0 484,0

6–7 år 150,0 - 334,0 116,0

7–8 år - - 116,0 281,0

8–9 år - - - 180,0

Långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3

Finansiella leasingavtal fordon

Totala minimileasingavgifter 9,6 11,6 9,6 11,6

Nuvärde minimileasingavgifter 9,3 11,3 9,3 11,3

Därav förfall inom 1 år 1,2 1,5 1,2 1,5

Därav förfall 1–5 år 8,1 9,8 8,1 9,8

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3
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Not 25  Investeringsinkomster

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter 491,5 510,6 491,5 510,6

Investeringsbidrag 46,0 69,5 46,0 69,5

Summa 537,5 580,1 537,5 580,1

Övriga upplysningar
Offentliga Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt över samma period som den tillgång de avser att finansiera i 
enlighet med RKR R2.

Gatukostnadsersättningarna och privata investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 i takt med utbyggnaden enligt RKR R2. Under 2020 har justering 
gjorts om 285 miljoner gentemot Eget kapital i enlighet med RKR R12, byte av redovisningsprincip. Se not 8. 
Under året har 29,4 miljoner resultatförts. 

Not 26  Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 10,7 11,1 10,7 11,1

Leverantörsskulder 325,2 334,1 404,2 376,8

Moms och punktskatter 15,8 9,3 15,8 9,3

Personalens skatter och avgifter 52,3 60,3 52,4 63,4

Övriga kortfristiga skulder 42,6 34,9 54,6 44,9

varav statsbidragsskuld 42,2 34,4 - -

Förutbetalda intäkter 77,3 163,9 115,9 203,9

varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter 38,5 47,6 - -

Varav slutavräkning skatt 38,8 116,3 - -

Handpenningar exploatering 13,0 13,2 13,0 13,2

Upplupna kostnader 480,4 498,4 492,4 531,7

varav upplupna löner 33,0 34,1 - -

varav semesterlöneskuld 192,3 207,3 - -

varav arbetsgivaravgifter 63,5 70,9 - -

varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 107,4 108,8 - -

Summa kortfristiga skulder 1 017,3 1 125,2 1 159,0 1 254,3

Not 27  Borgensåtagande

Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 3 259,9 3 390,5 - -

Övriga bolag 10,1 9,1 10,1 9,1

Föreningar 12,7 12,4 12,7 12,4

SBAB Egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa borgensåtagande 3 282,8 3 412,1 22,9 21,6

Kungsbacka kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått  
likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i  
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbacka kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per  
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.  
Kungsbacka kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 129 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
5 368 miljoner kronor.
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Not 28  Spec ej likvidpåverkande poster

Årets resultat 210,0 414,6 242,7 511,1

Avskrivningar 315,0 344,0 408,0 420,7

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 3,1 0,0 3,1

Avsättningar pensioner 15,0 39,5 15,0 18,2

Övriga avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Återförda avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur -0,8 1,7 -0,8 1,7

Övriga ej likvidpåverkande poster 4,1 -3,8 12,8 9,0

Medel från den löpande verksamheten 643,3 799,1 777,7 963,8

Not 29 upprättade särredovisningar

Särredovisning har upprättats för Vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten. 

Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten.

Särredovisningarna återfinns under avsnittet "Särredovisningar" i årsredovisningen. 

Not 30 kostnad för räkenskapsrevision

Delårsbokslut 0,1 0,1 - -

Årsbokslut 0,1 0,1 - -

Uppskattad andel för förtroendevaldas granskning av räkenskapsrevision 0,2 0,2 - -

Löpande granskning 0,1 0,1 - -

Totalt 0,5 0,5

Total kostnad revision 3,0 2,8 - -

Varav sakkunnigt biträde 1,6 1,9 - -

Utfallet 2020 är något lägre på grund av lägre kostnader för arvoden förtroendevalda revisorer. 
Upplysningskravet i Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, gäller enbart kommunen, ej koncernen

FINANSIELLA RAPPORTER
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Vatten och avlopp

Särredovisning

Resultaträkning

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Brukningsavgifter 151,7 160,4 159,6

Periodiserade inkomster 12,2 13,6 13,0

Verksamhetens Intäkter 163,9 174 172,6

Kostnader för arbetskraft -45,2 -52,6 -47,5

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-60,5 -65,1 -70,4

Avskrivningar -34,0 -40,6 -35,3

Verksamhetens  
Kostnader

-139,7 -158,3 -153,2

Verksamhetens  
nettokostnader

24,2 15,7 19,4

Finansiella intäkter 7,4 8,9 8,4

Finansiella kostnader -18,2 -22,7 -21,3

Resultat efter finansnetto 13,4 1,9 6,5

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-13,4 -1,9 -6,5

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Vatten och Avlopp

26,2 28,1 32,7

Årets resultat är ett överskott om 6,5 miljoner kronor, att 
jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner kronor. 
Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för 
personal och lägre kapitalkostnader.  
Överskott kommer att fonderas till investeringen  
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka.

Intäkterna är något lägre än budgeterat (dock drygt 5 
procent över föregående års nivå), medan kostnaderna är 
klart lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror dels 
på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, 
dels på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på 
grund av att alla vakanser inte är tillsatta. Samtidigt är 
övriga verksamhetskostnader betydligt högre än budget på 
grund av högre kostnader för bland annat hanteringen av 
avloppsslam från avloppsreningsverken, högre konsult- 
kostnader på grund av vakanser samt högre administrativa 
kostnader. 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- 
och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörj-
ningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt vatten 
och avlopp idag kräver resurser och investeringar. Vi ser 
också att underhållet på våra ledningsnät behöver öka för 
att bibehålla god status.

Balansräkning

Not Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

1 018,1 1 102,6

Maskiner och inventarier 14,8 11,6

1 Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0

Kundfordringar 33,4 32,4

Interimsfordringar 0,0 0,5

Kortfristiga fordringar 19,4 26,2

Summa omsättningstillgångar 52,8 59,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 085,7 1 173,3

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 12,7 26,1

Årets resultat 13,4 6,5

Utgående Eget kapital 26,1 32,6

SKULDER

Låneskuld (lånat av  
kommunen)

626,3 699,4

Periodiserade  
anslutningsavgifter

416,7 425,0

2 Kortfristiga skulder 16,6 16,3

SUMMA SKULDER 1 059,6 1 140,7

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

1 085,7 1 173,3
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Not 1

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

Ingående bokfört värde 825,7 1018,1

Nyanskaffning 223,2 119,4

Årets avskrivning -30,8 -34,4

Utgående bokfört värde 1 018,1 1 103,1

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 17,7 14,8

Nyanskaffning 0,3 0,0

Årets avskrivningar -3,2 -1,4

Utgående bokfört värde 14,8 13,4

Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Not 2

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8,2 8,4

Mervärdesskatt 7,1 6,7

Interimsskulder 1,2 1,2

Summa kortfristiga skulder 16,6 16,3

Charlotte Steier är drifttekniker på Lerkils Reningsverk i 
Vallda. FOTO: Ciprian Gorga

1 114 Mkr
Materiella anläggningstillgångar.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 40,0 -57,5 24,7

Utgifter -199,9 -202,5 -122,1

Netto -159,9 -145,0 -97,3

VA-verksamheten har under 2020 genomfört investe-
ringar för 122 miljoner kronor vilket är drygt 60% av 
föregående års nivå och mycket lägre än budgeterade  
202 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att exploa-
teringsprojekt har försenats men också på överskattning 
av vår kapacitet och fördröjning i att rekrytera personal. 
Dessa är bland annat projekten Voxlöv/Björkris, Reserv-
vatten Varberg - Kungsbacka samt Reservvatten  
Göteborg - Kungsbacka.

Inkomsterna för nya anslutningar till VA-kollektivet 
hamnar på 24,7 miljoner kronor för helåret 2020. Det 
är mycket lägre än budgeterade 57,5 miljoner kronor, en 
avvikelse som beror på att inga stora områden debiterats 
under 2020.

Redovisningsprinciper
Från och med 2010 ändrades redovisningen av 
VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband med 
årsbokslutet regleras över- och underskott  
mot skuldkonto på balansräkningen, så att 
 verksamhetens resultaträkning alltid visar noll.

Kungsbacka kommun tillämpar Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, ”R2 Intäkter”. 
 Rekommendationen innebär att inkomster från 
avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. 

Rekommendationen tillämpas på anslutnings-
avgifter vilka redovisas som periodiserade 
 inkomster.
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Avfall och Återvinning

Resultaträkning Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 86,9 90,1 87,0

Kostnader för arbetskraft -3,8 -4,2 -3,4

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-70,6 -75,6 -81,5

Avskrivningar -1,3 -3,1 -1,5

Verksamhetens  
Kostnader

-75,7 -82,9 -86,4

Verksamhetens  
Nettokostnader

11,2 7,2 0,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -1,0 -0,3

Resultat efter skatter  
och finansnetto

10,9 6,2 0,3

Förändring av avsättning 0,0 0,0 0,0

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-10,9 -6,2 -0,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Avfall och Återvinning

12,0 18,2 12,3

Årets resultat 
För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, 
vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Då en stor del 
av avfallsverksamhetens resultat beror på kostnader och 
intäkter för materialen som tas emot på våra återvinnings-
centraler är det svårt att förutse resultatet. Under 2020 
tillkom skatt på avfallsförbränning och en högre kostnad 
för att ta hand om slam från enskilda avlopp. Verksam-
hetens fond är efter året + 12,3 miljoner kronor.

Intäkterna är i nivå med föregående år, dock är de klart 
lägre än budgeterat, vilket beror på lägre försäljningsin-
täkter med 2,3 miljoner kronor för insamlat avfall  
vid återvinningscentralerna och lägre intäkter för insam-
lat hushållsavfall 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens 
kostnader är 10,7 miljoner högre än föregående år vilket 
dels beror på den förbränningsskatt som infördes 1 april 
2020, dels på att det totala antalet besök på återvinnings-
centralerna under 2020 ökade med drygt 8 procent från 
2019.  Det innebär att kostnaderna för omhändertagande 
av avfall ökat i motsvarande grad. Dessutom är kostna-
derna för att omhänderta slam från enskilda avlopp högre 
än förra året.

Avsättning för täckning av deponier 
Avfall och återvinning har ett antal deponier där  
avsättningar gjorts för kommande återställningar. 

• Barnamossens Deponi har haft kostnader på  
0,6 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens 
fond för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden 
till 65,6 miljoner kronor. 

• Under föregående år gjordes avsättning för Svin-
holmens deponi om ytterligare 100 miljoner kronor.

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på  
1,1 miljoner kronor, som har belastat fonden  
Övriga deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 
32,9 miljoner kronor.

• Förvaltningen ser i dagsläget inget mer behov av medel 
för detta arbete. Upphandling av del 1 av sluttäckningen 
av Barnamossen har blivit försenad på grund av dialoger 
med tillsynsfunktioner. Arbetet kommer förhopp-
ningsvis att genomföras under 2021. Täckning av Toms 
deponi är nu startat och kommer att vara klart i början 
på 2021. Det pågår undersökningar på Svinholmen 
deponi, och att erhålla tillgång till marken på  
Bräckornas deponi.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 0 0 0

Utgifter -1 485 -7 745 -3 007

Netto -1 485 -7 745 -3 007

En budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor prognostise-
ras på helår för investeringar på Avfall & Återvinning. 
Avvikelsen beror delvis på att projekt har fördröjts och 
försenats men också på att vissa resurser avsattes för 
investeringar i samband med byggnation av den tillfälliga 
återvinningscentralen i Frillesås. Denna har dock inte 
bekostats av avfallskollektivet utan av Kommunstyrelsen 
då flytten var en förutsättning för kommande exploate-
ringar. 

En ombudgetering kommer att begäras på 2,6 miljoner 
kronor för att färdigställa och fortsätta de arbeten som 
pågår.

SÄRREDOVISNING
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Kungsbacka bredband

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 28,3 34,7 31,1

Kostnader för arbetskraft -4,6 -3,2 -1,9

Övriga verksamhets- 
kostnader

-5,7 -10,6 -8,3

Avskrivningar -10,2 -11,2 -11,7

Verksamhetens  
Kostnader

-16,5 -18,6 -18,5

Verksamhetens  
Nettokostnader

1,6 2,2 2,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatter  
och finansnetto

-1,5 2,2 2,3

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

1,5 2,2 2,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Kungsbacka Bredband

-1,5 -2,2 2,3

Årets resultat 
Årets resultat innan reglering mot fonden är 2,3 miljoner 
kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på  
2,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså  
0,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet innebär att fonden hamnar på  
2,7 miljoner kronor vid utgången av 2020. Såväl intäkter 
som kostnader understiger budgeterat. De lägre intäkterna 

förklaras främst av färre kommersiella och kommunala 
anslutningar. De lägre kostnaderna förklaras främst av 
lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inhyrda 
konsulter.

Under året har nya villor och företag har anslutits.  
Den totala mängden nya anslutningar via kommunika-
tionsoperatören under 2020 är 964 stycken.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 8,4 10,0 13,8

Utgifter -47,6 -53,5 -47,4

Netto -39,1 -43,5, -33,6

Fibernätet har byggts ut för 47,6 miljoner kronor 2020. 
Nettosumman för 2020 är 33,6 miljoner kronor vilket  är 
5,6 miljoner kronor lägre än 2019.

Byggnationen sker löpande men fyra pågående arbeten 
är försenade. Dessa är två redundanta fiberbyggnationer i 
Frillesås och i Gröninge, nya noder med avbrottsfri kraft 
och kommunikationsutrustning.

Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket 
medfört att intäkterna uppgått till 13,8 miljoner vilket är 
3,8 miljoner mer än budget.
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Upplysningar om drift &  
investeringsredovisningens 
uppbyggnad

Följande avsnitt beskriver översiktligt sambanden mellan de 
olika ekonomiska rapporterna i årsredovisningen. 

Allmänt
Nämnderna följer löpande upp beslutad nämndbudget. I 
april, augusti samt december görs en samlad uppföljning 
för hela Kungsbacka kommun. I driftuppföljningen gör 
varje nämnd en uppföljning av sina intäkter respektive 
kostnader. Detta inkluderar interna poster, såväl mellan 
de olika nämnderna som internt inom nämnden. Detta 
medför en total bild över nämndens mellanhavanden. 
Riktlinjer för de främsta interna transaktionerna redo-
görs för i separat stycke nedan.

Resultaträkning
I boksluten redovisas en resultaträkning för Kungs-
backa kommun. Denna bygger till del på nämndernas 
driftredovisningar, men behöver justeras för de interna 
posterna. Detta görs genom att interna och interninterna 
poster elimineras. Således erhålls ett externt utfall som 
speglar kommunens verkliga intäkter och kostnader. 
Resultaträkningens uppställning följer lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Resultaträkningens olika 
rader summeras till årets resultat som i sin tur tillförs det 
egna kapitalet i balansräkningen vid årets slut.  

Investeringsredovisning
Uppföljning av pågående investeringar görs löpande 
under året. I april, augusti samt december görs en samlad 
uppföljning för Kungsbacka kommun. Investeringsredo-
visningen innefattar utgifter för att exempelvis bygga ett 
nytt badhus, nya gator, skolor med mera. Investeringen 
blir en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 
Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid 
vilket resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. 
Investeringarna påverkar därmed kassaflödesanalysen  
i form av utbetalningar, balansräkningen i form av 
anläggningstillgångar, samt resultaträkningen i form  
av avskrivningar.  

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redogör för de likvida flödena under 
året, det vill säga in- och utbetalningar under räken-
skapsåret. 

Balansräkning
Balansräkningen utgörs av kommunens tillgångar,  
respektive skulder och egna kapital. Summan av till-
gångar å ena sidan och skulder och eget kapital å andra 
sidan är alltid lika.

Principer för interndebitering
Poster som berör driftredovisningen:
Kungsbacka kommun har en relativt stor interndebitering. 
Merparten av interndebiteringen till nämnderna sker inom 
ramen för beslutad internhandel hos Servicenämnden. 
Internhandeln omfattar bland annat:
• Internhyra och lokalvård
• IT-relaterade kostnader
• Måltider
• Gemensam administration 

Därtill sker interndebitering av fordonskostnader då 
fordonshanteringen är samlad under Service. 

Poster i redovisningen som kalkylmässigt simuleras är:
• Personalomkostnader
• Kapitalkostnader

Poster som finns i resultaträkningen men inte drift- 
redovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning, samt finansiella intäkter och kostnader. 

Poster som berör investeringsredovisningen:
Interna projektresurser belastar investeringsredovisningen 
med direkta kostnader i form av lönekostnad inklusive 
personalomkostnad. Beräkningen följer rekommendation 
R4, Materiella anläggningstillgångar från Rådet för  
kommunal redovisning.   
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Dri�redovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Avgår interna poster
Summa enligt resultaträkning

Investeringsredovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd

Summa enligt investeringsredovisningen

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Utbetalning av infrastruktur
Årets kassaflöde

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Ne�okostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat

Intäkt Kostnad Utgi�

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Skulder
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Driftredovisning

Nämnd Budget 
2020

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Belopp i miljoner Netto-
anslag

Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Avvikelse Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Byggnadsnämnden -30 45 -73 -28 2 26 -45 -20

Kultur & Fritid -242 32 -265 -233 9 48 -267 -219

Förskola & Grundskola -2 014 305 -2 246 -1 940 74 277 -2 223 -1 946

Gymnasium & Arbetsmarknad -547 176 -721 -545 2 206 -729 -523

Individ & Familjeomsorg -666 343 -1 016 -673 -7 343 -1 030 -686

Kommunfullmäktige -4 0 -3 -3 1 0 -4 -4

Kommunrevision -3 0 -3 -3 0 0 -3 -3

Kommunstyrelse -319 27 -321 -294 25 25 -318 -293

Miljö & Hälsoskydd -1 0 -1 -1 0 14 -28 -14

Service -43 502 -540 -38 5 495 -523 -28

Service fastighet -32 667 -691 -24 8 635 -648 -13

Teknik, skattefinansierad 
verksamhet

-144 100 -236 -136 8 62 -197 -135

Valnämnden -1 0 0 0 0 2 -3 -1

Vård & Omsorg -928 691 -1 606 -915 13 629 -1 535 -906

Summa skattefinansierade 
nämnder

-4 973 2 888 -7 720 -4 832 141 2 763 -7 554 -4 791

Vatten & Avlopp 0 169 -169 0 0 151 -151 0

Avfall & Återvinning 0 87 -87 0 0 76 -76 0

Bredband 0 27 -27 0 0 25 -25 0

Summa avgiftsfinansierade 
nämnder

0 283 -283 0 0 252 -252 0

Övrigt verksamhets-
övergripande

-29 176 -108 69 98 203 -150 53

Delsumma -5 002 3 347 -8 110 -4 763 238 3 218 -7 955 -4 737

Justering interna poster -2 094 2 094 0 -2 006 2 006 0

Summa -5 002 1 253 -6 017 -4 763 238 1 213 -5 950 -4 737

Varav avskrivningar - 344 - 315 -

DRIFTREDOVISNING

I följande avsnitt sker en uppföljning av kommunens driftredovisning. Redovisningen 
sker brutto för att ge en så detaljerad bild över respektive verksamhet som möj-
ligt. I slutet av tabellen justeras för interna poster för att kunna härleda beloppen till 
den externa resultaträkningen. Mer om hur de olika finansiella rapporterna hänger 
ihop framgår av särskilt avsnitt. För mer ingående analyser av nämnderna hänvisas till 
nämndernas egna årsredovisningar som görs tillgängliga på kommunens hemsida.  
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Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar ett 
samlat nettoutfall om 4 832 miljoner kronor vilket är 141 
miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar 2,8 
procent av budgeten.  

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar 
ingen avvikelse då deras över respektive underskott regle-
ras gentemot respektive abonnentkollektiv.  

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott gentemot 
budget om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av 
högre bygglovsintäkter än budgeterat men även lägre 
personalkostnader till följd av vakanser. Avvikelsen beror 
främst på ökad efterfrågan på bygglov och kartunderlag 
samt en mer ändamålsenlig taxa baserad på genomsnitt-
lig handläggningstid inte byggnadens yta. Resterande 
avvikelse är i första hand en effekt av restriktioner till 
följd av Covid-19 då resor, utbildningar och gemen-
samma personalaktiviteter inte har genomförts som 
planerats. Överskottet reduceras något till följd av lägre 
intäkter inom miljö- och hälsoskydd.   

Kultur & Fritid redovisar ett överskott gentemot budget 
om 9 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre per-
sonal- och kapitalkostnader. På grund av pandemin har 
stor del verksamheten fått ställas om och/eller begränsats, 
vilket har påverkat behovet av timanställda och inneburit 
att tjänster varit vakanta under längre tid. Pandemin har 
även påverkat våra intäkter negativt, men det har kom-
penserats av statsbidrag, bland annat för ersättning för 
sjuklönekostnader på grund av pandemin. 

Förskola & Grundskola redovisar ett överskott om 74 mil-
joner, vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Nämn-
dens överskott beror till stor del på att det varit färre barn 
i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad som 
budgeterats för. Den pågående pandemin har bidragit 
till den positiva budgetavvikelsen. Den har inneburit 
ökade sjukskrivningar samtidigt som sjuklönerna för 
april–december har kompenserats från staten och färre 
timvikarier har anlitats. 

Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott 
om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av erhållen 
ersättning för sjuklöner samt lägre personal- och kapital-
kostnader än budgeterat.  

Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 
7 miljoner vilket motsvarar 1 procent av budgeten. 
Underskottet förklaras främst av kostnader för köpta 
platser inom Myndighet stöd och behandling. Utöver 
förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av 
statliga medel samt ersättning för sjuklönekostnader som 
arbetsgivaren haft under perioden april-december vilket 
förbättrat årets resultat. Nämnden har fortsatt arbetet 
med sin handlingsplan för budget i balans under 2020 
vilket visat sig ge effekt. Prognosen i delårsbokslutet var 

ett befarat underskott om 28 miljoner. Effektiviserings-
åtgärderna har löpande följts inom ramen för kommun-
styrelsens uppsiktsplikt och kommer fortgå under 2021. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 25 miljo-
ner. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för 
färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 
att medel reserverade för diverse kommungemensamma 
projekt ej nyttjats fullt ut. Överskottet hos kommunsty-
relsen har till stor del en koppling till pågående pandemi 
och bedöms ej vara något bestående över tid.  

Service och Service fastigheter redovisar ett överskott om 
13 miljoner. Överskottet förklaras av lägre personal-
kostnader än budgeterat, samt lägre fastighetsrelaterade 
kostnader med 8 miljoner. Exempelvis understiger ener-
gikostnaderna budgeterat till följd av förhållandevis låga 
elpriser under 2020. 

Teknik skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott 
om 8 miljoner. Överskottet förklaras till stor del av lägre 
personal- och kapitalkostnader än budgeterat. Därtill 
bidrar erhållen ersättning för sjuklöner till överskottet.  

Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 13 miljoner 
vilket motsvarar 1,4 procent av budgeten. Överskottet 
förklaras till stor del av att merkostnader till följd av 
pandemin täckts av erhållna statsbidrag, samtidigt som 
vissa verksamheter haft lägre kostnader än föregående 
år. Exempelvis har dagomsorgsverksamhet och växel-
vård varit stängt under delar av pandemin. Därtill bidrar 
erhållen ersättning för sjuklöner till resultatet.  

Avgiftsfinansierade verksamheter redovisar sitt resultat 
gentemot respektive abonnentkollektiv vilket gör att 
utfallet inte påverkar kommunens resultat. För mer detal-
jer kring de olika kollektiven, se avsnittet särredovisning. 

Övrigt verksamhetsövergripande omfattar kostnader för 
pensioner, kommunens exploateringsverksamhet samt 
budgeterade medel för kapitalkostnader och hyror för 
kommande projekt. Överskottet förklaras främst av 
att medel för avskrivningar och hyra ej nyttjats i den 
utsträckning som budgeterats. Detta förklaras dels av en 
lägre investeringstakt under året, dels att en del projekt 
förskjutits i tid. 
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Investeringar
Nedan sker en uppföljning av kommunens investeringar under 2020. 
 Redogörelsen görs dels per nämnd, dels uppdelat per typ av investering. 

Nämnd Typ av investering Inkomster Utgifter Netto Budget  
netto

Avvikelse

Kommunfullmäktige Övrig investering 0,0 0,0 1,0 1,0

Kommunstyrelsen Löpande investeringar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Övriga investeringar 0,0 0,0 1,4 1,4

Övriga investeringar och mark -0,3 0,0 -0,3 29,4 29,6

Gymnasium & Arbetsmarknad Löpande investeringar 4,8 4,8 6,3 1,5

Kultur & Fritid Löpande investeringar -0,3 8,5 8,2 11,3 3,0

Övriga investeringar 9,5 9,5 21,0 11,5

Förskola & Grundskola Löpande investeringar 12,0 12,0 15,0 3,0

Teknik skatt Löpande investeringar -0,5 41,9 41,4 30,9 -10,4

Övriga investeringar -3,8 104,3 100,5 206,9 106,4

Service Löpande investeringar 13,4 13,4 17,1 3,7

Service fastigheter Löpande investeringar 0,0 0,7 0,7

Service fastigheter Lokaler och reinvestering -0,2 497,9 497,7 672,8 175,1

Övriga investeringar 28,9 28,9 38,2 9,3

Bygg & Miljö Löpande investeringar 0,1 0,1 0,1 0,0

Övriga investeringar 0,4 0,4 1,2 0,8

Individ & Familjeomsorg Löpande investeringar 1,0 1,0 6,7 5,8

Vård & Omsorg Löpande investeringar 5,8 5,8 7,6 1,9

Övriga investeringar 0,1 0,1 3,8 3,6

Finans Lokaler Övriga Lokaler 0,0 0,0 21,3 21,3

Kungsbacka bredbandsnät Avgiftsfinansierad verksamhet -13,8 47,5 33,6 43,6 9,9

Teknik Va Avgiftsfinansierad verksamhet -24,8 122,1 97,3 145,0 47,7

Teknik avfall och återvinning Avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 3,0 3,0 7,7 4,7

Delsumma -44 901 857 1 289 432

Exploatering -71,2 43,1 -28,1 11,9 40

Totalsumma -115 944 829 1 301 472
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Kommunens nämnder har under 2020 genomfört 
nettoinvesteringar om 857 miljoner. Därtill kommer 
investeringar inom exploateringsområdena. Utgifterna 
avser investeringar i tekniska anläggningar såsom gator. 
Inkomsterna avser investeringsbidrag, samt markför-
säljning. Investeringsbidragen resultatförs i takt med 
utbyggnaden, markförsäljningarna resultatförs i samband 
med tillträde.

Under året pågår stora byggnationer såsom Parkerings-
huset Linden, ombyggnationer i Hålabäcksskolan och i 
Frillesåsskolan. Under året har också stora investeringar 
avslutats såsom Kungsbacka badhus och nya Fjärås 
Bräckaskolan. 

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög 
investeringsvolym och det planeras för utbyggnader i 
lokaler och infrastruktur.

Kommunens investeringar delas in i följande olika typer:
• löpande årliga investeringar
• övriga investeringar
• lokalinvesteringar
• investeringar inom den avgiftsfinansierade  

verksamheten

Löpande årliga investeringar är nämndernas återinveste-
ringar i främst inventarier och maskiner. Övriga inves-
teringar är av engångskaraktär, till exempel satsningar i 
infrastruktur. Investeringar inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är sådana som ska finansieras genom verk-
samhetens intäkter i form av avgifter från kunder, bland 
annat vatten- och avloppsavgifter.

Nettoinvesteringar om 857 miljoner kronor 2020
Under 2020 investerade Kungsbacka kommun för netto 
857 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2020 
uppgick till 1 289 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse på 432 miljoner kronor mellan investeringarna 
och investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror främst 
på förskjutningar i tid på en del projekt, men också att 
vissa projekt blivit billigare än beräknat. Nedan sker en 
redogörelse per nämnd.

Gymnasium & Arbetsmarknad har löpande investerat i 
inventarier. Avvikelsen gentemot budget beror på att 
större datautrustning inte upphandlats under året.

Kultur & Fritid har under året genomfört investering i ny 
konstgräsplan på Rydets idrottsplats (belysning återstår), 
utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av 
lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt 
fortsatt rustat upp badplatser. Budgetavvikelsen beror 
främst på att en del projekt kommer fortgå under 2021.

Förskola & Grundskola genomför årliga löpande investe-
ringar. Under året har bland annat investeringar gjorts i 
trådlösa nät och projektorer. 

Teknik skatt genomför investeringar i infrastruktur i form 
av exempelvis GC-vägar, cirkulationsplatser och trafik-
belysning.  Under 2020 har bland annat byggnation skett 
eller påbörjats av GC-bro över järnvägen vid Inlag, bro 
på Borgmästargatan samt infrastruktur i anslutning till 
Badhusparken.

Service genomför investeringar i kommunens lokaler och 
fastigheter. Under 2020 gjordes investeringar i bland 
annat Parkeringshuset Linden, Fjärås nya skola samt 
ombyggnation av Hålabäcksskolan. Därtill färdigställdes 
investeringen i Kungsbackas nya badhus. Invigning av 
badhuset hölls under våren 2020, men med anpassningar 
på grund av rådande pandemi. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kungsbacka bredband bygger ut fibernätet inom kommunen.  
Under året har fibernätet byggts ut för 47,5 miljoner 
kronor vilket är nivå med föregående år. 

Vatten och avlopp har under året investerat för 122 miljoner 
netto. Därtill erhåller verksamheten anslutningsavgifter 
vilka under 2020 uppgår till 25 miljoner. Under 2020 
pågick flertalet VA- saneringar, dvs tidigare fritidshus- 
områden som erhåller kommunalt vatten och avlopp. 
Därtill sker löpande reinvesteringar i VA-ledningar samt 
nya serviser i befintliga ledningsnätet. 

Fleråriga projekt
Nedan sker en redovisning av de största projekten.  
Uppföljning görs av det totala utfallet i relation till 
budget sedan projektets start. 

Belopp miljoner kronor Bokslut 
2020

Utfall  
t.o.m. 2020

Budget 
totalt

P-hus Linden 143,8 163,3 300,0

Kungsbacka badhus 72,4 430,2 463,0

Frillesåsskolan till- och 
ombyggnad

58,9 63,6 139,5

Fjärås nya skola 60,7 273,5 294,0

Kungsbacka badhus  
infrastruktur

50,6 74,2 100,0

Hålabäcksskolan  
ombyggnation

45,7 101,0 114,0

Kungsbacka bredband 33,3 43,0

Sommarlust förskola 
ombyggnad

28,3 34,9 59,3

Åsa gårdsskolan  
utbyggnad idrottshall

22,5 31,9 34,8
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och 
iordningsställer mark för bostads- och verksamhets- 
områden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera 
år, vilket gör att slutredovisning för många projekt ligger 
flera år fram i tiden. Inkomsterna består av intäkter för 
markförsäljning och av exploateringsbidrag från explo-
atörerna. Utgifterna består av kostnader för inköp och 
iordningsställande av mark samt utgifter för att bygga ut 
kommunala anläggningar inom exploateringsområdena.
Under 2020 såldes en tomt i Kolla Parkstad verksamhets-
område och en i Skårby.

Skårby vårdboende
En ny detaljplan har antagits under 2020 i syfte att möjlig-
göra för ett nytt vård- och omsorgsboende. Kommunen 
har sålt marken under året till Eksta som kommer att 
bygga och sedan hyra ut till kommunen. I samband med 
projektet bygger kommunen ut infrastruktur i området i 
form av lokalgata samt cirkulation på Göteborgs vägen.

Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungs-
backa kommun. Området innehåller hyresrätter, bostads-
rätter och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och 
flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruk-
tur pågår och beräknas vara klart under 2021. 

Särö centrum
I området ska 75–100 bostäder byggas. Markförsäljning 
för bostäder skedde 2017. Även mark för verksamhets-
lokaler ska säljas. Gator och parkering har byggts klart. 
Inom området har vi också byggt ett äldreboende vilket 
blev klart under 2020. 

Stadsdel Aranäs
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. 

I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytter-
ligare mark för bostadsändamål med ca 280 bostäder, 
parkeringshus och butikslokaler. Detaljplanen innebär 
en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre 
kvarter i varierande höjder. Närmast järnvägen i öster 
föreslås markparkeringar och ett grönt stråk inklusive ett 
bullerskydd samt en återvinningsplats. Bostäderna kan 
tidigast börja byggas under 2022. 

I Aranäs 4 planeras det för ca 160 bostäder, ny skola 
och butikslokaler och hälften av dessa kommer att vara 
hyresrätter. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 men 
tidigare markanvisning har lämnats tillbaka. Ny mark- 
anvisning sker tidigast under 2021/2022. 

Väster om ån
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlings- 
projektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att 
byggas ut med bostäder, handel och kontor. Projektet 
omfattar ett område från Alléskolan i söder till  
Kungsmässan i norr.

Inom kvarteret Valand ska det byggas ca 300 bostäder 
varav hälften blir hyresrätter, samt kontor och lokaler för 
handel. Parkeringshuset är klart. Projektering av gator,  
ledningar och övrig infrastruktur pågår. Utbyggnaden  
av hela kvarteret Valand pågår flera år framöver.  
2020 påbörjades byggnation av de två första bostads-
kvarteren som beräknas vara klara för inflyttning första 
kvartalet 2022. Projektering av omkringliggande gator 
runt dessa kvarter pågår och utbyggnad påbörjas 2021.

Nästa etapp i detta projekt är kvarter Ejdern och det  
planeras att byggas ca 250 bostäder och ett parkeringshus.

Annebergs centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Plan- 
området kommer att innehålla ca 200 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt lokaler för 
verksamheter och handel. Kommunen är markägare och 
Serneke har tilldelats markanvisning. Nu pågår arbete 
med att ta fram en detaljplan som är beräknad att vara 
antagen under 2021.

Duvehed verksamhetsområde
Duvehed är nästa verksamhetsområde som ska utvecklas 
och det ligger i Fjärås stationssamhälle. Kommunen äger 
fastigheter Duvehed 2:14 som är en fastighet som ligger 
bredvid järnvägen med närhet till motorvägen i Fjärås. 
I projektet har kommunen hittills haft utgifter för att 
köpa in kompletterande mark till området. Området är 
klart för etablering. Utbyggnad av gator och VA har skett 
under 2019/2020 och två tomter i området har sålts, där 
handpenning betalats in under 2020. 

Kolla Parkstad verksamhetsområde
Tre fastigheter är bildade inom området varav en såldes år 
2020. Markanvisning har skett till ytterligare en fastighet. 
Utbyggnad av gator och VA till verksamhetsområdet 
utförs inom projektet Kolla etapp 2.

Kungsmässan
Utbyggnad av Kungsmässan är klar och arbetet med 
Borgmästargatan är klart. Samtliga utgifter betalas av 
Aranäs.
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Bilder från Kolla Parkstad, Aranäs och parkeringshuset 
som är en del av Väster om ån. FOTO: Marie Cullberg
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. 
Redovisningen ska förmedla en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I följande  
avsnitt beskriver vi de regler som vi följt i vår redovisning samt de avsteg som föreligger.

Den kommunala redovisningen regleras genom lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen 
stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska 
fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras 
som praxis hos en kvalitativt representativ krets av  
bokföringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, 
(RKR). Detta innebär bland annat att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt  
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

•  Skulder har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas flöda ut.

•  Tillgångar och skulder har upptagits till  
anskaffningsvärde.

•  Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Förändrade redovisningsprinciper under året
Privata investeringsbidrag kostnadsförs från 2020 i takt 
med utbyggnaden istället för att periodiseras över tillgång-
ens nyttjandetid. Förändringen ligger i linje med RKR R2 
Intäkter som gäller från 2020. Byte av redovisningsprincip 
har skett i enlighet med RKR R12 ”Byte av redovisnings-
principer, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt 
rättelser av fel”. Justering har skett av ingående värden för 
eget kapital och jämförelsetalen för 2019 har räknats om. 
Se not under Eget kapital för mer information. 

Rättelse av fel avseende ålderspension har skett under året. 
Byte av redovisningsprincip har skett i enlighet med RKR 
R12 ”Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskatt-
ningar och bedömningar samt rättelser av fel”. Justering har 
skett av ingående värden för eget kapital. Jämförelsetalen 
för 2019 har ej räknats om då det ej bedömts som praktiskt 
möjligt. Se not under Eget kapital för mer information. 

Utgifter för rivning och sanering redovisas från 2020 
som en kostnad i resultaträkningen. Tidigare år har dessa 
räknats in i anskaffningsvärdet för en investering. 

Jämförelsestörande poster
De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som 
jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt 
påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år. 
Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempel- 
vis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i 

finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelse-
störande i verksamhetens kostnader.

För 2020 har reavinster från exploateringsverksamheten 
tagits upp som jämförelsestörande poster. Omfattningen 
av dessa framgår i not. 

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
decemberprognos i enlighet med rekommendation R2 
från Rådet för kommunal redovisning.

Offentliga investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över objektets nyttjandeperiod.

Privata investeringsbidrag
Privata investeringsbidrag intäktsförs i takt med utbygg-
naden i enlighet med RKR R2 som gäller från 2020.

Markförsäljningar
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till 
dess att resultatföring sker.

KOSTNADER
Avskrivningar
Kommunen använder nominell metod för beräkning av 
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprung-
ligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning 
påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid uppdelat 
per komponent.

Komponentavskrivning 
Övergången till komponentavskrivning har i Kungsbacka 
skett etappvis. Under 2016 infördes komponentindelning 
för lokaler och fritidsanläggningar. Under 2017 infördes 
komponentindelning på investeringar i infrastruktur. Under 
2018 infördes komponentindelning av vatten- avlopp- och 
renhållningsanläggningar.  

Gränsdragning mellan drift och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kronor.
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För gränsdragning mellan investering och underhåll gäller 
att när en anläggningstillgång eller komponent i en anlägg-
ning byts ut eller nyanskaffas redovisas det som en investe-
ring. Kostnader för akut underhåll, åtgärder för skadegö-
relser samt måleriarbeten definieras som återställande av en 
byggdel, och redovisas som driftkostnad vid anskaffningen.

Lånekostnader
Ränta under byggtid, kreditivränta, tillämpas för projekt 
över 5 miljoner kronor, som pågår under mer än ett 
kalenderår. Kreditivränta baseras på kommunens genom-
snittliga upplåningsränta. 

TILLGÅNGAR
Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar 
har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Tillgångar 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde är 50 000 kr.

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings-
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/ belastar 
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som 
omsättningstillgångar.

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har enligt lag om vissa kommunala befogen-
heter (2009:47) rätt att lämna bidrag till statlig infrastruktur.  
Av lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
framgår att sådana bidrag antingen kan redovisas som  
en kostnad i resultaträkningen eller tas upp i balans- 
räkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. 
Vilka bidrag som tagits upp samt beslutad avskrivnings-
tid framgår av not. 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Deponier
Under 2015 och 2016 gjordes kostnadsbedömningar för 
sluttäckning av nedlagda deponier i kommunen avseende 
bland annat Barnamossen och Svinholmen, men även ett 
antal mindre deponier. Avsättningar har tagits upp till 
de belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktel-
serna som kommunen har. Under 2019 gjordes en utökad 
avsättning avseende Svinholmen med 100 miljoner 
kronor. Avsättningarnas storlek per sista december 2020 
är 200 (202) miljoner kronor. 

Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.

Under 2020 har avsättning för visstidspension upptagits 
till ett belopp om 10 miljoner inklusive löneskatt. Därtill 
har avsättning gjorts för flytt av ledning inom kvarteret 
Valand om 7 miljoner. 

Handpenningar exploatering
Handpenningar i pågående exploateringsområden redo-
visas som kortfristig skuld till dess att resultatföring sker. 

Leasing
Från och med 2019 redovisas leasingavtal avseende 
fordon med startdatum från 2019-01-01 som finansiell 
leasing. Detta innebär att avtalen återfinns dels som en 
materiell anläggningstillgång, dels en långfristig skuld. 
Effekten på resultaträkningen sker i form av avskrivning 
och ränta. Tidigare avtal redovisas likt tidigare år som 
operationell leasing. Hyresavtal redovisas fortsatt som 
operationell leasing.  

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER  
– KONCERNREDOVISNING
De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunens 
och koncernen Eksta Bostads AB:s verksamhet. De sam-
manställda räkenskaperna är ett sammandrag av kom-
munens och Ekstas resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Därtill ingår 
koncernen i bedömningen av god ekonomisk hushållning. 
 
I samband med de sammanställda räkenskaperna har 
internvinster inom kommunkoncernen eliminerats i sin 
helhet. Därtill har interna poster av väsentlig betydelse 
eliminerats. Obeskattade reserver med avdrag för upp-
skjuten skatt har redovisats som eget kapital.  

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obetyd-
lig omfattning har tillämpats för de övriga koncernföreta-
gen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 

VÄSENTLIGA AVSTEG FRÅN  
GÄLLANDE LAGSTIFTNING
Pensionsredovisning 
Kommunen avviker från gällande lagstiftning då kom-
munen redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfonds-
modellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in 
i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska 
en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjä-
nats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. 

Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det 
ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 
ställning och att de grundläggande principerna om öppen 
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställnings-
tagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige.

Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
pensionsavsättningar.
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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till 
för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom  Att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen  Att främja fred och rättvisa  Att lösa klimatkrisen 

När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 sa 
den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon att ”vi är den 
första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista 
som kan bekämpa klimatförändringarna ”

I Kungsbacka valde kommunfullmäktige redan 2016 att ta 
stafettpinnen när Visionen 2030 beslutades  Visionen pekar 
tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl ekonomiskt som 
socialt och ekologiskt  Inom ramen för kommunfullmäktiges 
mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” är ett av 
fokusområdena att anpassa kommunens arbete till de globala 
hållbarhetsmålen 

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt som nationellt i Sverige och lokalt i Kungsbacka  
Idag är det en självklarhet för företag och organisationer att 
arbeta aktivt med hållbarhet  Det är kommunens uppgift att 
tillsammans med invånare och företag jobba för ett hållbart 
samhälle, inte minst socialt och ekonomiskt  Hållbarhet 
har även blivit en allt viktigare faktor när människor väljer 
arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners 

Kommunens hållbarhetsbokslut är en del av organisationens 
årsredovisning och redovisar och granskar kommunens arbete 
utifrån de globala målen 

Syftet är 
• att visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett   

mer hållbart samhälle 

• att granska huruvida kommunens resurser används på  
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen 

• att analysera var kommunen behöver lägga fokus för att  
på bästa sätt bidra till en hållbar värld 
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Samlad bedömning
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, en bild som stärks när Kungsbacka 
under 2020 toppar Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har trots 
detta en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen har ökat och många verksamheter 
gör bra och effektiva prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms Kungsbacka 
trots en del utmaningar uppnå god ekonomisk hushållning.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera kli-
matutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna 
minimeras. När det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra faktiska åtgärder. Vi 
behöver också anpassa våra inköp – såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.  

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande kommun, jobba 
med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jämställdhet och barnperspektivet.
Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte 
har jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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Sammanfattning 
Jordens länder och ledare står inför stora utmaningar de kommande åren. Som FN:s gene-
ralsekreterare konstaterade så är vår generation den första som kan utrota fattigdomen på 
jorden och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första samlade greppet som världens 
ledare tagit för att jobba gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärdsländerna 
har stora utmaningar vad gäller att fördela resurser över jorden men också för att mini-
mera användandet av jordens ändliga resurser. De flesta av de globala målen hänger ihop. 
I Kungsbacka är klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra 
skillnad. 

Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i den takt vi 
önskar. Det är framförallt omställningen till fossilfri uppvärmning där utsläppen mins-
kar. Däremot ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den pågående omställ-
ningen till fossilfria alternativ. Möjligheten för våra invånare att resa snabbt och hållbart 
till och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utvecklingsfråga för kommunen. 
Under 2020 pågick två stora trafikutredningar i kommunens två stora stråk mot Göte-
borg. Kommunen har medverkat aktivt i dessa för att nå långsiktigt hållbara resealternativ 
för våra invånare. Utanför våra tätorter har Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik. 
I våra tätorter, som i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande spridda 
villabebyggelse framförallt i de västra delarna, är kollektivtrafiken dock bland de sämre 
i Sverige, vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen minskar, den är i 
stort sett fossilfri och andelen egengenererad energi ökar. Kommunen har tillsammans 
med sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, byggt ut solcellsanläggningar 
och därigenom ökat andelen förnyelsebar energi. Vi har också drivit projekt som gynnat 
cykling, att gå till skolan och minskat matens klimatpåverkan. Vi behöver fortsätta ställa 
om fordonsflottan, minska matens koldioxidutsläpp, öka återvinningen, öka livstiden på 
produkterna vi använder och minska vår energianvändning. Trots den stora utmaningen 
inom klimatområdet är det glädjande att vi gör många bra saker.

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra vår konsumtion – och där ingår 
resor - så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresur-
ser och den biologiska mångfalden. Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav 
i upphandlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört nya lösningar för källsorte-
ring. Vi återanvänder både möbler och kläder. Vid ett öppet hus kunde vi skänka bort 
ca 700 möbler till våra föreningar. Vi reparerar och lagar kläder och material i allt större 
utsträckning. Inom relevanta inköpsområden var under 2020 drygt 26 procent mil-
jömärkta produkter. Från och med 2020 samlas även hårdplast in på våra återvinnings-
centraler. Arbetet med att gallra ut farliga kemikalier fortsatte under 2020 och vi minskar 
matsvinnet. Vi behöver därför fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och tjänster.

Klovstens återvinnings-
central 
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Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde i Kungsbacka. 
Anmärkningsvärt är att utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd inte har 
ökat trots pandemin. Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas bland annat 
för att utveckla en högre självförsörjningsgrad. Det finns också behov av att arbeta med 
fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan och att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver. Dessa val ger miljöbelastning från produktion till ingen nytta för 
våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa och miljön.

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är 
en utmaning som vi behöver arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av 
tillgängliga skolor och läromiljöer som är inkluderande och trygga och som i ett nationellt 
perspektiv uppvisar goda resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska 
klara fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen 
inom fyra år på introduktionsprogram, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend kan vändas. I jämställdhetsarbetet 
handlar det mycket om bemötande och beteendeförändringar och att vi har jämställdhets-
glasögonen på när vi arbetar med samtliga mål.

Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer och under 2020 uppfyller vi 
utsläppsmålen vid alla fyra reningsverk. Vi kan konstatera att våra reningsverk är bra på att 
rena från läkemedelsrester. Vi minskar utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna som spar både pengar och energi. Kommunen har stora utmaningar 
med sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekologisk status. Användningen av 
jord- och skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbackafjorden, 
vilken är en anledning till att fjorden endast har Måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden 
är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Vi behöver därför arbeta mycket 
aktivt för att förbättra dess vattenkvalitet. Utarmningen av biologisk mångfald kommer 
likt klimatförändringarna smygande – det blir inte katastrof över en natt. Vi behöver fort-
sätta bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl 
som i vatten. Kommunen har under 2020 fortsatt utveckla miljöerna längs Kungsbackaån, 
under 2020 från Signeskulle och norrut mot Hede. Tillsammans med bland annat Eksta 
har fem ängsytor i kommunen iordningställts och försetts med informationsskyltar. Vi har 
bekämpat så kallade invasiva arter exempelvis parkslide, och bland annat tagit fram infor-
mation om hur de ska bekämpas. Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska 
mångfalden och ett av redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen samt hur 
vi sköter och brukar våra naturmiljöer.

Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. 
Vid mätningar av företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga värden. Vi gör, 
har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra för näringslivet. Under 
2020 har kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism genom budskapet 
”hemmavid”. Viktiga steg för att ytterligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen 
av nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt och rätt i Kungsbacka. Framöver ser vi 
att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer 
drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också 
bli bättre på matcha personer mot rätt arbete.

Kungsbackafjorden 
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Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och stor tillit till demokra-
tin. Då vi ser vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet fortgår. Vi 
har utökat samhällsinformationen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har 
tillsammans med studieförbund haft svenska för föräldralediga, samhällsinformation med 
fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, kulturella skillnader, avsaknad av 
sociala nätverk samt de tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. Minskat 
brukarinflytande för kvinnor på LSS-boende är något att hålla ögonen på. Fler nyanlända 
ibland med stora barnfamiljer kräver att kommunen håller fokus på barnperspektivet. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för integration.

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, och där pågår stadsomvandling 
som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik 
och ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt är Ejdern, Gjutaren och Liljan, 
och Sydöstra Centrum. Under året har 248 bostäder färdigställts i kommunen fördelade 
på 125 småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder som kan motverka segregation. 
Idrottsparken vid badhuset blev klar 2020 – en park för både lek och idrott framtagen i 
samarbete med lokala föreningar. Kommunen antog en ny avfallsplan som framförallt 
stärker kommunens cirkulära arbete. Fler och högre hus är totalt sett hållbart men kan leda 
till högre halt av olika partiklar i luften. Det är därför viktigt att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik i tätorterna. Planeringen av gaturummet avgörande för luftkvaliteten i de 
centrala delarna av staden. Men det är även viktigt att avsätta utrymme för gröna och blå 
stråk för att erbjuda ytor för invånare, dagvatten och biologisk mångfald.

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom hållbarhet, haft dialog med invånarna 
kring en ny översiktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. Antalet träff-
punkter för äldre har ökat från sex till över 20. Vi har startat digitala mötesplatser och våra 
bibliotek har erbjudit språkcaféer. Vi har använt jobbmäklare och praktiksamordnare för 
att hjälpa till med matchningen på arbetsmarknaden. Vi hade under året en Pop-up plats 
vid Borgmästarbron som sprider information om de byggarbeten som pågår. Det behöver 
vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande för olika 
aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart samhälle.
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Globalt mål: Ingen Fattigdom  

Aktuella delmål 
1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4

 

Förflyttning
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde. Men varje barn som 
lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver lokala inkomst-
skillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna mellan olika kom-
mundelar är stora liksom ungas syn på sig själva och vad man förväntas ha råd med för att 
”passa in”, så även barn som växer upp i ekonomiskt utsatta förhållanden men detta är även 
med svenska mått mätt ovanligt.

Analys
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum. 
Att arbeta långsiktigt med social hållbarhet är centralt i arbetet med att utjämna de klyftor 
som finns och som minskar möjligheten till lika rätt till egendom och ekonomiska resurser 
och sänker motståndskraften mot sociala katastrofer.
 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
Färgerna i tabellerna under respektive mål (KOLADA-nyckeltalen) beskriver om Kungsbacka 
tillhör de 25 procent bästa (grönt), 25 procent sämsta (rött) eller de 50 procent i mitten (gult) 
bland Sveriges kommuner 
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Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen
2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
      genbanker

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 12 11 10

Invånare med fetma, andel (%) Män 12 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 11 11 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 8 10 11 12
 

Förflyttning 
Kommunen har genomfört projektet goda måltider för att utveckla samarbetet mellan kök, 
omsorgspersonal och de boende för att öka aptit och näringsintag hos de boende. Inom 
äldreomsorgen har måltiderna proteininnehållet sett över för att minska risken för felnä-
ring. Kommunen värnar jordbruksmark i förslag till ny översiktsplan. 

Analys
Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas. Det finns också behov av att arbeta 
med fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan, att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver och ofta fel saker vilket ger miljöbelastning från produktion till 
ingen nytta för våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa 
och miljön.
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Globalt mål: Hälsa och välbefinnande  

Aktuella delmål
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental  
      hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
3.6 Minska antalet skador och dödsfall i vägtrafiken
3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt 79  77  77

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män 83  79  79

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor 75  75  75

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,7 84,9 85,1 85,4  

Medellivslängd män, år Totalt 81,8 82,2 82,6 83,1  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Totalt

49,2 50,6 48,9   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Män

41,8 42,3 42,6   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Kvinnor

52,7 54,5 52,1   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 3 113 2 997 2 925 2 897  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 801 2 639 2 460 2 381  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 388 3 312 3 336 3 353  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 326,5 316,0 297,4 290,9  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 269,8 253,0 239,3 236,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 382,7 378,5 355,0 344,9  

Förflyttning 
Tillsammans för varje barn är ett prioriterat initiativ i kommunen, där förvaltningarna för 
individ och familjeomsorg och kultur och fritid samverkar med skola och arbetsmarknad 
kring tidiga samordnade insatser för barn och unga. Genom tidiga, främjande och före-
byggande insatser är målet att tidigt fånga upp barn, unga och familjer i behov av stöd och 
därigenom minska behovet av åtgärdande och behandlande insatser. Under 2020 startade 
ytterligare två team och Region Halland ingår nu även i teamen med representanter från 
BVC, ungdomsmottagningen och vårdcentral.

Många insikter och lärdomar har hittills kommit ur det förvaltningsövergripande 
samarbetet Leverera välmående. Relationer har byggts och effektmål och förhållningssätt 
som kommer att vara viktiga för att lyckas har formulerats. Innan distansundervisningen 
började tillämpas i mars 2020 kunde vi se ett högre deltagande i skolornas Ris (Rörelse i 
Skolan) -aktiviteter.  



12      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun

Äldreomsorgen arbetar med kvalkvalitetsregistret Senior Alert som vi vet är ett struktu-
rerat arbetssätt för att minska fallskador. I Senior Alert görs riskbedömningar regelbundet, 
och om man bedöms ha risk för fall sätts åtgärder in. 

Istället för en inbjudan till en fysisk seniorträff blev kommunens 80-åringar kontaktade 
per telefon för ett samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa. Genom det uppsö-
kande samtalet ville man också uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet till följd av 
pandemin.

Kungsbacka är en populär kommun enligt tidningen Fokus. I årets undersökning Bäst 
att leva klättrar Kungsbacka tio steg jämfört med i fjol och landar på femte plats i Sverige. 
Den kategorin vi i Kungsbacka ligger bäst till i är området socialt och hälsa.

Vi har lyckats öka tillgängligheten till hjärtstartare för våra medarbetare och kommun-
invånare. Vi har ökat antalet till totalt 81 och även gjort dem mer tillgängliga. Hjärtstar-
tarna är placerade inne i flera av kommunens byggnader, men även på utsidan av byggnader 
runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är tillgängliga dygnet runt.

Inom såväl äldreomsorgen som individ och familjeomsorgen sker satsningar på brukar-
delaktighet och 88 procent av de tillfrågade inom äldreomsorgen känner sig delaktiga i sin 
planering.

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. 
Viktigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet, vilket sattes 
i mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som sociala medier för 
tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. 

 
Analys
Äldreomsorgen i kommunen påtalar att till följd av pandemin har inte ”främjandet av 
mental hälsa” fortsatt framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och 
omsorgsboenden samt vissa insatser som ställts in till följd av risk för smittspridning har 
påverkat både omsorgstagare och närstående.

Kommunen behöver rikta in sig på skolan som arena och utveckla metoder för att stötta 
elever som är i risk för att utveckla psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress 
kring skolarbetet.   

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning vi behöver arbeta med. 
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Globalt mål: God utbildning för alla  

Aktuella delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 84 83 85 85  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Kvinnor

95,1 94,7 94,0 92,4 93,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Män

93,2 89,5 90,7 88,9 93,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Totalt

94,1 92,0 92,3 90,6 93,6

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) Totalt

87,1  85,8   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Kvinnor

83,6 86,4 81,4 84,1 86,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Män

77,5 75,1 75,7 80,1 78,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Totalt

80,4 80,6 78,3 82,1 81,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Kvinnor

88,8 91,7 85,5 90,4 92,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Män

84,0 82,4 82,9 88,5 87,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Totalt

86,4 87,3 84,2 89,5 89,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Kvinnor

   19,4 20,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Män

   22,6 12,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Totalt

14,9 10,9 11,3 21,0 15,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Kvinnor

75,5 85,1 79,1 81,8 80,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Män

77,3 77,1 78,2 72,8 76,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Totalt

76,5 80,1 78,5 76,8 78,1

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Kvinnor

58,5 58,9 59,4 59,6  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Män

42,6 42,4 42,5 42,2  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Totalt

50,7 50,8 51,1 51,1  
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Förflyttning 
I början av 2020 var 192 ferieplatser klara och tillsatta. Under mars -april avbokades 102 
platser på grund av restriktioner runt covid 19, då främst platser inom äldreomsorgen och 
från grundskolan. I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs 
110 nya platser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till. Tillsammans med 
Eksta och byggföretaget Brixly AB har tredje omgången av Lärande bygg genomförts. Det 
är ett projekt där framförallt nyanlända både får en lärlingsutbildning men också svenskut-
bildning. Under 2020 utökades detta projekt med måleri med språkstöd.

Bäst i Sverige på programmering! Kollaskolan vann med hela 831 inrapporterade pro-
grammeringslektioner på ett år. 

Ines och de globala målen – Idén består av ett viktigt ämne, de globala målen, ett gäng 
modiga tjänstepersoner och en riktig stjärna till 7-åring som ville vara med och program-
leda hela kalaset i en serie som visades i sociala medier.

Under året har fem olika yrkesutbildningar med språkstöd för nyanlända genomförts 
eller påbörjats. Fokus har legat på områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor, till 
exempel bygg samt inom vård och omsorg. En stor andel av de som fullföljde utbildning-
arna har kunnat få jobb.   

Vi har även aktivt arbetat med nya utbildningsformer såsom yrkesutbildningar med 
språkstöd och nya inriktningar på yrkeshögskolenivå. Ett viktigt utvecklingsområde är att 
våra SFI-elever ska klara fler kurser.  

Vi startade en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka. Speciellt för den nya enheten är 
ett extra fokus på integration och språkstöd. Flera professioner från kommunen samarbetar 
för att erbjuda familjerna ett gott stöd. 

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner 
grundade i en nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet 
och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till professionsut-
veckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på tillgängliga lärmiljöer och fjärrunder-
visning. 

Många medarbetare har under året utbildats inom ramen för vår satsning Skriva sig 
till lärande (STL) i syfte att medvetet och strukturerat kombinerar pedagogik och digital 
teknik i lärandet. Vi har även etablerat testmiljöer för digitalt lärande på flera ställen och i 
flera olika projekt. 

 
Analys
Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar goda resultat.

Jämfört med 2019 var andelen elever som blev behöriga till gymnasiet större 2020 och 
den genomsnittliga meritpoängen högre. Differensen mellan pojkar och flickors betyg och 
mellan de olika skolenheterna var lägre än föregående år. Det går inte baserat på ett års 
utfall dra några tydliga slutsatser, men båda indikerar en öka jämlikhet.

Andelen elever med gymnasieexamen är samma nivå som 2019. Tendensen är dock svagt 
uppåtgående de senaste åren. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är 
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, men i förhållande till 
förutsättningarna når resultaten fortfarande inte förväntad nivå. 

Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara fler kurser. Vi ser även 
en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan generera i utanförskap och större risk för psykisk ohälsa. Vi behöver 
fokusera på hur denna trend kan vändas.  
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Globalt mål: Jämställdhet  

Aktuella delmål
5.1 Utrota all form av diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Totalt

62 62 63 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Totalt

61 61 61 63  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Totalt

65 64 65 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Totalt

65 68 76 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Totalt

67 69 71 74  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Totalt

69 62 68 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Totalt

47 46 48 51  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Män

79 80 80 81  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Män

78 78 79 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Män

82 77 77 78  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Män

72 77 82 80  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Män

87 90 86 86  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Män

79 77 77 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Män

61 64 63 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Kvinnor

58 58 59 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Kvinnor

60 59 60 61  
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Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Kvinnor

62 61 62 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Kvinnor

61 63 73 71  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Kvinnor

65 66 68 72  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Kvinnor

61 51 62 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Kvinnor

45 44 46 50  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) Totalt

28,4 30,3 30,9 30,7 30,8

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av 
män, andel av antal dagar (%) Totalt

36,0 36,5 37,4 36,5 35,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Totalt

75,4 76,2 76,1   

  
Förflyttning 
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling.  Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön.  

Kommunen arbetar med Heltid som norm, en möjlighet att skapa fler möjligheter till 
heltidstjänster eftersom kvinnor tenderar att arbeta mer deltid än män.

Förvaltningsledningen på två förvaltningar har haft utbildning inom jämställdhet och 
normmedvetenhet. Denna utbildning ska samtliga förvaltningars ledningsgrupper ta del av 
under 2021. 

Vi har öppnat Goplatsen vid Kungsbackaån. Hit är alla välkomna för att umgås, koppla 
av eller bara vara. Goplatsen ligger i Teaterparken, mellan Aranäsgymnasiet och Kungs-
backaån. Platsen har utformats i dialog med unga tjejer från Aranäsgymnasiet.

Analys
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling. Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön. 

Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och beteendeförändringar, inte 
enbart om heltid som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop 
med alla mål och vi bör arbeta med målen med jämställdhetsglasögonen på. Den är inte 
ett eget mål i praktiken, även om det finns specifika insatser som gynnar jämställdhet som 
exempelvis mäns våld mot kvinnor samt och representation.



      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun      17

Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3     50

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0     22

Grundvattenförekomster med god kemisk och  
kvantitativ status, andel (%)

100,0     100

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 

Under året har dagvattenpolicyn reviderats för att ge förutsättningar för naturliga för-
dröjnings- och reningsprocesser i dagvattenhanteringen.

Miljötillsynen har under året fokuserat på bland annat vattenkvalitet. Detta skett genom 
provtagning av badvatten och inventering av enskilda avlopp. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en 
kort period av bevattningsförbud som följd.

Årets miljöpris gick till eldsjälen Lars-Bruno som under många decennier arbetat för att 
Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten 
entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring 
det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%
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Analys  
Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, många av dem 
har problem som är kopplade till övergödning samt med hinder som vi människor skapat 
i vattendragen. Vi behöver därför arbeta med att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk 
och andra djur genom att åtgärda vandringshinder som felaktigt byggda vägtrummor. 

Vi behöver även förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp av framförallt 
näringsämnen både från bebyggelse och från jord- och skogsbruket.  

 

Kungsbackaån 
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Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund

98 50 83 86  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)

98,8     

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

  17   

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv

8 7 7   

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska 
området, MWh/inv

2 2 2   

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det 
geografiska området, MWh/inv

  2   

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom 
det geografiska området, MWh/inv

  5   

 

Förflyttning 
Energianvändningen i kommunens lokaler har under 2020 minskat med 2,6 procent. En 
trolig anledning är pandemin och därmed minskat utnyttjande av våra lokaler. Uppvärm-
ningen av kommunens fastigheter är på god väg att bli fossilfri och mer än 99 procent är idag 
fossilfri. Andelen egengenererade elenergi i förhållande till köpt elenergi har ökat vilket 
innebär att 6,7 procent av elenergin kommunen använder är egenproducerad, mycket tack 
vare ökad mängd solceller. 

Kommunen fortsätter bygga ut solceller på kommunens byggnader. Under 2020 utökade vi 
vårt solcellsbestånd med 377 kW och kommunen har nu 37 anläggningar med sammanlagt 
ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 

Arbete pågår med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. Ett beslutsstöd-
system för läckageövervakning köpts in. Även arbete med att minska tillskottsvatten pågår.

Eksta har inomhusgivare i varje lägenhet främst för att vi ska kunna styra inomhustempe-
raturen. Vid all ny nyproduktion av bostäder och löpande i befintliga bestånd övergår man till 
IMD (individuell mätning och debitering) av varmvatten. Det medför ett incitamentet för 
hyresgästen att spara och medför en sänkning av förbrukningen på i snitt 20 procent.

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.
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Analys 
Kommunen har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 
2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 procent till år 2030. Efter 2045 
ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutral. 

Vi behöver för att klara utmaningen bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller 
både på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom 
byggprocessen behöver vi hitta arbetssätt och materialval som minskar vårt energibehov. 
Den färdiga produkten – huset – behöver utformas så att det är koloxidneutralt vid drift. 
Husen vi bygger nu ska kunna medverka till att Kungsbacka är koloxidneutralt 2045 och 
då kan vi inte bygga hus idag som förbrukar energi. Kommunen behöver också bli bättre 
på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in åtgärder där dom ger bäst effekt. Vi 
behöver också stimulera våra invånare att minska sin energianvändning och att använda sig 
av förnyelsebar energi exempelvis genom att installera solceller. 

Kommunen har under 2020 antagit en ny avfallsplan vars mål är att öka andelen cir-
kulära flöden och återvinna mer, vilket ger förutsättningar för kommunens invånare att 
tillsammans med kommunen minska sitt energianvändande.

Solceller på Kolla backe förskola 
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Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  
       och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 269 946 275 364 278 879   

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 778 000 809 000 830 000   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Totalt

5,0 4,4 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Män

4,7 4,1 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Kvinnor

5,3 4,7 4,3   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Totalt

1,4 1,5 1,5 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Män

1,5 1,6 1,6 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Kvinnor

1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Totalt

87,6 87,8 87,3 86,8  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Män

88,2 88,4 87,9 86,9  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,0 87,1 86,7 86,7  

  

Förflyttning 
Arbetsmarknadsprocessen har under 2020 utvecklats och förfinats ytterligare. Utbetalning 
av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har inte ökat trots pandemin och alla varsel med 
mera det förde med sig.  Genom hög flexibilitet och snabb omställning till bland annat digi-
tala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.  

Under våren startade kommunen Aktivt jobbsök, en gruppaktivitet där kommuninvånarna 
får stöd i sitt arbetssökande. Huvudsyftet är att kvalitetssäkra jobbsökarprocessen och 
matcha ansökningshandlingar med aktuella jobbannonser. Fler har kommit till intervjuer 
och även fått anställning som resultat.   
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Lärande bygg omgång tre pågår. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna 
erbjuda både bygg och måleri med språkstöd, vilket lett till ett tätare samarbete mellan 
kommunen och fler företag och ett bredare utbildningsutbud för eleverna.  

Jobbmäklare och praktiksamordnare fortsatte sitt uppsökande arbete till näringslivet 
vilket resulterat i 85 nya företagskontakter både regionalt och lokalt.   

 
Analys
Kungsbacka har ett diversifierat näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. Utbetalningen av 
försörjningsstöd har inte ökat trots pandemin och vi ser flera innovativa vägar till arbete 
eller sysselsättning. Företagsamheten i kommunen är fortsatt god och i nationell jämfö-
relse står sig Kungsbacka mycket bra. Ett utvecklingsområde är att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer drivande i att förbättra 
resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
 

Företagsamheten  
i Kungsbacka är  
fortsatt god 
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 26,5 30,3 35,3   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 26,5 30,4 36,5   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 71,4 71,3 70,4   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 72,8 72,9 72,0   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 65,8 66,1 66,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 66,7 67,0 67,4   

Förflyttning 
För att kunna erbjuda ett långsiktigt hållbart transportsystem i regionen har kommunen 
haft en ökad dialog med stat och myndigheter i våra strategiska planeringsfrågor, inte 
minst gällande långsiktiga infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Specifikt har detta 
skett inom två viktiga Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för stråken in mot Göteborg. Ett arbete 
som vi bedömer kommer att gynna våra invånare långsiktigt.

Från år 2020 körs stadstrafikens kollektivtrafik endast med elbussar.
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För att stödja näringslivet har kommunen har jobbat med kommunikation och rådgiv-
ning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och Hemester där budskapet varit 
att handla och semestra hemmavid för att stödja lokalt företagande.

Utbildningar har startats för företag inom naturturism och nätverksträffar har också 
arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att utveckla ett bredare utbud av naturturism-
upplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för att stärka ekonomin 
i branschen.

Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt där ett 30-tal företag varit 
involverade. Syftet med dem är att skapa mer hållbara affärer men också för att stärka 
kompetensförsörjning.

Genom att underlätta för företag i vår myndighetsutövning så stärker vi företagens kon-
kurrenskraft och möjlighet till expansion. Lätt & Rätt är ett kommunövergripande projekt 
där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår och syftar till främjande myndighets-
utövning som ska leda till ökad kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn och 
tillstånd, och därigenom förenkla för företagen i kommunen. En del i detta arbete är att 
automatisera handläggningen av bygglov. En annan del har varit att med hjälp av e-lear-
ning och tydlig kommunikation förklara hur tillsynsprocessen går till så har förståelse 
skapats för varandras roller och en god dialog har säkerställts.

Analys
Tillgången på bredband ökar och Kungsbacka närmar sig de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige. En av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna för Kungsbacka är att vi 
skapar hållbara resor och transporter. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta 
är ett regionalt samarbete för att planera och prioritera satsningar inför framtiden. Den 
andel av befolkningen som utanför våra tätorter har tillgång till kollektivtrafik ökar även i 
relation till andra kommuner. Mellan 2016 och 2018 har andel ökat med 10 procent, från 
26 procent till 36 procent. Däremot har vi i våra tätorter hittills misslyckats med att bygga 
kollektivtrafiknära. Andelen har inte ökat och Kungsbacka närmar sig 2018 de 25 procent 
sämsta kommunerna i Sverige. Kommunens förslag på ÖP föreslår inriktningar som över 
tid kan förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i våra tätorter.

Vid mätningar av företagsklimat har kommunen jämförelsevis låga värden. Många 
av indexen mäter den upplevda bilden av kommunens arbete. Kommunen gör, har gjort 
och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. 
Bedömningen är att det är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete som behöver 
förbättras. För att klara nuvarande och kommande kompetensbehov både inom och utan-
för kommunens organisation behöver kommunen även fortsättningsvis hjälpa att matcha 
personer till rätt arbete.
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Globalt mål: Minskad ojämlikhet  

Aktuella delmål: 
10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Totalt

23  22  22

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Män

24  23  23

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Kvinnor

22  21  21

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt

90 76 76  75

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män

88 73 73  79

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor

100 79 81  67

Förflyttning 
Integrationsarbetet är numera inkluderat i den ordinarie verksamheten.

Ett nytt avtal skrevs med utbildningssamordnarna för SFI med högre krav på innehållet. 
Samhällsinformationen utökades från 60 timmar till 100 timmar.

Vi har haft samarbete med externa parter i integrationsarbetet med projektmedel från 
Länsstyrelsen i Halland. Vi har genomfört följande insatser tillsammans med två studie-
förbund: 
• svenska för föräldralediga
• utökad samhällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv 

och bo-skola
• en projektanställd fritidslots som hjälper nyanlända barn och ungdomar att hitta 

fritidsaktiviteter.

Boendet i Anneberg är nu etablerat. Det blir en utmaning med genomgångsboende då det 
bara är tvåårskontrakt.

Hösten 2020 genomfördes en digital enkät om hur nyanlända upplever sin inkludering 
i samhället. I enkäten framgår att svenska språket, kulturella skillnader och avsaknad 
av sociala nätverk upplevs som ett hinder för integration. De tillfälliga hyreskontrakten 
skapar oro.

Genom vår kommunikation har vi arbetat aktivt för att sprida kunskap, bemöta felaktig-
heter och rykten samt för att sätta våra insatser för integration i ett större perspektiv.

67 procent av kvinnorna inom LSS upplever att de inte har möjlighet att bestämma över 
saker som är viktiga, vilket är en försämring som kommunen bör arbeta med. 
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Analys
För att bidra till jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning, har kommu-
nen ökad möjligheten till delaktighet och självbestämmande i sina verksamheter såsom 
bostad med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning. En 
metodutvecklare har anställts vilket bidragit till ett ökat fokus på metoder i det brukarnära 
arbetet. Dock, vi måste arbeta aktivt med att kvinnor inom LSS får tillbaka möjligheten 
att bestämma över viktiga saker.  

Kungsbacka tar emot fler nyanlända jämfört med övriga halländska kommuner och fler 
stora barnfamiljer med särskilda behov, vilka kan kräva större insatser. 

Flera planerade insatser för nyanlända har under året fått ställas in på grund av pande-
min. Många verksamheter har ställt om till digitala lösningar. Beroende på aktivitet har 
det varit mer eller mindre svårt att ställa om.

De tillfälliga hyreskontrakten på två år skapar en oro för hela familjen. En barnkonse-
kvensanalys behöver genomföras som underlag för politiska beslut kring barnens boendesi-
tuation. Barnens situation riskerar att bli otrygg när deras skolgång flyttas till annan skola.

En utmaning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt med att befolk-
ningen ökar. Nyanlända behöver integreras i blandade boenden för att undvika segrega-
tion. Därför är det viktigt med ett långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhällsbyggnad 
och integration.

En annan utmaning är att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i  
arbetslivet.

Utöver SFI och samhällsorienteringen behöver nyanlända bättre språkkunskaper och 
kunskap om hur samhället fungerar. 
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Globalt mål: Hållbara städer och samhällen  

Aktuella delmål 
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87  

Demografisk försörjningskvot Män 0,85 0,85 0,86 0,86  

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,86 0,86 0,87 0,88  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Totalt 27,1 27,5 28,5 28,4  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 7,7 8,8 9,9 11,0  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Män 28,3 29,3 30,3 30,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 7,1 7,8 8,5 8,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Kvinnor 26,1 25,9 27,1 26,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 13,6 12,6 12,7   

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom)  kg/inv Totalt 1,17 1,11 1,04   

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl  biologisk 
behandling, andel (%)

42 42 42 38

Förflyttning 
Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka 
centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare (Ejdern, Gjutaren 
och Liljan, Sydöstra Centrum). Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra 
kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även 
behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse.

Under året har totalt 248 bostäder färdigställts i kommunen. Dessa är fördelade på 125 
småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i 
början av juni. Platsen designades av medarbetare på förvaltningen för Teknik tillsammans 
med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga och äldre, tjejer 
och killar.

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig 
tidsplan. Parken är fylld med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterläng-
tat inslag är den del av området som är en skatepark och som är framtagen i samarbete med 
den lokala föreningen.
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Kommunfullmäktige antog under året en ny avfallsplan. Göteborgsregionens kommu-
ner har gemensamt arbetat fram den nya regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030. 
Planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det finns även mål och 
åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och hantera och förebygga nedskräpning. 

Analys
Med en ökad tonvikt på att bygga tätare tätorter och framför allt ett tätare Kungsbacka 
stad så finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområ-
den. En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider 
ökar i vissa områden. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att gynna gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. 
Planeringen av gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. 
Fortsatta mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det 
så behövs. I Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och 
beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utred-
ningar när större förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Både 
för att ge invånarna möjligheter till rekreation samt att skapa ytor för dagvattenhantering 
och biologisk mångfald. 

Trots utmaningarna som det innebär att bygga tätare städer så väger fördelarna vida över 
nackdelarna och en högre täthet är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social 
och ekonomiskt hållbar kommun. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktions- 
         mönster
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64  

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203  

Insamlat farligt avfall (inkl  elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  
inkl  biologisk behandling, andel (%)

42 42 42 38  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32  

 
Förflyttning 
Vi har ökat vår återanvändning av möbler. Genom samordning i kommunen kunde vi vid 
två tillfällen genomföra Öppet hus och skänka möbler från våra möbelförråd till kommu-
nens föreningar. Det blev mycket positiv respons och många glada föreningar som tog med 
sig mycket möbler. Totalt kunde ca 700 möbler återanvändas, vilket sparar på miljön och 
även kunde skapa nytta för vårt föreningsliv.

Som en del i arbetet med hållbar konsumtion tar kommunen fram ett batteri av repara-
tionstjänster, eller cirkulära tjänster, för interna inköp. Först ut är kommunens arbetskläder 
som nu ska kunna skickas på lagning hos skrädderi. Under året undantogs ca 1200 plagg 
från destruktion när äldreomsorgen skulle gå över till cirkulationstvätt. Befintliga plagg 
fick ingå i det nya avtalet i stället för att kasseras.

När vi inreder våra lokaler har vi lagt större fokus på att inventera befintliga inventarier 
för att på så sätt minska nyinköp och bidra till en hållbar konsumtion. Inventarier återan-
vänds från befintliga lokaler och från befintliga förråd. Vi renoverar också fler inventarier 
vilket också bidrar till ökade grad av återanvändning. Detta har resulterat i minskade 
investeringskostnader för inventarier samtidigt som befintliga resurser får fortsatt använd-
ningsområde.

Vi har medverkat i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya och uppda-
terade kriterier för hållbarhet vid upphandling. Vi har också varit drivande i att ta fram 
innehållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, som resulterat i 
det regionala styrdokumentet Riktlinjer för inköp av livsmedel.
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I vår interna e-handel har andel av köpen som var miljömärkta - inom de relevanta pro-
duktområden vi mäter - under 2020 varit 26,1 procent, vilket är en liten ökning från 2019 
då andelen var 25,5 procent. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om kon-
sumtionstrappan. Konsumtionstrappan eller avfallstrappan innebär att vi ska minska 
konsumtionen och minimera avfallsmängderna genom att återanvända, materialåtervinna, 
energiutvinna och i sista hand deponera. Vi har också haft ett flertal utställningar på 
Fyren om till exempel återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 
konsumtionsbeteende.

Återanvändning av byggmaterial eller utrustning har också fått större fokus. Inför 
exempelvis rivning av lokaler tas byggmaterial eller utrustning tillvara på vilket bidrar till 
hållbar konsumtion.

Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever i syfte att väcka intresse för att 
öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även 
ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att finna nya former för hållbar konsum-
tion. Vi har också arbetat med att tydliggöra information kring platser för hållbar konsum-
tion på vår hemsida samt att dessa platser visas på hemsidans kommunkarta.

Kommunen har under 2020 infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscen-
traler.

Kemikaliearbetet i kommunen
Inom ramen för kommunens kemikalieplan har ett kemikaliehanteringssystem införts. 
Systemet underlättar för hantering av våra kemikalier vilket är viktigt av både arbetsmil-
jöskäl men också för miljön. För att inventera kemikalierna i kommunen har en kemika-
liecoach anställts för att hjälpa kommunens verksamheter att registrera och sedan fasa ut 
olämpliga kemikalier. Inventeringen inleddes under 2020 och avses fortsätta under 2021. 
Innan inventering påbörjades fanns cirka 2400 produkter i kommunen. Ungefär 800 pro-
dukter togs bort redan i samband med inventeringen, så cirka 1 600 produkter registrerades 
in i systemet för vidare utvärdering. Utfasningen av produkter som innehöll kemikalier 
som är farliga för människors hälsa och miljön påbörjades omedelbart och vid årsskiftet 
fanns cirka 1 200 produkter kvar.

De olika kemiska produkterna är indelade i olika grupper utifrån vilka ämnesegenskaper 
de ingående kemikalierna har, exempelvis; allergiframkallande, farliga för gravida och mil-
jöfarliga. Kemikalieplanen har fokus på barn och unga och i gruppen ämnen som bedöms 
som cancerogena och mutagena registrerades 45 produkter. De flesta av dessa produkter 
hittades inom NO-undervisningen i skolverksamheterna. Utfasningen av dessa pågår och 
fortsätter under 2021.
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Analys
Kommunens arbete med hållbar konsumtion har under 2020 gjort stora framsteg även om 
vi bara är i början av de förändringar vi behöver göra. Vi ser att mängderna av avfall och 
förpackningar som hushållen och kommunen genererar minskar vilket är positivt även om 
det inte helt går att påstå att våra invånare blivit mer cirkulära. En del i minskningen är 
sannolikt vår övergång till att läsa tidningen digitalt. Konsumtion omfattar allt från fossila 
resor och transporter till mat och kläder. Kommunen handlar varor och tjänster för cirka 
tre miljarder per år och har därmed stor möjlighet att påverka marknaden.

Kommunen som organisation behöver ställa högre krav vid inköp av varor och tjänster 
så att dessa minimerar klimatutsläpp, resursanvändning samt gynnar biologisk mångfald. 
Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet. Vi behöver använda produkter och 
inventarier så länge som möjligt genom att använda intern bytesmarknad i större utsträck-
ning. Vi kan medverka till hållbar konsumtion genom att även köpa in begagnade varor. 
Samtliga dessa åtgärder inryms i begreppet cirkulär ekonomi där både kommunen och vi 
som privatpersoner behöver tänka mer utifrån funktion. Efterfrågas en funktion i stället 
för en sak ökar incitament för leverantören att leverera funktion med lång hållbarhet som 
också går att laga eller återanvända. Det blir inte dyrare (kanske billigare) för köparen men 
vi behöver vänja oss vid att inte ha nya saker jämt - det är ok att ha en reparerad sak.

Kungsbacka kommun har en hög ambition för att fasa ut farliga kemikalier. Med ett 
nytt system och en kemikaliecoach så bedömer vi att vi inom några år fasat ut de sämsta 
produkterna.

Figuren visar antalet inventerade produkter före och efter inventeringen 
samt vid årsskiftet 2020/21 
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 2,88 2,83 2,69   

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,33   

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton 
CO2e/inv

0,16 0,14 0,14   

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton 
CO2e/inv

0,18 0,19 0,16   

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,03 0,03   

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,93 1,92 1,84   

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton 
CO2e/inv

0,01 0,01 0,01   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 41,4 50,4 59,6 63,0 63,7

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%)

17,2 16,5 16,4 15,9  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9  

Förflyttning 

Borgmästaravtalet - Statusrapportering 2020-12-31
Kungsbacka kommun är sedan december 2018 ansluten till Borgmästaravtalet. Inom 
ramen för detta avtal har kommunen åtagit sig att ta fram en klimatstrategi innehållande 
mål och åtgärder för att begränsa utsläpp av klimatgaser samt minska effekterna av klimat-
förändringarna. Enligt avtalet ska en statusrapportering göras vartannat år för åtgärderna 
och vart tredje år ska strategin revideras.

Övergripande mål är att kommunen ska vara klimatneutral 2045, med delmålen;
• Utsläppen ska minska med 60 procent per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990, 

0 Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70  
 procent per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016 
o Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år  
 2030 jämfört med år 2016 
o Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter  
 ska helt fasas ut till år 2030 
o Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 procent till år  
 2030
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• Kommunen ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och 
utanför kommunens gränser samt 

• Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste klimat- 
anpassnings-utmaningarna.

De totala C02-utsläppen i Sverige räknat per invånare var 8 ton/år 2018, vilket är en 
minskning sedan 2008 med 3 ton. 2050 behöver vi vara nere på 1 ton för att klara  
1,5-gradersmålet (Parisöverenskommelsen). Störst utsläpp orsakas av våra investeringar 
följt av konsumtion av resor framförallt flygresor (se diagram nedan). Det är rimligt att 
anta att utsläppen i Kungsbacka följer riket men är sannolikt något högre i Kungsbacka då 
konsumtionsutsläppen följer invånarnas ekonomi. Tyvärr saknas fortfarande möjlighet att 
bryta ned data för konsumtionsparametrar på kommunal nivå varför de endast redovisas på 
riksnivå.

Utsläppen i Kungsbacka från transporter har ökat sedan 1990 trots att andelen miljöbilar 
nu är ca 15 procent och att vi per person kör mindre samt att varje bil rullar kortare sträcka. 
Detta förklaras med att vi totalt sett har fler bilar. Inom uppvärmning av bostäder och lokaler 
har vi däremot lyckats sänka CO2-utsläppen rejält. Troliga förklaringar är installation av 
solceller, bergvärme, värmeväxlare och liknande åtgärder (se diagram nedan).

Figur  Utsläpp av CO2 från kommunens geografiska yta  Omfattar endast transporter och energi 
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I klimatstrategins åtgärdsplan rapporteras sammanlagt 32 åtgärder. Av dessa har 4 
genomförts, 24 är pågående, 3 är ej inledda och en har annullerats. Genomförda åtgärder 
är Fossilfri kollektivtrafik i Kungsbacka stad, Varningssystem för översvämning (2014), 
Klimatkompenserade tjänsteresor för kommunens personal och Inarbetad klimatanpass-
ning i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Exempel på viktiga förflyttningar 2020
Solceller på kommunala byggnader. Totalt har vi 37 anläggningar med sammanlagt ca 15 
675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av konsumerad 
energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri. 

Kommunen körde under 2020 drygt 600 000 mil med sina fordon (upp till 3,5 ton) 
inkluderat tjänsteresor med egen bil. Av alla dessa resor skedde 76 procent med förnyelse-
bara drivmedel. Totalt släpptes dessa resor ut 575 000 kg CO2. Andelen fossilfria fordon 
var oförändrad 2020 och kvar på 63 procent vilket beror på svårigheter att bygga ut laddsta-
tioner för elbilar. Kungsbacka testade under 2020 en ny teknik, V2G, där elbilar används 
som tillfälligt energilager för att optimera energianvändningen.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil med 52 procent från 68 000 mil 2019 
till 33 500 mil 2020. Minskningen under 2020 beror till stor del på ökat distansarbete på 
grund av covid-19 men sannolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som 
infördes 2020. Utöver resor med egen bil i tjänsten har kommunen fortfarande ett antal 
fordon som drivs med fossila bränslen och med dessa har det körts 151 000 mil. Antalet 
flygresor under 2020 var 114 varav 24 var kortare än 50 mil. För samtliga fossila resor 2020 
bokförs en klimatavgift som under 2021 kan användas för klimatinsatser i kommunen (se 
tabell). 

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan 
genom att cykla, gå eller åka kollektivt istället för att åka bil. Utmaningen är uppbyggd 
som en poängjakt där klasser engageras i att tävla om olika priser. Under 2020 deltog 
ungefär 400 elever från 17 klasser från Björkrisskolan, Frillesåsskolan, Furulidsskolan, 
Hedeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan. Till slut vann 6B Smedingeskolan första pris 
i form av 8 000 kronor.

För femte året i rad deltog Kungsbacka kommun 2020 i projektet Vintercyklist. Målet 
med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela 
året. Under 2020 var det 58 sökande till 25 platser. Två nya företag har tillkommit under 
2020 i projektet Cykelvänlig arbetsplats, TeamOlmed och Mediq. Kommunen har fortsatt 
att hyra ut cykelförråd vid Hede och Kungsbacka station. 

Tabell  Fördelning av klimatkompenserade resor 2020 

Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift Mil fossilt Mil fossilfritt Komp (kr)

Tjänsteresa med fossila bränslen som görs 
med kommunens lätta fordon (under 3,5 ton) 

5 sek per mil 151 319 465 275 756 595

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar 5 sek per mil 33 500  167 500

Flygresor under 500 km med fossila bränslen 500 sek per enkel resa 24  12 000

Flygresor över 500 km med fossila bränslen 250 sek per enkel resa 114  28 500

Totalt 964 595
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Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk hållbarhet är mycket positivt 
för koncernen, som exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. Ekstas energian-
vändning under 2020 har varit rekordlåg, 94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanlägg-
ningar och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut sin fordonspark mot elbilar 
och 2020 var andelen elbilar 50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material har under 2020 ökat med 20 
procent.

Kommunen ställer krav i upphandling av entreprenader bland annat för asfaltsbelägg-
ningar och anläggningsarbeten. Dessa entreprenader får släppa ut maximalt 35 kg koldi-
oxid per ton asfaltsmassa för processerna asfalttillverkning, asfaltsutläggning och  
transporter. 

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.

Projekt för att minska matsvinnet har pågått under året och fortsätter under hela 2021. 
Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, 
serveringssvinn och tallriksvinn. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 
procent av en referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, 
dvs 30 g svinn per portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 
ton. Detta motsvarar en minskning på ca 20 g per portion.

Måltider har arbetat vidare med att minska matens klimatpåverkan. Under 2020 
orsakade kommunens livsmedel CO2-utsläpp motsvarande 4 ton. I nuläget innehåller en 
snittmatsedelsvecka en färsrätt, en fågelrätt, en fiskrätt, en vegetarisk rätt och en chark-
kött-övrigt-rätt. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de senaste åren och 
var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med förra 
året då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. Vi har mycket hög andel svenska råva-
ror i våra livsmedel, över 98 procent, utom för rena köttprodukter där andelen är 71 procent 
vilket beror på att vi prioriterat ekologiskt framför svenskt ursprung. Andelen ekologiska 
livsmedel var 2020 33 procent och därmed något under målet på 35 procent, vilket beror på 
att vi fokuserat mycket på klimatsmart och andel svenskt.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier 
har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik. 
Kungsbacka har för närvarande 196 stora aggregat (över 5 ton CO2-ekvivalenter) med 
totalt 3 300 ton (CO2-ekvivalenter) klimatpåverkande köldmedier. Målsättningen är att 
fasa ut dessa under 10 år för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större 
aggregat.

Tabell  Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd  
CO2-ekvivalenter (ton)  Målåret är 2030 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 0

Mängd 3 300 0
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Inom projektet Energieffektiva storhushåll har kommunen infört komposteringsma-
skiner i nybyggda kök där matavfallet tas om hand och reduceras med 90 procent. Åtgär-
den minskar behov av utrymme i soprum samt antalet transporter för att forsla bort det 
matavfall.

Ett samarbete har initierats med vägföreningar och bostadssamfälligheter för att till-
sammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle.

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har 
målen hos en utförare varit att kontinuerligt använda 1–2 elcycklar/cyklar vid sina hem-
tjänstbesök.

Analys  
Utifrån arbetet med Borgmästaravtalet och klimatstrategin så har kommunen störst 
utmaningar vad gäller utsläpp från transporter och konsumtion. Utsläppen från transporter 
ökar i kommunen och för att nå målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030 
behöver stora delar av fordonsflottan – inte bara i kommunorganisationen – bli fossilfri 
och vi behöver underlätta för elektrifiering. Nationell statistik visar att 2020 var det första 
året som det såldes fler laddbara bilar i Sverige jämfört med dieselbilar. Samtidigt såldes 
det totalt 18 procent färre bilar under 2020, så det ska bli intressant att se utvecklingen i 
Kungsbacka när vi får statistik på kommunal nivå.

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtra-
fik. Konsumtiondelen är svårare då vi ingår i ett globalt system, men vi kan i kommunens 
verksamhet se till att vi blir mer cirkulära. Framförallt att vi vid våra inköp ställer krav på 
resurssnålhet, återanvändning och att vi efterfrågar funktion istället för en specifik produkt 
eller tjänst. För att öka möjligheten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. Det är med andra ord 
inom många områden vi behöver utveckla och för att åstadkomma denna förflyttning är 
det viktigt att vi alla vill vara med och att vi har kunskap och förståelse om behovet av 
förflyttning. 

Trots den stora utmaningen inom klimatområdet är det glädjande att konstatera att vi 
gör många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kun-
skap och förståelse för behovet av åtgärder. Vi behöver oftast inte svara på varför vi behöver 
göra åtgärder utan snarare vilka åtgärder bör vi göra. Ett område där våra åtgärder också 
visar positivt resultat är CO2-utsläppen från uppvärmning och elförsörjning. 
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Globalt mål: Hav och marina resurser  

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden

KOLADAnyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt 
(69%), 5 god (31 %) (från VISS).

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 
En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena 
avloppsvatten. Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har 
en tillståndsansökan i stort färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet 
från dubbelt så många personer som idag utan att miljöpåverkan ökar.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%
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Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projek-
tet testades två olika reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. 
Försöken visade också att dagens ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läke-
medelsrester. Försöken gav nya kunskaper som kommer stödja utvecklingen kopplat till det 
behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
Största källan för det övergödande ämnet fosfor till Kungsbackafjorden är jordbruksmark. 
Vid miljötillsyn av lantbruk ställs krav på skyddsåtgärder, t ex vid risk för läckage från 
hagar, tätt lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med kunden om 
hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekomstens 
ekologiska status. 

Arbetet med att hantera lakvatten från gamla deponier fortsätter och under 2020 har vi 
arbetat med åtgärder för lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och 
kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen är vi inne i en kartläggnings- och 
provtagningsfas.

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får 
ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunens största 
reningsverk, Hammargård. Fjorden bedöms ha måttlig ekologisk status och vi behöver 
därför arbeta mycket aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. 
För att minska kommunens påverkan på de marina miljöerna behöver insatser sättas in på 
land. Mycket av de näringsämnen och andra ämnen som riskerar att skada haven kommer 
ut i haven genom avrinning från de areella näringarna, industrier, dagvatten och gamla 
miljösynder så som deponier. 
Kommunen genomför löpande åtgärder som ska stärka förutsättningarna för kusten så som 
miljötillsyn och omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Förhoppningen är att dessa 
insatser över tid ska ge havet en möjlighet att återhämta sig. Utmaningen är dock relativt 
stor framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där allt större mäng-
der avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.

Källfördelning för fosfor i Inre Kungsbackafjorden  (källa SMHI Vattenwebb)

Källförteckning för fosfor i inre Kungsbackafjorden

Jordbruk 
61%

Skog & Hygge  
17%

Myr 1%

Avloppsreningsverk 
8%

Enskilda avlopp 
7%

Urbant inkl  
dagvatten 5%

Industri 0%

Övrigt 1%
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Globalt mål: Ekosystem och biologisk mångfald  

Aktuella delmål: 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land  
        och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,3 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 
Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungs-
backaån och den handlingsplan som kommunen tagit fram. Under 2020 har kommunen 
arbetat med området från Signeskulle och norrut till Hede. Vi har planterat många träd 
och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda möjligheter till liv och 
nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 
möjligheter för insekter och vedlevande svampar. 

Kommunen har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett 
arbete för att bidra till att främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemen-
sam plan där bland annat flera testytor och fem ängsytor har gjorts iordning och skyltats 
för att informera om åtgärderna

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi 
själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exem-
pelvis parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring 
hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir 
inte katastrof över en natt. Inte annat än för just den växten eller det djuret som försvinner. 
Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utrotas.

Att riskera den biologiska mångfalden är lite som att spela rysk roulett – vi vet inte vilka 
arters förvinnande som blir katastrof och inte heller hur många arter som kan försvinna 
innan det får stor påverkan på oss människor.

Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främ-
sta redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i 
vatten. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att hantera och informera om riskerna 
med invasiva arterna som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. 

Kommunen kan som markägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn. 
Vi har även möjlighet att tillskapa mer död ved i naturen vilket i många fall är en bristvara.  
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen  

Aktuella delmål: 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Totalt

16  25   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Män

5  10   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Kvinnor

26  41   

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418  

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 
och statsbidrag Totalt

   3,0  

 

Förflyttning 
Enligt vår egen trygghetsundersökning från 2020 (1364 svar) uppger 24 procent att de 
alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast känner 
sig trygga. Samtidigt sjunker den upplevda tryggheten enligt SCB:s medborgarundersök-
ning, både i Kungsbacka och nationellt. Trygghetsindexet för Kungsbacka ligger nu på 
59 (2019: 60, 2018: 64) men över medel som är 55 för Sveriges kommuner. Den nationella 
trygghetsundersökningen från 2020 visar en ökad oro för brottslighet i samhället, framför 
allt hos män om vi tittar på siffrorna från Kungsbackas lokalpolisområde. Kvinnors oro 
för brottslighet i samhället är oförändrad från 2019. Även otrygghet vid utevistelse sent på 
kvällen eller andelen som valt en annan väg på grund av oro har ökat hos både kvinnor och 
män i Kungsbacka. 

Under 2020 har vi haft en ökning av tillgreppsbrott, bedrägeribrott, bostadsinbrott, 
skadegörelse och våldsbrott. Trafikbrott har minskat en aning och narkotikabrotten har 
minskat eller varit oförändrade. Organiserad brottslighet är något polisen aktivt bevakar. 
Kungsbacka kommun har representanter i länsstyrelsens nätverk mot människohandel och 
prostitution för att förebygga denna typ av organiserad brottslighet. 

Kommunfullmäktiges första helt digitala möte hölls sedan pandemin med covid-19  
bröt ut.

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och 
åtgärdat dessa med exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning.
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mycket aktivt och bedrivs i 
tätt samarbete med bland annat polisen, kollektivtrafiken, föreningslivet och våra invånare. 
Exempel på uppmärksammade insatser är trygghetsvandring av kommunens föreningar 
under sommaren 2020, nattvandringen och Grannsamverkan. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sve-
rige, stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Under 2020 har vi sett en 
ökning av flera brottstyper och den upplevda tryggheten sjunker. Detta kräver att vi aktivt 
samverkar med olika aktörer för att minska otryggheten och brottsligheten på flera olika 
plan. Som offentlig aktör måste vi arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa våra 
invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället.
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADAnyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Genom medverkan i projektet Glokala Sverige och utbildningssatsningen inom detta har 
vi stärkt politisk samstämmighet för hållbar utveckling. 

Kommunens hållbarhetsbokslut har utvecklats under 2020 och innehåller analys av vilka 
områden Kungsbacka kan göra störst nytta utifrån de globala målen. Under 2020 besluta-
des för redovisningen av budget 2021 att hållbarhetsbokslutet ska vara en del av underlaget 
när kommunen bedömer God ekonomisk hushållning.

Kommunen har under året haft ett flertal studenter som gjort sina examensarbeten i 
Kungsbacka. Något kommunen gör som partner till Miljöbron som hjälper till att för-
medla kontakter mellan arbetsplatser och studenter.

Vi har samarbete med invånarna i många sammanhang. En dialog som trots covid-19 
kunde genomföras var kommunens förslag till ny översiktsplan (ÖP), där kommunen 
bemannade en utställning på Kungsmässan under en vecka i augusti.

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva 
bidragit till att sex träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Vi 
har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt 
digital distansundervisning för att nå ut. Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår 
mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja 
invånare att bli en del av vårt digitala samhälle. 

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 
2020 genomfört omgång 3. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både 
bygg och måleri med språkstöd.

Jobbmäklare och praktiksamordnare har under 2020 fortsatt sitt uppsökande arbete 
till näringslivet, vilket resulterat i många nya företagskontakter både regionalt och lokalt. 
Jobbmäklare har genomfört ett mindre jobbspår tillsammans med fyra golfklubbar i 
Kungsbacka där fem personer fått anställning. 

I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs inför sommaren 
110 nya praktikantplatser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till.

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveck-
ling. Detta för att stärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete vilket förhoppningsvis 
kan förflytta hela kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt 
och externt att hållbarheten är viktig i Kungsbacka.

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är 
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att sprida kunskap om hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett ”titt-hål” som 
visar vad som gömmer sig i marken i form av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur 
vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset när det börjar skymma. En 
trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi kliver.

Vi samarbetar med invånarna kring hållbar konsumtion, bl.a. inom följande projekt: 
Upcycle-tävling, Resterkocken, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa minskar 
avfallet, Avfallsappen, Bytardagen mm.

 
Analys
Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Enligt såväl Agenda2030-delegationens betänkande som Kungsbackas lokala prioritering, 
är det dock av stor vikt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Såväl de globala hållbarhets-
utmaningarna som det vi i Sverige kallar för välfärdsutmaningen kan enbart lösas genom 
nya samarbeten och fundamentalt nya arbetssätt och lösningar. I Kungsbacka och Väst-
sverige finns en enorm potential hos företag, ideell sektor, inom akademin och hos våra 
invånare - det behöver vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle. 

Utställning om nya översiktsplanen 
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en 
regional nivå. Årets bedömning innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare år. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen  Det är 
endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt  

Miljömål Regional mål
bedömning 

Miljötillstånd 
(regionalt)

Nationell mål
bedömning

Miljötillstånd 
(nationellt)

Begränsad  
klimatpåverkan

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

Frisk luft Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig 
försurning

Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Skyddande 
ozonskikt

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Ja Neutral utveckling

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nära Neutral utveckling

Ingen  
övergödning

Nej Positiv  
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar 
och vattendrag

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av 
god kvalitet

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och 
levande kust och  
skärgård

Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
 våtmark

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Storslagen 
fjällmiljö

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd 
miljö

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt 
och djurliv

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2020. Trots att många 
bra initiativ finns krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. Länet, precis som Kungsbacka, delar de utmaningar som finns nationellt 
där klimat och biologisk mångfald pekats ut som särskilt angelägna områden. På nationell 
nivå är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Nu har vi nått målåret 2020 och när vi framöver tar sikte på 2030 kan konstateras att 
många miljöproblem återstår att lösa. Det krävs ett kraftfullt uppväxlat arbete inom alla 
samhällssektorer om målen ska kunna nås. Inom vissa områden finns positiva inslag och 
trender men i en sammanvägd bedömning tas de allt som oftast ut av negativa trender.

En utmaning i länet är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhål-
landevis hög och en mängd tung trafik passerar dagligen genom länet. Totalt står trans-
porter för 46 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Transporter har även påverkan på 
områden såsom luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp. Undersökningar indikerar 
att de halländska männen kör längre sträckor med bil än vad kvinnorna gör. Likaså är 
andelen kvinnor som använder kollektivtrafik, cykel och gång markant högre än motsva-
rande andel bland männen.

Mycket av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med 
den undanträngning som ett ökat anspråk på resurser för med sig. Det behövs former för 
att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Tillgång till grönska 
och grönområden har också viktiga kopplingar till människors hälsa och välbefinnande 
som är en del av generationsmålet. Länet är expansivt och resurserna behöver räcka till fler 
personer över tid. Frågan om att skydda vårt dricksvatten har fått ökat fokus. Likaså har 
den pågående pandemin satt ljus på vårt importberoende för livsmedelsförsörjning, vilket 
möjligen kan påverka hur vi kommer att värdera åkermarken framöver.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Krav i upphandlingen av 
livsmedel  Näringsriktig mat i 
alla åldrar

- Hållbar lokal  
livsmedelsproduktion 

- Värna jordbruksmark

+ Leverera Välmående börjar 
nå barn & unga på bred front
 + Brukardelaktighet

 Psykisk ohälsa, unga 
kvinnor
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Många äldre döda i covid-19

- Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande  
perspektiv i samhället
- Motverka en ökning av  
narkotikamissbruk

+ Digital värd för äldre 
 + Ines mål - hållbarhet 
 + bäst på programmering

- SFI-elever som klarar flera 
kurser

- Allas tillgång till objektiv 
information

 + Kollegialt lärande inom 
skolan
 + Utbildningar
 + Goplatsen – framtagen i 
dialog med flickor 

- Andelen heltidsarbetande 
inom kommunen  
(kvinnor-män)
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana  
kulturer

 + Bra dricksvattenkvalitet
 + Bra avloppsrening

- Sjöar och vattendrag med 
god ekologisk status
- Dricksvattenkapacitet  
vid torka
- Minimera in- och utläckage

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Långsiktig planering och 
budgetering

 + Energianvändningen 
minskar
 + Eksta minskar varmvatte-
nanvändningen och produce-
rar egen el
+ Utbyggnad av solceller

- Mer egenproducerad el
- Minska förbrukningen
- Öka energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar

+ Aktivt jobbsök – matchning 
på arbetsmarknaden
+ Lärande bygg
 + Jobbmäklare

- Bättre resurseffektivitet i 
konsumtion och produktion

- Kommunen kan vara mer 
drivande för att utveckla 
resurseffektiviteten i kon-
sumtion och produktion

+ Ökad dialog med stat  
och region för hållbara  
transporter
 + Stöttat företag under 
pandemin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Förändra invånarnas och 
företagarnas bild av kommu-
nens näringslivsarbete

 + Ökad samhällsinformation 
för nyanlända
 + Mer svenska för fler 
grupper

- Brukardelaktighet
- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Integration av nyanlända 
- Utbildning i svenska
- Barnperspektivet

- Samhällsbyggnad för ett 
inkluderande samhälle
- Aktivt arbete för hållbar 
integration

Bilder

Sammanfattande analys – Vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad krävs för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungsbacka prioriterar målet 
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

 + Stadsomvandling och 
förtätning
+ Idrottsparken framtagen 
med föreningar
 + Ny cirkulär avfallsplan

- Hållbara transportsystem 
för alla
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

- Ökad användning i staden 
av yteffektiva färdsätt
- Skapa ”hela resan” för våra 
invånare

 + Hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden
 + Återanvänder byggmate-
rial, kläder och möbler
+ Fasar ut farliga produkter

- Matsvinn
 Hållbar upphandling
- Resurseffektivitet/Minska 
mängden avfall 
- Allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar

- Förståelse och kunskap 
(inköpsmakt och betydelse i 
ett långsiktigt perspektiv)
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion istället för 
produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

 + 2020, 83 solcellsanlägg-
ningar
 + 76 % av våra resor med 
förnyelsebara drivmedel
+ V2G

- CO2 från transporter
- Energieffektiva
- Genomsnittlig körsträcka 
med personbil per invånare
 Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Snabbare omställning till 
förnyelsebar fordonspark
- Bygga ut laddstationer
- Cirkulära konsumtions-
mönster 

+ Renar från läkemedels-
rester
+ Hög reningsgrad på 
avloppsreningsverken
+ Åtgärdar gamla deponier

- Minska näringsläckaget till 
de marina miljöerna

-Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget

 + Utvecklat miljöer längs 
Kungsbackaån
 + Bekämpat invasiva arter

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald 
i den fysiska samhällsplane-
ringen
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där  
kommunen är markägare
- Minska utsläppen till  
vattendragen och haven

+ Identifierat otrygga platser
+ Trygghetsvandringar

- Upplevd trygghet
- Tillit till det demokratiska 
systemet

- Främja invånarnas  
upplevda trygghet
- Ökad dialog för tillit till det 
demokratiska samhället

+ Dialog med invånarna kring 
ny ÖP
+ Utbildning i Hållbarhet – 
Glokala Sverige
 + Digitala mötesplatser

 Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och  
privatpersoner 

- Nya samarbeten, arbets-
sätt och lösningar för att till 
fullo utnyttja den samlade 
kraften och förmågan i sam-
hället

Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå 
ger det om Kungsbacka prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men 
området bör prioriteras utifrån nationell jämförelse. 

Fet stil
Dessa områden bör prioriteras för störst sammanvägd “glokal” effekt – satsningar här bör ge “mycket pang 
för pengarna” både utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. 



Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

I 2020 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi 
kommunens arbete utifrån de globala målen  Bokslutet 
kompletterar organisationens årsredovisning 
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§ 106 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 
Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 
och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

- Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 
evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 
personer, om totalt 6 000 – 8 000 BTA. 

- Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser 

- Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor 
som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande ca 7 000 - 10 000 
kvm 

- Skyddsrum för cirka 360 personer 

- Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 
samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 
lokalplanen. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 
och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 

- huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med rätt 
för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet som 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,   

- projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 
av projekt Kungsbacka Arena att: 
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- samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 
Arena,  

- tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 
verksamheter: 

- genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 

- upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 
kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 
Fritid och övriga berörda verksamheter: 

- utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner i 
Kungsbacka Arena som krävs 

- genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid träffa 
erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 
av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 
den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 

Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 
projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 
Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 
Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 
(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 
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Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 
kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 
Arena 

- med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första hand 
ska utföras inom den kommersiella verksamheten 

- med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband med 
tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

- med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 
matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 
kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 
arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 
ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 
Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 
genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 
kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 
konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 
I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 
ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 
delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 
därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 
enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 
kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 
sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 
samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
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B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 

C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 

D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 
rapport från Evidens, 2020-09-09 

E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 
Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 

F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 
School, 2020-10-07 

G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-
01 

G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 

H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 
Kommunledningskontoret, 2020-10-20 

H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 

H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-07 

H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 
för Kultur och Fritid, 2020-10-08 

H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 

H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-12-18 

H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 
analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
2020-10-28 

H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-
12-23 

H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 2020-12-23 

H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 
Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 
2021-03-02 

Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-03-02 
Diarienummer 

KS 2020-00547 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Sven Erik Bergström 
Specialist Hållbarhet 
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se 
 
Anna Rehnberg 
Kommunjurist 
anna.rehnberg@kungsbacka.se 
 

1 (9)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar 
uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten nedan.  

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, 
enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat 
ska innehålla: 

• Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 
8 000 BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till utökning till 
3 000 läktarplatser 

• Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till 
exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande ca 7 000 - 10 000 kvm 

• Skyddsrum för cirka 360 personer 
• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

 
Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid 
dels att området kopplas till angränsande funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att 
möjligheten till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt 
sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
• huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 

projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
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att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,   

• projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs av projekt 
Kungsbacka Arena att: 

• samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka Arena,  
• tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet    

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter: 
• genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
• upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de kommersiella 

delarna av Kungsbacka Arena  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens behovsframställan 
och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & Fritid och övriga berörda 
verksamheter: 

• utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner i 
Kungsbacka Arena som krävs 

• genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid träffa 
erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande av projekt 
Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av den uppförda 
arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella delarna till nämnden för Service 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra projekt 
Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, samt utser 
kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg (kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén 
(byggnadsnämndens ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
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(samhällsbyggnadschef), Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), [tre personer med 
arkitektbakgrund varav en-två externa och övriga interna, med hänvisning till att minst en tredjedel i 
juryn ska ha sådan bakgrund]. 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket 
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till genomförande av upphandling 
av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

• med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första hand ska 
utföras inom den kommersiella verksamheten 

• med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband med 
tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

• med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med matcher 
och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till kommunstyrelsens 
godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny arenahall inom 
Kungsbacka sportcenter samt att arenaprojektet ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet 
och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till 
huvudansvarig samt att leda och samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur 
kommundirektören att utreda genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till 
projektplan med kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med konsultstöd utrett 
genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. I utredningen finns ett antal 
frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell ställning samt lämna uppdrag till organisationen att 
genomföra arenaprojektets olika delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och därmed 
sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet enligt projektbeskrivning 
och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, där ett nära 
samarbete är en framgångsfaktor och kan sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens 
sätt att beskriva hur vi samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt.  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (9) 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

• A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
• B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
• C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
• D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär rapport från 

Evidens, 2020-09-09 
• E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, Kungsbacka 

kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
• F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business School, 2020-

10-07 
• G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-01 
• G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
• H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret, 

2020-10-20 
• H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-

10-29 
• H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 

Fritid, 2020-10-07 
• H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen för Kultur 

och Fritid, 2020-10-08 
• H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 
• H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och Fritid, 

2020-12-18 
• H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, analys samt 

rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-28 
• H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-12-23 
• H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 2020-

12-23 
• H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, Kungsbacka 

kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny arenahall inom 
Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (9)  

 
 

Beskrivning av ärendet 
1. Bakgrund 
En arena på Inlag har funnits med i kommunens planering under lång tid. 2010 konstaterades ett behov 
från föreningslivet och utifrån en aktörsdialog skissades ett förslag för hela Kungsbacka sportcenter 
(Inlag). I förstudien över placering av badhuset 2016 ingick även en arena, som placerades i ett läge 
söder om det nu uppförda badhuset. När idén om en skola på Inlag (Internationella Engelska skolan 
IES) presenterades så prövades möjligheten att ersätta de två befintliga idrottshallarna med en arena på 
den plats där B-hallen då låg. Platsen visade sig emellertid vara för liten och det byggdes istället en 
sporthall med två konventionella hallar. 
Kommunstyrelsen gav i april 2019 kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny 
arenahall, inom Kungsbacka Sportcenter. Utredningen omfattade behovsanalys, finansiering och 
kostnader, tidplan, driftsform samt lokalprogram för arenahallen – innehåll och funktioner.  
Kommunfullmäktige godkände i april 2020 kommundirektörens utredning samt beslutade att 
kommunen ska äga arenan i sin helhet och att arenan ska förses med ytor för kommersiell verksamhet. 
Kommunstyrelsen gav inom ramen för detta beslut kommundirektören i uppdrag att utreda 
genomförandet samt återkomma med förslag på projektplan och budget för genomförandet. Vidare 
fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för 200-300 arbetsplatser i arenan för 
kommunens eget behov. 
Den av fullmäktige 2020 godkända utredningen anger att arenan ska innehålla två fullmåttshallar där 
den ena ska kunna erbjuda matchspel på elitnivå för vissa bollsporter. Vidare ska arenan kunna 
användas för större evenemang med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer. Direkt kopplat till 
arenan ska det finnas en fotbollsarena med inledningsvis läktarkapacitet för minst 800 personer och på 
sikt för 3000 personer. Ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att 
skyddsrum ska inrättas i eller intill arenan, eftersom befintliga skyddsrum i badhuset fick rivas med 
avsikt att ersätta dessa i ett arenabygge. 
2. Ställningstagande  
Kommunfullmäktige föreslås dels att ta slutlig ställning till att påbörja projektet Kungsbacka Arena, 
dels att besluta om de övergripande principiella vägvalen, om budgetfrågor samt om uppdragen för att 
genomföra projektet. 

Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur fatta beslut, under förutsättning av fullmäktiges slutliga beslut, 
som en följd av att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra projektet och då lämna uppdrag till 
kommundirektör med förvaltning för genomförandet.   
3. Genomförandebeslut  
Kungsbacka Arena är ett kommunövergripande och omfattande projekt, där kommunens verksamheter 
i större eller mindre omfattning kommer att delta för ett framgångsrikt genomförande. 

De uppdrag som ska lämnas syftar till att formellt beskriva och tydliggöra ansvarsfördelningen enligt 
projektbeskrivning och utredning. Ett nära samarbete under genomförandet är en framgångsfaktor som 
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kan sammanfattas med Ett Kungsbacka, ledordet för hur viktigt det är att vi samarbetar och nyttjar 
resurserna på bästa sätt inom kommunen. Ett Kungsbacka är vår förhållningsprincip i 
förändringsarbete och arbetssätt, där samarbete över formella gränser är en del i att kommunens 
resurser ska nyttjas på bästa sätt. 

I större kommunövergripande projekt med stor ekonomisk betydelse är det kommunstyrelsens uppgift 
att hålla i ”taktpinnen”, som ansvarig för att leda och samordna kommunens angelägenheter samt att 
verkställa fullmäktiges beslut (6 kap 1 § och 6 kap 13 § 3 punkt kommunallagen, KL). 

Ett annat syfte med besluten är att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, med ett antal 
delprojekt där framförallt Kultur & Fritid och Service genom sina respektive verksamhetsområden har 
kompetensen som behövs för genomförandet. Service har dessutom en särställning som ansvarig för att 
tillhandahålla så kallade efterfrågade tjänster, det vill säga det som vanligen kallas beställar-
utförarsystem (6 kap 2 § 4 punkt KL).  

Även övriga nämnder i kommunen medverkar antingen direkt eller mer indirekt i projektet. Det 
föreslås därför att kommunfullmäktige särskilt uttalar att de nämnder som berörs av projektet 
samordnar sina verksamheter med projektet och planerar för eventuella behov av till exempel 
personella resurser. 

Ett genomförandeprojekt av denna omfattning och komplexitet skapar ett behov av tydlig 
ansvarsfördelning, och därmed möjlighet till uppföljning, Under ett långvarigt och komplext 
genomförandeprojekt uppkommer frågor av olika slag, där beslut behöver fattas av ansvarigt organ. 
Om frågor uppkommer under genomförandet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, ska de beslutas av kommunfullmäktige (5 kap 1 § kommunallagen). Detta förhållande tydliggörs 
genom att kommunstyrelsen får möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är 
sådana som fullmäktige ska besluta om.  

Det är även viktigt att projektet inte tyngs av onödigt formella beslutsvägar. När det i fullmäktiges 
beslut anges att åtgärder ska ske ”i samråd” så har det särskilt utformats så att det ska ske med 
verksamheter och inte med nämnd. Det ska med andra ord inte ske genom formella remisser mellan 
kommunstyrelsen och nämnder. I nämnders ansvar för att samordna verksamheten och projektet ligger 
därför också att beslut av nämnden och eventuella delegeringar måste förberedas och utformas inom 
den egna organisationen så att till exempel formella beslut i samrådsfrågor kan fattas ”på rätt nivå” och 
utan att förlänga projekttiden.  
4. Utredning om genomförande 
Utredningen har delats upp i ett antal delprojekt som tillsammans levererar ett förslag på lokalprogram 
med kommersiella delar. Delprojekten innehåller bland annat  

• marknadsanalys för de kommersiella ytorna,  
• dialog med invånare och föreningslivet,  
• behov utifrån ett evenemangsperspektiv,  
• drift av arenan,  
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• genomförandet av projektet,  
• utformning/gestaltning av arenan och dess kringytor,  
• kommunikation av projektet samt platsens betydelse för staden och invånarna. 

Utöver detta har detaljplanearbete för arenaområdet inletts.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om resultatet av utredningen den 8 december 2020. 
Därefter har avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott skett vid fyra tillfällen. 
5. Utredningens resultat 
Slutsatsen är att arenan, med rätt innehåll och utformning, kan bli en destination och mötesplats för 
alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Platsen där arenan planeras är omgiven av kommunala 
faciliteter som exempelvis badhus, idrottshall, ishall och flera skolor som tillsammans med en 
kommande arena bidrar till att göra området till en levande del av staden och lockar till sig besökare 
från hela kommunen och regionen. arenan kan om den förses med ytor för möten och rörelser bidra till 
att skapa ett flöde av människor som också kan verka positivt för näringslivet i Kungsbacka.  
I utredningen konstateras att om kommunen bygger en arena bör arenan kunna erbjuda något extra och 
inte bara vara en ytterligare idrottshall med större publikkapacitet. Arenan och dess närområde behöver 
göras attraktivt för fler än utövare och publik till idrottsevenemang. En utbyggd eventdel samt de 
kommersiella ytorna i arenan är en förutsättning för att arenan ska bidra till att skapa fler målpunkter 
och locka till sig fler besökare med andra intressen än idrott. Investeringskostnaden är visserligen 
nästan dubbelt så hög med kommersiella ytor, men utredningen visar att driftskostnaden inklusive 
kommersiella ytor kan bli lägre än om dessa inte ingår.  
6. Koncept 
De kärnvärden som framkommit är att arenan ska vara en ikonbyggnad och området ska präglas av 
nyfikenhet, lekfullhet och spontanitet samt vara en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Målgruppen för 
arenan är först och främst utövare, skolelever och invånare men också besökare utanför kommunen. 
Själva byggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar samt andas framtid och hållbarhet. 
Byggmaterialen ska vara långsiktigt hållbara samtidigt som byggnaden bör sträva efter noll- eller 
plusenergistandard. 
7. Ekonomi 
I utredningen föreslås att det så kallade Large-alternativet genomförs. En jämförelse mellan de tre 
alternativen – Large och Medium som innehåller kommersiella ytor och Small utan kommersiella ytor 
- visar på obetydliga skillnader för de årliga nettokostnaderna oberoende av vilket alternativ som väljs, 
vid en försiktig jämförelse. Skulle det visa sig att arenan blir fullt uthyrd till dagens marknadspriser 
eller högre blir alternativen med kommersiella delar minst 25 % billigare än ett alternativ utan 
kommersiella ytor. Utredningen innehåller projektbudget, vilken ska föras in i ordinarie budget och 
lokalplan.  
8. Lokalprogram 
Det föreslås, utifrån en sammanvägning av samtliga underlagsrapporter, invånardialog med mera 
följande övergripande inriktning för lokalprogrammet: 
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• Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 8 000 
BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1000 läktarplatser med möjlighet till framtida utökning till 3000 
läktarplatser. 

• Skyddsrum för ca 360 personer. MSB har beslutat att skyddrumsfunktionen får vara begränsad 
fram till 2022-12-31. 

• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka. 
• Kommersiella ytor motsvarande ca 7 000 till 10 000 BTA med följande förslag.  

o Lokalprogrammet inför projekttävlingen ska inte sätta en specifik yta för de 
kommersiella delarna utan i ett spann på mellan 7 000 och 10 000 kvm. Det ger 
deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa processen komma med 
intressanta förslag samt att processen tillsammans med driftentreprenören också får 
avgöra den slutliga dimensioneringen av de kommersiella ytorna. Ytorna bör vara 
flexibla för att över tid kunna utnyttjas för kontor, utbildning, konferens mm, allt utifrån 
behov. 

o Utformningen av arenan görs så att en 3-dimensionell fastighetsbildning i framtiden 
underlättas där kommersiella och offentliga ytor kan delas i olika fastigheter. 

o Arenan planeras för kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, men inte i första hand för kommunens administrativa 
ytor. Det slutliga antalet och utformningen tas fram under processen där 
projekttävlingen, upphandling av driftentreprenören och efterföljande upphandling av 
byggentreprenör blir steg där marknadsoperatörer kan hjälpa kommunen att 
dimensionera de kommersiella ytorna – och därmed även de administrativa ytorna. 

9. Drift 
Utredningen föreslår att driften av verksamheterna i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till 
entreprenör i en så kallad tjänstekoncession, men under genomförandet kan även driftentreprenad 
komma att övervägas.  
Efter arenans färdigställande så kommer nämnden för Kultur & Fritid att ansvara för evenemangs- och 
idrottsverksamheten, enligt sitt huvuduppdrag från kommunfullmäktige. Nämnden för Kultur & Fritid 
ska även ha hand om uppföljning och avtalsförvaltning av den upphandlade driften. Nämnden för 
Service, som har hand om kommunens efterfrågade tjänster inom fastighetsförvaltning och 
fastighetsunderhåll, kommer även för denna byggnad ta hand om förvaltning och underhåll av arenan i 
sin helhet. 
10. Föreningslivet 
Inriktningen är att de kommersiella verksamheterna i första hand ska stå för café och 
serveringsverksamhet och motsvarande i arenan. Under genomförandet och upphandling av drift 
kommer möjligheter att hitta andra lösningar i samband med matcher och evenemang ses över. Oavsett 
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graden av direkt engagemang från föreningarna i den lösning som väljs, ska möjligheten till 
operatörsdrift av kiosker och servering med ekonomisk kompensation till föreningarna finnas med som 
ett alternativ. 
Reklamintäkter i samband med matcher och evenemang ska kunna tillfalla aktuell förening. 
11. Genomförande och tidplan 
I utredningen föreslås att upphandlingsförfarandet inleds med en projekttävling med syfte att hitta det 
arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla projektet. En jury ska utses av 
kommunstyrelsen, där minst en tredjedel har arkitektbakgrund. Juryn utformar ett tävlingsprogram, 
som därefter godkänns av kommunstyrelsen. I ett första steg utses ett urval av inlämnade 
förslagsgivare att utveckla sina förslag. I ett andra steg utses en vinnare som i nära samarbete med 
kommunen, och där den upphandlade driftentreprenör beroende på tidsaspekten kan få möjlighet att 
påverka, tar fram en slutlig produkt som utgångspunkt för upphandling av byggentreprenaden.  
En tidplan som omfattar processerna lokalprogram, projekttävling, förstudie, upphandling av 
driftentreprenör, upphandling av byggentreprenör, detaljplan samt utbyggnad av allmän plats har 
upprättats. Under förutsättning att politiskt startbeslut kommer under våren 2021så planeras 
verksamhetsstart för arenan till senare delen av 2024. I ett komplext projekt som bland annat innehåller 
tre större upphandlingsförfarande kan tidplanen komma att förändras.   

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



1 
 

Projektbeskrivning för Ny arena på Kungsbacka sportcenter innehållande 
förslag på genomförande samt budget 

 

KF beslut § 30 2020-04-14. Godkännande av utredning och förutsättningar för 
ny arenahall inom Kungsbacka Sportcenter. Dnr 2019-00383. 

Beslutet i övrigt - KF beslut § 30 2020-04-14: 

Kommunfullmäktige godkänner utredningen Ny arenahall inom Kungsbacka 
sportcenter och bilagorna 1-3, daterad 2020-02-27. 

Kommunfullmäktige beslutar att arenaprojektet ska genomföras med ytor för 
kommersiell verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet med kommunen som 
ägare av fastigheten i sin helhet. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda 
och samordna projektet Arenahall inom Kungsbacka sportcenter. 

 

Denna projektbeskrivning är återkoppling på uppdrag från KS (Dnr 2020-
00547) 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet 
av arenaprojektet, bland annat utifrån frågor om upphandling och 
motsvarande, samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
projektplan med kostnader och budget för genomförandet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 200-300 
aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenahallen för kommunens eget behov och 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

 

Läsanvisning: Utredningens förslag eller slutsatser markeras i texten med en pil ⇒ och en 
ram runt detta avsnitt. Sist i denna beskrivning finns hänvisning till utredningens underlag 
med fördjupningar av utredningens delmoment.  
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Utredningens resultat - sammanfattning 
Utredningens slutsats är att arenan, med rätt innehåll och utformning, skulle kunna bli en destination 
och mötesplats för alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Platsen där arenan planeras är omgiven av 
kommunala faciliteter som exempelvis badhus, idrottshall, ishall och flertalet skolor som alla 
tillsammans med en kommande arena bidrar till att göra området till en levande del av staden och 
locka till sig besökare från hela kommunen och regionen. Arenan kan om den förses med ytor för 
möten och rörelser bidra till att skapa ett flöde av människor som också kan verka positivt för 
näringslivet i Kungsbacka. Utredningen konstaterar att när kommunen bygger en arena bör den 
kunna erbjuda något extra och inte bara vara en ytterligare idrottshall med större publikkapacitet. 
Arenan och dess närområde behöver göras attraktivt för fler än utövare och publik till 
idrottsevenemang. En utbyggd eventdel samt de kommersiella ytorna i arenan är en förutsättning för 
att arenan ska kunna bidra till att skapa fler målpunkter och locka till sig fler besökare med andra 
intressen än idrott. Utredningen konstaterar att driftkostnaden för arenan – även med en viss 
vakansgrad – blir mindre med kommersiella ytor jämfört med en arena utan kommersiella ytor. 
Vidare konstaterar utredningen att området runt omkring behöver tas om hand så att 
tillgängligheten till arenan utvecklas och förbättras. Figuren nedan beskriver utredningens 
delmoment och sammanfattas under respektive rubrik. Varje delmoment beskrivs i denna 
projektbeskrivning men också utförligare längre i bilagorna till utredningen. 

 

Figuren visar värden och innehåll kopplat till utredningsförslag för arenan. 
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Bakgrund 
En arena på Inlag har funnits med i kommunens planering under lång tid. Det konstaterades 2010 att 
det fanns ett behov från föreningslivet och utifrån en aktörsdialog skissades det på ett förslag för 
hela Kungsbacka sportcenter (Inlag). När badhuset blev aktuellt gjordes en förstudie 2016 över 
placering av badhuset men även för en arena. Utgående från den placerades badhuset där det nu 
ligger och i förstudien föreslogs arenan placeras i det läge söder om badhuset. När Nystad 
Stadsutveckling AB tillsammans med Internationella Engelska skolan (IES) presenterade idén om en 
skola på Inlag prövades möjligheten att ersätta de två befintliga idrottshallarna med en arena på den 
plats där B-hallen då låg. Platsen visade sig emellertid var för liten och idag ligger där istället två 
konventionella hallar. 

I april 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny 
arenahall, söder om Kungsbacka Sportcenter. Utredningen omfattade behovsanalys, finansiering och 
kostnader, tidplan, driftsform samt lokalprogram för arenahallen – innehåll och funktioner. I april 
2020 godkände kommunfullmäktige kommundirektörens utredning och beslutade att kommunen ska 
äga arenan i sin helhet och att arenan ska förses med ytor för kommersiell verksamhet. Inom ramen 
för detta beslut ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet samt 
återkomma med förslag på projektplan och budget för genomförandet. Vidare fick 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för 200-300 arbetsplatser i arenan för 
kommunens eget behov. 

Den godkända utredningen i ärendet (27 februari 2020) anger att arenan ska innehålla två 
fullmåttshallar där en kan erbjuda matchspel på elitnivå för vissa bollsporter. Vidare ska arenan 
kunna användas för större evenemang med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer. Direkt 
kopplat till arenan ska det finnas en fotbollsarena med läktar under tak, enligt fotbollsförbundets 
krav för herrfotboll i den näst högsta elitnivån – superettan, med inledningsvis läktarkapacitet för 
1 000 personer och på sikt för 3 000 personer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har kravställt att skyddsrum ska upprättas senast 2022-12-31 i/intill arenan då skyddsrum i Inlag då 
tidigare tagits ur bruk utan att ersättas. 

Utredningens metod 
Denna utredning har delats upp i ett antal delprojekt som tillsammans levererat ett förslag på 
lokalprogram som innehåller kommersiella delar. Leveranserna från delprojekten har bland annat 
varit: marknadsanalys för de kommersiella ytorna, dialog med invånare och föreningslivet, behov 
utifrån ett evenemangsperspektiv, drift av arenan, genomförandet av projektet, 
utformning/gestaltning av arenan och dess kringytor, kommunikation av projektet samt platsens 
betydelse för staden och invånarna. Utöver dessa delar pågår samtidigt ett detaljplanearbete för 
arenaområdet. 

Konceptet 
Utredningen konstaterar att konceptet och profilen för arenan och platsen är mycket avgörande för 
att skapa ett attraktivt område som kompletterar stadskärnan. Syftet med arenan bör styra all 
planering av både arkitektur, ritningar, byggprocess och innehåll.  

Med en tydlig platsidentitet, profil och koncept på innehåll i arenan skapar vi stolthet, engagemang 
och det blir enklare att hitta rätt hyresgäster, värva rätt evenemang till arenan och locka besökare till 
platsen. Med underlag från både invånare, näringsliv och föreningar är slutsatsen som kan dras från 
underlaget att arenan ska vara multifunktionell för idrott, evenemang, musik och upplevelser.  
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För att slutligt kunna forma ett koncept och profil förslår utredningen att det tävlande i 
projekttävlingen ges ett uppdrag om att tävlingsbidragen även ska innehålla ett koncept, dvs 
arkitekten får koppla till sig en aktör så att förslagen på utformningen och innehållet även har ett 
tydligt koncept. 

⇒ Inriktning koncept 
Kärnvärden som framkommit är att arenan ska vara en ikonbyggnad och området ska präglas av 
nyfikenhet, lekfullhet och spontanitet samt vara en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Målgruppen 
för arenan är först och främst utövare, skolelever och invånare men också besökare utanför 
kommunen. 

Själva byggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar samt andas framtid och hållbarhet. 
Byggmaterialen ska vara långsiktigt hållbara samtidigt som byggnaden bör sträva efter noll- eller 
plusenergistandard. 

Marknadsanalys 
För att bedöma omfattningen av de kommersiella ytorna samt vilken typ av verksamheter arenan bör 
planeras för har utredningen låtit ett konsultföretag genomföra en marknadsanalys.  

Rapporten innehåller en målgruppsanalys, där den mest strategiskt viktiga – behöver inte vara den 
numerärt största - målgruppen för arenans kommersiella verksamheter skall anges. Därtill visar 
rapporten vilka företag som skapar det största mervärdet för kommuninnevånarna, under hela 
dygnet. Rapporten ger också svar på vilka ytbehov olika aktörer har, utifrån en analys av marknaden, 
och ger en intäktsprognos för de kommersiella hyresgästerna för en horisont på minst tio år. 

Marknadsanalysen noterar att alla aktörer och personer de intervjuat har poängterat vikten av att 
arenan planeras med fokus på upplevelse, den spännande och tillgängliga mötesplatsen som även 
lockar spontanbesökare. I marknadsanalysen lyfts också fram att det finns en stor potential i att 
utnyttja arenans tak för olika ändamål. Stadens enda mötesplats med havsutsikt? 

RSD som utfört marknadsanalysen bedömer sammanfattningsvis att det kommer att finnas 
efterfrågan på några mindre restaurangenheter samt en upplevelserestaurang i Kungsbacka Arena. 
Handelsefterfrågan är mycket begränsad, på sällanköpsvarusidan nära noll, och fångas lämpligen upp 
av en kiosk kopplad till ett café eller en 
restaurang.  

Målgruppsanalysen visar föredelning vardagar 
respektive helg/kväller. För att näringsidkare ska 
ha ett ekonomiskt underlag för sina 
verksamheter behöver det finna en balans 
mellan helger/kvällar och vardagar dagtid och 
figuren visar på vilka målgrupper som skulle 
kunna skapa detta flöde över dygnet. 

Utredningen bedömer att det till år 2025 
kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 
moderna och flexibla kontorsplatser i arenan, ca 
3 500 kvm som motsvarar ca ett års 
kontorsefterfrågetillväxt på kontor i Kungsbacka 
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stad. Därtill gemensamma ytor (ca 300 kvm) för de föreningskanslier som idag huserar i separata 
byggnader i området.  

⇒ Marknadsanalysen resultat 
Udredningen bedömer att det finns ett marknadsmässigt underlag för kommersiella ytor i arenan 
motsvarande ca 7 000 - 10 000 BTA. Utredningen rekommenderar också att detaljplanen medger en 
högre höjd och att byggnaden förbereds för att kunna expandera med ett eller flera plan uppåt, om 
efterfrågan på framförallt kontor och utbildningslokaler skulle visa sig än större i framtiden. 

IHM Business school 
Utredningen har fått ett mycket intressant underlag från fem studenter på IHM Business school. 
Studenterna ser i sin marknadsanalys att kommunen saknar en mötesplats som täcker bredare 
intressen, en mötesplats som kompletterar det som kulturhuset Fyren gör, som lockar alla åldrar och 
även kan locka turister. 

IHM lyfter taket som en möjlighet där man kan anlägga en aktiv gräspark med café och sittgrupper 
men också en boulebana, små fotbollsmål, kanske ett jätteschack. Aktiviteter som skapar möten 
mellan generationerna och med utsikt över stad och hav. 

IHM har identifierat ett behov av spelhall som skulle kunna passa i arenans källare. Utöver 
traditionella spelkonsoler kan det kompletteras med en rullskridskobana, ett pizzahak och en VR-
station. Ett annat förslag är att ha en plan där ljus avgränsar spelplanen modulärt. Genom att inte ha 
utritade linjer för spelplanen kan den därför anpassas efter diverse sporter och gör därför ytan mer 
flexibel. Genom den marknadsundersökning som IHM genomfört identifierades ett behov av öppen 
arbetsplats där både studenter och egenföretagare kan vara produktiva och inspireras av. En 
kompletterande del i arenan kan vara en separat avdelning där ungdomar kan hjälpa äldre med 
digitala lösningar, detta ger ungdomarna en chans att sitta och spendera tid med de äldre 

Studenterna konstaterar vidare att Kungsbacka är någorlunda gammaldags och har inte växt eller 
moderniserats riktigt ännu och därmed tror man att med hjälp av denna arena har de en chans att 
både göra nåt fint för dess invånare samt ta ett steg åt rätt håll i utvecklingen… Möjligheterna med 
denna byggnation är att tillit och förtroendet för staden ökar ännu mer som sedan skulle kunna dra 
kreativa entreprenörer till staden. 

Målet med alla förslag från IHM är att arenan och dess aktiviteter ska länka samman hela Kungsbacka 
och bilda en enhetlig kommun. 

Omvärldsbevakning 
Under utredningens gång har vi lyssnat på erfarenheter från många olika aktörer. Vi har intervjuat 
företrädare för bland andra Serneke Arena och tidigare även besökt ett antal arenor (se utredning 
2020-02-27). Vi har haft dialog med Göteborg & Company, företrädare för det lokala näringslivet 
men även de som jobbat med arenor på riksnivå.  

En utblick - Framtidens idrottshall – White Arkitekter 
White arkitekter har tillsammans med ett antal idrottsförbund (Gymnastikförbundet, 
Basketbollförbundet, Volleybollförbundet, Innebandyförbundet, Handbollförbundet) sammanställ en 
rapport över framtidens idrottshall. I rapporten konstaterar man att den moderna idrottshallen för 
idrott och skola ska kännetecknas av yteffektivitet och multifunktionalitet. Idrottshallen ska också 
sträva också efter flerfunktionalitet, att så många ytor som möjligt i anläggningen med fördel skall ha 
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flera olika funktioner. Även rörelseförståelse och rörelseglädje skall prägla hela anläggningen, inte 
bara idrottsytan i hallrummet. Det är något som skall triggas redan när man gör entré i hallen eller 
uppehåller sig utanför. Rapporten sammanfattar nedan de viktigaste funktionerna för en idrottshall 
vilka samtliga går att applicera på en framtida arena. 

En värdefull mötesplats  
Framtidens idrottshall är en mötesplats i vardagen, oavsett var den uppförs genom att erbjuda ett 
brett, gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus. 

Tillgänglig rörelse 
Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar en bred målgrupp oavsett kön, ålder, 
bostadsort eller funktionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott 
och hälsa verkar framtidens idrottshall för ett jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att 
fokusera på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring. 

Stödja föreningar 
Framtidens idrottshall skapar förutsättningar för livslång rörelseförståelse/rörelseglädje och stödjer 
en föreningsgemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler.  

Stärka skolan  
Framtidens idrottshall stärker skolans hälsofrämjande uppdrag och tillgängliggör den viktiga 
vardagsrörelsen för fler.  

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, 
skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen. 

Värdeskapande lösningar 
Framtidens idrottshall har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och 
flerfunktionalitet skapar värde för kommun, brukare och byggaktör. 

Invånardialog 
Inom utredningen har det genomförts en invånardialog som visar att invånarna vill att arenan ska bli 
en attraktiv mötesplats. Den ska vara trygg och välkomnande. Alla åldrarna är ganska samstämmiga i 
både arenans funktion och användning.  

⇒ Invånarnas synpunkter 
Det samlade omdömet från invånarna är: 

• Arenan ska vara en mötesplats för alla och som är välkomnande, trygg och tillgänglig 

• En plats för att titta på sport och evenemang. Kulturen får ta plats 

• Man vill ha och se något extra 

• Mycket av stoltheten ligger i arkitektur, design och utformning av arenan. Den ska passa ihop med omgivningen 

• Det ska vara en hållbar byggnad över tid, med bra material 

• Det ska finnas möjligheter att äta 

• Det ska finnas en hög ambition med arenan 

• Man vill ha ett gott rykte kring arenan och att det gör att fler besöker Kungsbacka 

• Man ska ha råd att gå dit 

• Nämnt i alla åldrar: Klättervägg, sport, musik, evenemang, café, gott om omklädningsrum.  
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Föreningslivet 
Kommunen har fattat beslut om att ingen yta i arenan ska vara exklusiv för bara en förening eller ett 
enda behov. Föreningarna har erbjudits inflytande i planeringsskedet av arenan men valt att 
medverka senare i den konkreta utformningen av ytorna i arenan. Viktiga frågor för föreningslivet är 
möjlighet till intäkter från försäljning av lättare förtäring/enklare fika samt att kunna tillfredsställa 
sponsorer genom till exempel attraktiva VIP-event. 

Vidare konstaterar utredningen att arenan och området omkring behöver göras attraktivt för fler än 
utövare och publik till sporterna som pågår i arenan. Det gör området mer attraktivt för fler, det 
befolkas av fler vilket gör att området tryggare och mer naturligt ses som en del av innerstaden. 

En annan mycket viktig fråga för föreningarna är hyresnivån. Idag hyr kommunen ut till 
subventionerad taxa och föreningarna förutsätter att den inriktningen ska gälla även framgent. 

⇒ Föreningslivets möjlighet till försäljning 
Inriktningen är att det är de kommersiella verksamheterna som i första hand ska stå för försäljningen 
av livsmedel i arenan. Möjligheter att hitta andra lösningar i samband med matcher och evenemang 
ses över inför upphandling av driftoperatör. Oavsett graden av direkt engagemang från föreningarna 
i den lösning som väljs, ska möjligheten till operatörsdrift av kiosker och servering med ekonomisk 
kompensation till föreningarna finnas med som ett alternativ. 

Reklamintäkter i samband med matcher och evenemang ska kunna tillfalla aktuell förening. 

Evenemang 
Arenan förslås ha en bredd av evenemang utöver idrott- och föreningsevenemang. Utredningen 
föreslår att arenan byggs för att klara ca 35 större evenemang per år som inte är idrottsevenemang. 
Utredningen bedömer att det finns en potential både lokalt och regionalt för evenemang med publik 
i intervallet 500 – 3 500 personer. Kommunen kan då ta emot evenemang som vi idag får tacka nej till 
då teatern endast rymmer 500 platser. Vidare bedöms att ca 70 % av evenemangen utgörs av 
externa inhyrningar (större produktionsbolag) och 30 % består av att kommunen själv köper in ett 
kompletterande utbud. 

Arenan bör förses med en scenkonstruktion som minskar riggningstiden mellan olika arrangemang i 
arenan. Den bör redan i byggskedet förses med tekniska anpassningar som medger att man snabbt 
kan växla mellan attraktiva evenemang t ex idrottsarrangemang, artistframträdanden, större 
familjeföreställningar. 

⇒ Evenemang 
Arenan förses redan i byggskedet förses med scenkonstruktion och tekniska anpassningar som 
medger ca 35 större evenemang och artistframträdande. Budget finns med i föreslagen 
projektbudget. 

Platsen betydelse 
Analysen har utmynnat i rekommendationer dels för utformningen av själva arenan dels för platsen - 
alltså arenans omgivningar. I samband med att arenan byggs bör vi utveckla och skapa en tydlig profil 
för hela området samtidigt som arenan får en profil – som en del av området. Det är av stor vikt att 
koppla ihop området med arena, ishall, badhus och idrottsparken och göra platsen attraktiv och 
intressant att vistas i. 
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Platsens identitet bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och 
platsen runt om ska bidra till utveckling av staden utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge 
invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och 
veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i 
kommunen. 

Byggnaderna behöver kopplas samman genom naturliga mötesplatser. Byggnaderna behöver 
”komma närmare varandra”. Utformningen på entrén till ishallen skulle behöva anpassas till platsens 
uttryck. Mötesplatsen behöver redan från början förses med förutsättningar för att erbjuda tillfälliga 
ofta evenemangsknutna verksamheter typ foodtrucks mm. Exempelvis genom att förbereda med el i 
marken. 
 
Arenan behöver både visuellt och via stråk med belysning knytas ihop med exempelvis Lindens torg 
och årummet. Platsen runt arenan behöver förstärkas med exempelvis växtlighet som skapar 
rumskänsla. Platsen skulle också behöva kopplas ihop i öst-västlig riktning med bostadsområdet Kolla 
och med södra delen av Inlag öster om järnvägen. 
Vidare behöver konsten ta plats – gärna som en del av byggprocessen – och som därmed skapar 
nyfikenhet för platsen. Konsten bör vara ett besöksskäl i sig själv för att hjälpa till att ”bygga platsen” 
och skapa puls.  

Årumment som är en tillgång för staden bör utvecklas och länka till platsen både visuellt och fysiskt. 
Om vi skapar en plats vid ån som gör det mysigt, trevlig en minioas förstärker det hela platsen – det 
blir en levande atmosfär framförallt på sommaren. Vi behöver knyta an aktörer så tidigt som möjligt i 
processen. 

Vi behöver möta våra besökare tidigt genom att ha välkomnade miljöer utanför arenan och sedan 
fortsatt in i entrén. Vi behöver kunna dela och samsas kring ytorna mellan kommunala och 
kommersiella aktörer och tillåta lek, möten och häng. Alla evenemang och ytor behöver inte ge 
intäkter – det räcker att dom skapar möten och puls på platsen. Taket kan utnyttjas för att göra 
platsen unik – kanske till och med njuta av utsikten mot Fjorden. 

⇒ Platsen 
Platsens identitet bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. När arenan blir en 
tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i kommunen. 

Näringsliv 
Platsanalysen, IHM’s marknadsanalys och invånardialogen identifierar funktioner och aktiviteter i och 
omkring arenan som på ett eller annat sätt kan stärka näringslivet i staden och specifikt i området 
runt arenan. Har vi en attraktiv arena som stärker elitsporter och med ett i övrigt intressant innehåll 
skulle detta kunna påverka näringslivet i Kungsbacka positivt. Har vi intressanta evenemang i arenan 
fungerar dessa på samma sätt.  

En annan viktig aspekt – som oftast inte syns är att matcher/evenemang blir en mötesplats för de 
lokala företagen genom att de är sponsorer – och företagen blir inbjudna av sponsorer. Dessa kan 
tillsammans med en i övrigt attraktiv arena med omgivning också gör det intressant för att ha sitt 
kontor i arenan. 

Kontor 
Marknadsanalys visar på liten men ökande efterfrågan av kontor och då framförallt i centrum – nära 
stationen. Platsen där arenan placeras upplevs idag inte som central men i takt med utbyggnaden av 
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staden i dessa delar och med ett attraktivt arenaområde bedöms arenaområdet över tid kunna 
betraktas som central. Vidare har analysen konstaterat att arenans kommersiella värde stärks av 
kontor genom att skapa rörelse dagtid. Även platsens värde genom fler rörelser och aktivitet dagtid 
stärks av kontor. En större mängd kontor i arenan kan inledningsvis upplevas som att kontor sprids 
över för stor del av centrum. En effekt som över tid bedöms minska i takt med att vi får fler 
kontorsarbetsplatser i centrum och att staden och centrum växer. 

För att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare än kommunen själv så måste området 
och därmed arenan vara attraktiv och skapa tillräckligt med flöde av människor för att andra 
kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur gör det attraktivt för kontor. Det finns sannolikt 
en brytpunkt när kommersiella kontorshyresgäster inte är intresserade på grund av att platsen inte 
är tillräckligt attraktiv med tillräckligt utbud och arenans kontorslokaler därför endast kan användas 
av kommunen själv. Slutsatsen blir att för att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare 
än kommunen själv så måste området och därmed arenan vara tillräckligt attraktiv och skapa 
tillräckligt med flöde av människor för att andra kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur 
gör det attraktivt för kontor.  

Service har konstaterat att både ekonomiskt och möjligheten att ha effektiv lokalutnyttjande gynnas 
av att kommunen har kontor på fler lokaliseringar. 

⇒ Kontor 
Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som 
till exempel utbildning, konferens med mera, men inte i första hand för kommunens administrativa 
ytor. Slutligt antalet och utformning av kontorsarbetsplatserna tas fram under processen där 
projekttävlingen, upphandling av driftentreprenören och sedan upphandling av byggentreprenör blir 
steg där driftoperatörer kan hjälpa kommunen att dimensionera de kommersiella ytorna – och 
därmed även de eventuella kontorsytorna. 

Alternativ för drift 
Vid en sammanvägning av de konsekvenser de olika alternativen för drift av ny arena har 
utredningen kommit fram till att det alternativ som bäst uppfyller krav och målsättningar är att 
kombinera aktörer på detta sätt: 

• verksamheten i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till upphandlade externa operatörer, 
eventuellt med en huvudentreprenör 

• förvaltningen för Kultur & Fritid står för driften av evenemang och idrott 
• förvaltningen för Service tar hand om den tekniska driften 

Denna modell ger mycket goda förutsättningarna för att uppnå en hållbar ekonomisk driftslösning för 
kommunen, samtidigt som ett gott och varierat utbud kan ges olika definierade målgrupper. 

Konsekvenser av förslaget för kommunen 
• Goda möjligheter för inkomster från kommersiella evenemang,  
• Ekonomisk riskspridning  
• Visst inflytande över de kommersiella delarna, stort inflytande över utformningen av all övrig 

verksamhet 
• Goda möjligheter att tillgodose alla målgruppers behov 
• Goda möjligheter att integrera verksamheterna vid arenan med övrig verksamhet i 

kommunen/stadsdelen, samt ta tillvara den erfarenhet och kompetens som redan finns i 
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organisationen. Befintlig kompetens i förvaltningarna måste kartläggas inför eventuell 
kompetensutveckling/rekrytering 

• Goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 
idrottsverksamhet i kommunen 

• Goda möjligheter för att samordna evenemang vid teatern och arenan, ha en bredare, 
samlad portfölj av spelplatser att erbjuda produktionsbolag 

• Verksamheten kan få inflöde av innovativa idéer från annat håll än den egna organisationen 

 

⇒ Drift av arenan  
Utredningen föreslår att driften av verksamheterna i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till 
upphandlade externa operatörer, eventuellt med en huvudentreprenör i en så kallad 
tjänstekoncession. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för driften av evenemang och idrott. 
Nämnden för Service tar hand om den tekniska driften av arenan. 

Lokalprogram och inriktning för detaljplanen 
Utredningens stora knäckfråga har varit de kommersiella ytorna –till innehåll och storlek. 
Marknadsanalysen visar att med rätt satsningar på utformningen av arenan och platsen finns en 
marknad för mellan 7 000 och 10 000 kvm varav drygt hälften för kontor. Marknadsanalysens 
bedömning och slutsatser är gjorda i september och oktober 2020 alltså mitt under rådande 
Coronapandemi med dess effekter på efterfrågan på kontorsarbetsplatser.  

Utredningen har även tagit del av analyser som bland annat White arkitekter gjort som visar att vi i 
framtiden gärna vill jobba hemmavid men tillsammans med andra och samtidigt ha kontors-service. 
Utredningen tror därför att om kommunen ska satsa på kontor så ska dessa lokaler vara så pass 
flexibla att dom kan användas till allt ifrån ”fasta” kontor till kontor för ”hemmajobbare” och 
föreningsaktiva. Utredningen föreslår att den slutliga dimensioneringen av kontorsytorna och också 
övriga kommersiella ytor görs först när kommunen slutit avtal med en driftentreprenör. Det är viktigt 
att den som ska ansvara för de kommersiella ytorna får vara med och påverka utformningen. 
Kommunen bör också ha en beredskap för att kontorslokalerna inledningsvis inte bemannas fullt ut 
men i takt med att staden växer och behovet ökar så ökar också efterfrågan. Marknadsanalysen 
pekar till och med på att det efter 2035 kan det finnas ytterligare efterfrågan på kontor som gör att 
dom föreslår att arenan ska kunna byggas ut med fler kontor men också för att kunna användas som 
utbildningslokal. I det sammanhanget ser utredningen att vuxenutbildning och 
snabbspår/uppdragsutbildningar i första hand skulle vara aktuellt för arenan. 

Utredningen föreslår därför att lokalprogrammet inför projekttävlingen inte sätter en specifik yta för 
de kommersiella delarna utan i stället ett spann på mellan 7 000 och 10 000 kvm. Detta ger 
deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa processen komma med intressanta 
förslag, samt att processen tillsammans med driftentreprenören också får avgöra den slutliga 
dimensioneringen av de kommersiella ytorna.  

Även om vi inledningsvis inte valt ett alternativ med 3-Dimentionell fastighetsbildning ser 
utredningen det som en fördel om utformningen av arenan kan göras så att en fastighetsbildning i 
framtiden underlättas där en privat aktör kan ta över de delar av fastigheten som hyser kommersiella 
verksamheter. 

 



12 
 

⇒ Lokalprogram 
Utifrån en sammanvägning av samtliga underlagsrapporter, invånardialog med mera föreslår 
utredningen följande innehåll i lokalprogrammet: 

• Arena, med A-hall och separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang och med 
läktarkapacitet på 2 500 respektive 3 500 om totalt 6 000 – 8 000 BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1000 läktarplatser med möjlighet till 3000. 
• Skyddsrum för ca 360 personer. Nuvarande tillstånd löper ut 221231. 
• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka. 
• Kommersiella ytor motsvarande ca 7 000 till 10 000 BTA. 

o Utredningen föreslår att lokalprogrammet inför projekttävlingen inte sätter en 
specifik yta för de kommersiella delarna utan i stället ett spann på mellan 7 000 
och 10 000 kvm. Detta ger deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den 
kreativa processen komma med intressanta förslag, samt att processen 
tillsammans med driftentreprenören också får avgöra den slutliga 
dimensioneringen av de kommersiella ytorna. Ytorna bör vara flexibla för att över 
tid kunna utnyttjas konto, utbildning, konferens mm allt utifrån behov. 

o Utredningen föreslår att utformningen av arenan görs så att en 3-Dimentionell 
fastighetsbildning i framtiden underlättas där kommersiella och offentliga ytor kan 
delas i olika fastigheter. 

o Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser men inte i 
första hand för kommunens administrativa kontor. Slutligt antalet och utformning 
av kontorsarbetsplatserna tas fram under processen där projekttävlingen, 
upphandling av driftentreprenören och sedan upphandling av byggentreprenör 
blir steg där marknadsoperatörer kan hjälpa kommunen att dimensionera de 
kommersiella ytorna – och därmed även kontorsytorna. 

 
 

Genomförande och tidplan 
Utredningen föreslår att upphandlingsförfarandet inleds med en projekttävling med syfte att hitta de 
arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla projektet. Under 
projekttävlingen råder upphandlingssekretess. En jury utses som godkänner tävlingsprogram och 
utvärderingsmatris. Ett krav på juryn är den till 1/3 minst ska bestå av personer med 
arkitektbakgrund. Kommunstyrelsen beslutar om program och matris som därmed blir politikens 
slutliga beställning av arenan. I ett första steg uppdras åt ett urval av inlämnade förlagsgivare att 
utveckla sina förslag. I ett andra steg får vinnande förslaget i projekttävlingen i uppdrag att i nära 
samarbete med kommunen ta fram en slutlig produkt som vi kan gå vidare med och bygga. I de olika 
stegen i urvalsprocessen poängsätter jurymedlemmarna enskilt varje bidrag som därmed också 
rangordnas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få delegation för att besluta om tilldelning. 

En tidplan som omfattar processerna lokalprogram, projekttävling, förstudie, upphandling av 
driftsoperatör, upphandling av byggentreprenör, detaljplan samt utbyggnad av allmän plats har 
upprättats (se nedan). Under förutsättning att politiskt startbeslut tas under våren 2021 planeras 
verksamhetsstart för arenan till senare delen av 2024.  

För själva uppförande av arenan bedöms i nuläget en entreprenad i samverkan vara ett av de bästa 
alternativen för att kunna optimera marknadsinflytandet på de kommersiella ytorna. Inte 
nödvändigtvis det mest ekonomiskt fördelaktiga då vi minskar konkurrensutsättandet men 
erfarenhetsmässigt dock en rationell process tidsmässigt. Slutlig upphandlingsform avgörs längre 
fram i processen. Upphandling av samverkanspartner kan med fördel göras tidigt i processen så att 
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entreprenören är med och projekterar samt tar fram bygglovshandlingar. För att skapa en så bra och 
flexibel detaljplan som möjligt bedöms att både driftsoperatör och byggentreprenör bör vara 
upphandlade innan detaljplanen antas för att i detaljplanens slutskede dessa ska kunna komma med 
input till utformningen. Det behöver finns tidsmässigt beredskap att avbryta en entreprenad i 
samverkan om vi inte kommer överens och i stället genomföra en traditionell upphandling. 

 

 

Övriga genomförandefrågor 
Parkering – angöring 

Enligt genomförd parkeringsutredning beräknas teoretiskt de parkeringsanläggningar som finns och 
planeras i området kunna möta behovet av parkering för besökare till arenan. Utredning utesluter 
dock inte att det på sikt kan bli en större efterfrågan på parkeringsplatser. Detta kan då tillgodoses 
antingen genom att bygga fler parkeringar eller genom att reglera befintliga parkeringar med tid eller 
avgift. Den slutliga utformningen av arenan påverkar också bedömningen av parkeringsbehovet och 
eventuella möjliga ytor för ny parkering utreds också vidare i detaljplaneprocessen. 
Parkeringsutredningen bygger på ett samutnyttjande av parkeringsanläggningarna inom hela Aranäs 
stadsdel vilket också innebär att man som parkör får räkna med ett visst avstånd mellan parkeringen 
och besöksanläggningen. 

Beskrivning av kompletteringar i omgivningen 

Under utredningens gång har ett antal förslag redovisats som kan förstärka platsen samt gör arenan 
och området attraktivare. Under avsnittet ekonomi redovisas de åtgärder och deras kostnader som 
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behöver göras när arenan byggs. De som följer i detta avsnitt redovisas mer som en ”vision” för att 
göra platsen attraktiv och kan allt utifrån ekonomi och möjlighet tillföras området allt eftersom.  

Tidigare var Inlagsområdet ett område i utkanten av stan, obebyggt och i vissa delar ruffigt. Nu på 
väg att bli ett modernt, påkostat och publikt område och en del av centrum. Arenan och gräsytorna 
blir den sista pusselbiten. I arbetet med arenan framstår det allt mer tydligt att det finns både 
potential och behov av fortsatt utveckling av resten av området. 

Fortsatt utveckling av området 

Tillskapande av nya kopplingar för gång- och cykel både i öst och i väst. Järnvägen och Kungsbacka ån 
ligger just nu som barriärer för att området ska vara tillgängligt för dessa trafikanter. Vi behöver 
skapa nya mötesplatser och stråk. Det finns en stor potential att skapa ett attraktivt område både för 
besökare till arenan och förbipasserande. Kungsbacka Båtsällskap har idag bryggor i ån och båtupplag 
på stranden. Förändring av båtupplaget måste ske på grund av geotekniken i området och bättre 
lösning för båtarna gynnar även området i stort. Å-rummet har en stor potential som vi vill ta tillvara 
(från norr till söder). Båtliv och bryggor i ån skapar liv och rörelse och kan tillsammans med 
motionsspår vara en del av rekreationen. I samband med att arenan kommer på plats kan även 
entrén till ishallen ses över för att skapa ett helhetsintryck av området. 

 

Kommunikation 
Syftet med kommunikationen kring arena är förståelse, engagemang och delaktighet. Målet är att 
stärka medvetenhet om arenan, stärka förståelsen för varför en arena behövs, öka delaktigheten hos 
invånare, föreningar, företag och andra intressenter samt öka dialogen om arena och dess betydelse 
i en växande stad. Kommunikationen och dialogen behöver ske både internt men framförallt externt 
med våra invånare och verksamma i kommunen 

När väl arenan är byggd behöver vi fortsätta kommunicera innehåll, utbud och funktion såväl i 
kommunen men också i regionen. Fortlöpande marknadsföring av arenan bedöms vara nödvändig för 
att skapa och underhålla efterfrågan på arenas utbud.  

⇒ Förslag kommunikation 
Både ekonomiska såväl som personella resurser är avsatta i förslaget för marknadsföring och för att 
kontinuerligt kunna jobba med kommunikation och marknadsföring av arenan. 

Budget 
I en total projektbudget för arenan bedöms anskaffningsutgiften landa på ca 550 MSEK inklusive 
exploateringskostnader motsvarande 29 MSEK och engångsdriftkostnader motsvarande 4 MSEK. 
Exploateringskostnaderna består bland annat av flytt och dränering av konstgräsplan samt utbyggnad 
av allmän plats. Engångsdriftkostnaderna består av plankostnad, projekttävling och rivning av 
klubbstugor. Även om anskaffningskostnaderna är nästa dubbelt så stora med kommersiella ytor 
visar utredningen att driftkostnaden med kommersiella ytor kan bli lägre än om vi bygger utan. 

Utgående från anskaffningsutgiften beräknas internhyran till ca 32,5 MSEK per år. Tillkommer drift på 
ca 3,8 MSEK alltså totalt 36,3 MSEK. I marknadsanalysen har RSD (konsulten) angett ett troligt spann 
på intäktshyran – från 16,7 - 18,9 MSEK. Intäkter från uthyrning, evenemang och övriga intäkter från 
hallhyra beräknas då motsvara intäkter på ca 20,5 – 22,7 MSEK. Omvandlat till årlig nettokostnad blir 
det 13,6 – 15,8 MSEK. 
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För att veta vilken risk kommunen tar genom att bygga kommersiella lokaler har utredningen 
genomfört en känslighetsanalys där olika scenarier för hyresnivå och vakansgrad prövats. 
Känslighetsanalysen visar på två alternativ som utgår från att 70 % respektive 85 % av ytan är uthyrd. 
Utredningen har med dessa vakansnivåer och utgående från konsultens ovanstående beräkningar 
gjort en försiktigare analys där intäktshyran istället antagits till 13,2 – 14,2 MSEK (istället för 16,7 - 
18,9 MSEK). Med dessa försiktigare ingångsvärden hamnar den årliga nettokostnaden på 18,3 – 19,3 
MSEK. 

Samma beräkning för arena med något mindre kommersiella ytor – konsultens alternativ Medium 
visar på en årlig nettokostnad på 19,2 – 19,9 MSEK. Den årliga nettokostnaden för en arena utan 
kommersiella delar beräknas på samma sätt till 18,3 MSEK. Jämförelserna visar på obetydliga 
skillnader för de årliga nettokostnaderna oberoende av vilket alternativ som väljs. Skulle det visa sig 
att arenan blir fullt uthyrd till dagens marknadspriser eller högre blir ett alternativ med kommersiella 
delar minst 25 % billigare än ett alternativ utan kommersiella ytor. 

Riskanalysen visar att dålig marknadsföring, svagt varumärkesbyggande och svag uthyrning är 
faktorer som påverkar intäktsnivån. Övriga risker är sådan som uppkommer oavsett vi bygger med 
eller utan kommersiella ytor. 

En större byggnad med ca 9 000 kvm kommersiella ytor beräknas ha ca dubbelt så stor investering 
med nästan samma årliga nettokostnad som en byggnad med endast kommunens verksamhetsytor. 
Detta gäller även om vi kalkylerar med ett tänkt hyresbortfall motsvarande 30 % (se tabell nedan).  

Alternativgranskning, Large, Medium och Small (utan kommersiella ytor). 

 

 

 

 

Malin Aronsson                                              Emma Kjernald  
Kommundirektör                                           Samhällsbyggnadschef  
 

 

  

Storlek Yta Investering Intäkt Ovrlp Total 
externa hyror lntlkter Nettokostnad 

Larp 17000kvm 517 milj kr 13,2 -14,2 3,8 milj kr 18,3 - 19,3 milj kr 
milj kr 

Medium 15000kvm 477 milj kr 9,8-10,5 milj 3,8milj 19,2-19,9 milj kr 
kr 

Small 8500kvm 270 milj kr 3 milj kr 18,3 milj kr 
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Underlag och externa utredningar 
A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, Kungsbacka kommun Samhällsbyggnadskontoret, 2020-
02-27 

B. Handels utredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10. 

C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15  

D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär rapport från Evidens, 
2020-09-09  

E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, Kungsbacka kommun 
Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 

F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business School, 2020-10-07  

G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-01. 

G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020. 

 

Utredningens delutredningar 

• H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret, 
2020-10-20 

• H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-
10-29 

• H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-10-07 

• H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-08 

• H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-12-22 

• H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och Fritid, 
2020-12-18 

• H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, analys 
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Förord 

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för 

en ny arenahall inom Kungsbacka Sportcenter. 

Utredningen har genomförts i samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret, 

Kommunledningskontoret, Service och Kultur & Fritid.  

Utredningen omfattar behovsanalys, driftsform, finansiering och kostnader, tidplan 

och ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, driftsform och 

finansiering.  
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1 Utredningen 

1.1 Uppdraget – Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen gav den 23 april §104, kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för en ny arenahall söder om Kungsbacka Sportcenter, fastighet 

Kungsbacka 4:65.  
 

Samhällsbyggnadskontoret har fått ärendet för handläggning. Utredningen omfattar 

behovsanalys, driftsform, finansiering och kostnader samt tidplan.  

  

Inriktningen för utredningen är att arenahallen står klar hösten 2022. Arbete med 

detaljplan (PL/2019:20) för området pågår parallellt med utredningen, med 

målsättningen att detaljplanen antas under kvartal 4 2020.   

    

Under utredningstiden har behov av skyddsrum, innehåll och ytor för evenemang och 

utomhusläktare för fotboll kommit som tillägg till projektet.  

   

Utredningen ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, 

driftsform och finansiering.   

 

 

1.2 Behov och omfattning 

 

Kommunen har tidigare utrett behovet av idrottshallar i Kungsbacka centrum. 

Vid årsskiftet 2020/2021 ska två nya sporthallar som kommunen hyr in vara färdiga 

att tas i bruk i Kungsbacka sportområde. En av dessa har en publikkapacitet om 1000 

platser. Hallarna kommer främst att vara inriktade på skolidrott men också 

fungera för träning och matcher i olika inomhussporter.    

  

Utöver de nya sporthallarna behövs ytterligare 1,5 hallar i området för att täcka 

det samlade behovet för skolidrotten för Aranäsgymnasiet, Hålabäckskolan och 

Internationella engelska skolan (som kommer att hyra in sig i de nya sport-

hallarna). Därtill finns behov av en arena för föreningar som bedriver idrott på 

elitserienivå. Ett av de stora behoven finns inom handbollssporten eftersom det i 

kommunen finns lag på elitnivå, som innebär fastställda krav från riksförbunden på 

hallens utformning. Kultur & Fritidsförvaltningen har också beskrivit behov av att ha 

en hall för större kultur- och mötesevenemang.  
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Att bygga en arena prövades initialt i sporthallsprojektet men aktuell yta var för liten 

vilket innebar negativa effekter ur ett stadsbyggnadsperspektiv samt för 

funktionerna i arenan. Dessutom bedömdes tidsplanen svår att hålla.Arenan 

lyftes därför ur sporthallsprojektet och fick en egen utredning.  

   

Genom att de två fullmåttshallar som byggs i arenan kan omdisponeras till en 

matcharena kan denna tillsammans med sporthallarna bilda en helhetslösning 

som förväntas täcka behovet av idrottshallar i området.  

  

Mer detaljerad information om behoven finns i Service underlag “Behov och 

omfattning”, upprättad 2020-02-25  

  

Fastigheten som anvisats för arenan innehåller idag ytor för fotboll. Arenan kommer 

att placeras så att några av dessa behöver ersättas. Dessutom kommer det att byggas 

läktarkapacitet under tak, enligt fotbollsförbundets krav för herrfotboll i den näst 

högsta elitnivån - superettan. Vi möjliggör samtidigt i detaljplanen för utbyggnad 

av publikkapaciteten till högsta elitnivå.   

  

Skyddsrum har funnits i lokaler som nu rivs för att ge plats för en ny skola. 

Kommunen har beslutat att ersätta de som rivs, med skyddsrum i arenan. Det innebär 

att kommunen också kan planera för en bra fredstidsanvändning av skyddsrummen 

och därmed optimera samhällsnyttan. Ärendet har hanterats i Kommunstyrelsen. 
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2 Stadsbyggnadsmässiga behov för en 
växande stad i en växande region 

Kungsbacka kommun bildades vid kommunreformen 1971 då Kungsbacka stad och 

Särö lands-kommun slogs samman. År 1974 införlivades kommunerna Fjärås, 

Löftadalen och Onsala som nu är delområden i kommunen. Sammanslagningen, 

tillsammans med kommunens tillhörighet i Göteborgsregionen, är bakgrund till 

kommunens stabila tillväxt och befolkningsutveckling över tid. Kungsbacka tillhör 

förortskommunerna och är landets 26:e största kommun.   

 

Redan i 2006 års översiktsplan (ÖP) prioriterades utbyggnaden av Kungsbacka 

stad/centrum där invånarantalet var förhållandevis litet i relation till kommunens 

totala folkmängd. Ett stort antal bostäder i olika upplåtelseformer 

har byggts i centralorten sedan dess. Nu finns nya stora bostadsområden i 

staden (Tölö, Björkris, Kolla), och fler är under planering. I dagarna läggs en ny 

översiktsplan ut på samråd och även i denna prioriteras centralorten för fortsatt 

utbyggnad av staden.   

 

Idag bor det drygt 24 000 invånare i centralorten och i befolkningsprognosen 

beräknas dessa öka med 23 000 personer mellan åren 2025 till 2050. Vi rör oss från 

en liten centralort till en större stad som också kräver stadsmässiga kvaliteter.  

 

 

Fördjupad översiktsplan, Kungsbacka stad 2009  
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Prognostiserad befolkningstillväxt Kungsbacka stad 

   

Arenan kommer att ha en central placering när staden växer och stråket mellan 

Lindens torg och Kungsbacka sportcenter utvecklas vidare, Aranäs stadsdel byggs ut 

med bostäder i etapper och ett nytt parkeringshus om ca 1 000 parkeringsplatser 

tillkommer. Kollaområdet fortsätter att växa, kvarteren Ejdern, Gjutaren/Liljan och 

Valand kommer till, likaså Sydöstra Centrum och Södra porten som är nya centrala 

utvecklingsområden där bland annat fler bostäder ska byggas.   

  

Vi har goda kommunikationer, vilket är en förutsättning för att kunna attrahera 

besökare till arenans olika verksamheter. Det finns väl utbyggda gång och cykelstråk 

i centralorten vilket gör det möjligt att nyttja hållbara transportmedel med relativt 

enkla medel. En ny busshållplats ska etableras intill badhuset vilket skapar goda 

förutsättningar för att även nå arenan. Från Göteborg och Varberg är det endast 18 

minuters restid med tåg till Kungsbacka. Det är gångavstånd mellan Kungsbacka 

station och platsen för arenan.  

  

Fastigheten som anvisats för arenan förstärker det redan tidigare utvecklade 

sambandet stad, rörelse och idrott. Utöver det nya badhuset, som tas i bruk 2020, 

byggs Idrottsparken i direkt anslutning till både badhus och arena, med 

utomhusaktiviteter för alla åldrar. Dessa delar lyftes fram för området redan vid 

invånardialogerna som hölls 2011. Dessutom tillkommer två nya sporthallar och en 

grundskola 2021.    

  

Arenan kan, tillsammans med förslagna kommersiella ytor, bli en modern och central 

mötesplats för invånare och besökare med olika intressen - för alla åldrar under 

veckans alla dagar - och under en stor del av dygnet. Den kan bidra till att stärka 
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Kungsbacka kommuns identitet som en upplevelserik, levande och trygg stad som 

invånare vill fortsätta bo i och flytta till.   

  

I Kungsbacka växer framtiden är huvudrubrik till kommunens Vision 2030.  Arenan 

kan hjälpa oss att komma ett steg närmare visionen genom att den positivt förstärker 

framväxten av det centrala Kungsbacka med funktioner som idag saknas i området. 

Den kan lyfta fram Kungsbackas identitet som stad, med kulturutbud, utbildning, 

sport- och idrott, men framförallt vara en plats för möten och upplevelser för och 

mellan människor. Känslan för platsen är en väsentlig faktor, inte enbart 

byggnaden. Allt detta sammantaget bidrar till att stadsrummet utvecklas.  

 

 

”Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets.   

Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar   

hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och öppenhet   

spirar i nätverk och föreningar. Vi är delaktiga i samhällets utveckling   

och får spännande saker att hända”  

                                                                                        

Ur kommunens vision 2030  
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3 Marknads- och samhällsanalys arena – 
sammanfattning WSP-rapport   

  

Under den senaste tiden har utvecklingen gått mot att idrottsarenor ska erbjuda mer 

än bara idrott. Från att ha varit platser som primärt syftat till att stärka folkhälsan och 

skapa ett aktivt och starkt föreningsliv inom olika idrottsgrenar har de kommit att 

omfatta betydligt mer och fler aktiviteter. De ska idag även vara platser för 

upplevelser och möten, och det så kallade upplevelsesamhället präglas av en 

evenemangskultur. En betydande del av det som konsumeras idag och i framtiden 

bedöms bestå av så kallade multiupplevelser. Att besöka ett idrottsevenemang är inte 

längre endast ett passivt åskådande utan inkluderar mer i form av att umgås och 

träffa andra, äta och dricka och att konsumera såväl fysiska varor (handel) som 

tjänster. Exempel på detta är Escape room, E-sport/Gaming eller Laserdome.  

  

Den övergripande analysen i rapporten från WSP visar att det finns potential för 

arenan att attrahera evenemang på regional nivå. Det finns få konkurrentarenor, med 

så många publikplatser, inom en radie på 6 mil från Kungsbacka.   

  

WSP bedömer att kommunen bör sträva efter att arenan får kommersiella ytor. De 

kommersiella ytor som WSP bedömer ha potential i Kungsbacka arena är; 

kontor, Coworking spaces, utbildning, restaurang och café, upplevelser, möten 

(endagars) och service (speciellt den som är kopplad till arenan). Ju fler stödjande 

verksamheter som finns i arenan, desto bättre blir förutsättningarna för 

verksamheterna och anledningar till besök.   

  

Betydelsen för de regionalekonomiska effekterna, ekonomin (Bruttoregionprodukten, 

BRP), sysselsättningen och skatteintäkterna, visar att en arena med kommersiella 

delar ger betydande mervärden i arbetsmarknadsregionen (FA-regionen), se tabell.  

  

  

  

  

WSP:s analys visar vidare att positiva primära och sekundära effekter uppstår för 

stadskvalitet, handel och besöksnäring när en arena byggs med kommersiella ytor.  
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Fördelar och risker med olika alternativ för ägande  

WSP har i sin rapport valt att definiera arenor med kommersiella ytor som arenor 

som tillhandahåller ytterligare service förutom de basfunktioner som kan ses som 

standard, exempelvis yta för kiosk och restaurang. Ett kommunalt ägande av både 

arena och kommersiella ytor säkerställer att kommunen får en arena i staden och 

kommunen kan via kommunalt bolag eller förvaltning styra innehållet i den 

kommersiella delen. Risker med kommunalt ägande av de kommersiella delarna är 

att kommunen är oerfaren som kommersiell aktör och kan därför ha svårt att hitta rätt 

hyresgäster.  Kommunen bör heller inte konkurrera med det privata. Dessutom 

är projektet ett sällanprojekt som kommunen saknar organisation och erfarenhet av.  

    

Ägandealternativet med privat aktör utgår från att kommunen i avtal garanterar en 

hyra under 20 - 30 år för de lokaler som hör till själva arenan. Den privata aktören 

har då möjlighet att med denna hyresintäkt som bas fylla de kommersiella ytorna 

med verksamheter som den kan göra affär av. Avkastningen som normalt läggs på en 

hyra utöver drift- och underhållskostnader kan i delar fördelas på andra verksamheter 

vilket innebär att kommunens hyra av arenan kan minskas. Vid privat ägande av 

arena och kommersiella ytor behöver inte kommunen ta risker för outhyrda 

lokaler. Kommunen behöver genomföra en bred marknadsprövning för att se om det 

finns privata aktörer som är beredda att äga arenan och bedriva verksamheter i 

kommersiella ytor.     

  

Förvaltningens kommentarer      

 Ett alternativ där kommunen fortfarande äger arenan kan vara en 3D-fastighets-

bildning med kommunalt ägande av lokaler för skolidrott och föreningsliv med 

mera, medan de kommersiella ytorna ägs och drivs i privat regi. 3D-fastighets- 

bildning innebär att en fastighet avgränsas horisontellt och vertikalt och ger  

möjlighet till att olika utrymmen, som kan avgränsas inom samma byggnad, kan ägas 

av olika fastighetsägare. Skillnaden mellan det helprivata alternativet och 3D-

fastighetsbildning kan enklast beskrivas som att i det helprivata alternativet avtalar 

kommunen om en hyra under ett stort antal år medan alternativet med 3D-

fastighetsbildning innebär att kommunen själv äger motsvarande yta. Det finns olika 

sätt att genomföra alternativet med 3D-fastighetsbildning. Antingen kan kommunen 

handla upp en gemensam entreprenad med en privat samarbetspartner, alternativt 

kan kommunen handla upp hela entreprenaden själv och därefter sälja avstyckad  

3D-fastighet.    

 

I 3D-fastighetsalternativet innebär det att vissa ytor inom byggnaden kan vara 

gemensamma såsom tex trapphus, hisschakt, entréhall, fläktrum osv. Förvaltningen 

av dessa gemensamma ytor regleras genom en gemensamhetsanläggning. 3D-

alternativet kräver att man i skiss och projekteringsskedet noga planerar för att 

utforma byggnaden så att de olika fastigheterna kan avgränsas på ett tydligt sätt.  En 

fördel är att driften av lokalerna kan samnyttjas och på så vis bli effektivare.  
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Eventuell kommersialisering innebär förutom viss subventionering av kostnaden för 

arenan också ökade stadskvaliteter. Viktigt att poängtera är också de positiva 

regionalekonomiska effekterna som kan förväntas samt de positiva effekterna för 

handel och besöksnäring som en kommersialisering av arenaområdet innebär. Om 

ingen privat aktör är beredd att äga arena och kommersiella ytor kan kommunen 

övergå till ett kommunalt ägaralternativ för arenan.  
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4 Omvärld   

4.1  Erfarenheter från studiebesök  

I syfte att lära mer om arenor och olika drifts- och ägandeformer har vi besökt:  

  

Arena  Ägande- och driftsform  Kommersialisering?  

Ystad Arena  Kommunalt ägd fastighet och 

byggnad  

Nej (enbart kioskverksamhet)  

Serneke Arena i 

Kviberg, 

Göteborg  

Privatägd byggnad. Fastighet 

med långt tomträttsavtal med 

Göteborgs stad  

Ja  

Arena Skövde  Kommunalägd fastighet, Drift i 

kommunalägt bolag  

Ja. Genom Kommunalt bolag  

Estrad Arena, 

Alingsås  

Privatägd fastighet och byggnad, 

två företag och en stiftelse   

Ja, för 

restaurant, Coworking area, och 

event  

Partille Arena  Fastighet och byggnad ägda av 

kommunalt bolag  

Ja, med ansvar inom Partille 

kultur och fritid för evenemang 

och kommun och genom 

kommunalt bolag som 

hyresvärdar för kommersiella 

verksamheter.  

  

Vi har även studerat Linköpings arenor, Växjö arenastad och Kristianstad arena.  

  

Förvaltningens slutsatser utifrån studiebesöken är:  

-  Arenor kan med framgång drivas i både privat och kommunal regi.   

-  En arena i sig är ingen god affär för en privat entreprenör. Arenan behöver 

   innehålla fler funktioner och fler användningsområden för att gå ihop ekonomiskt 

   och vara attraktiv att driva.  

-  Oavsett drifts- och ägandeform är samnyttjande och samordning av ytor nödvän- 

   digt för att få ner kostnader för såväl kommun som andra tänkbara hyresgäster.  

-  Kontorsytor i arenor efterfrågas. Coworking-platser ger mervärden för både 

   arenabrukare och företagare.  

-  Restaurant finns i alla arenor vi besökt och gym finns i de flesta.        

-  Organisering av regelbundna möten mellan alla hyresgäster/användare ovärderlig 

   och nödvändig för samverkan och samordning. I dessa möten uppstår också  

   nytänkande och innovation. 
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4.2 Äga eller hyra verksamhetslokaler - SKR 2019, sammanfattning  

De mest väsentliga skillnaderna mellan att kommuner direkt äger eller hyr 

verksamhetslokaler är kopplade till flexibilitet och kontroll. I de fall kommuner 

väljer att hyra av egna fastighetsbolag bibehålls flexibiliteten i kommunkoncernen.  

Att frånhända sig kontrollen över långsiktigt strategiska lägen kan komplicera 

kommunens förhandlingsposition i de fall verksamheterna ska bedrivas även efter 

den inledande hyresperioden. Fördelen med ett tidsbestämt åtagande kan därmed bli 

en nackdel.  

   

Förvaltningens kommentarer  

En arena är en så specifik byggnad och därmed svår att hyra ut för andra ändamål 

och till andra än kommunen så risken för att arenafunktionen i framtiden inte ska 

vara disponibel för kommunen är mycket liten.  

   

Kommunens förhandlingsposition är bland annat beroende av vilka alternativ som 

finns för verksamheterna vid omförhandlingstidpunkten. Kommunens 

förhandlingsstyrka beror till en del av hur väl användningen är preciserad i gällande 

detaljplan. Kommunen kan också överväga att upplåta verksamhetslokalerna med 

tomträtt för att ytterligare stärka skyddet för den speciella användningen via 

tomträttsavtal.  

   

För- och nackdelar med att en extern part svarar för investeringen (+/-)  

+  -  
Kan innebära att kommunen inte  

behöver ta ansvar för framtida  

underhåll och behov av specialist-

kompetens. Beror på hur avtalets  

villkor är tecknade.  

 Kommunens fördelaktiga     

finansieringsvillkor nyttjas inte. 

Vinstmarginal till extern part.  

  

Villkoren är kända och kostnaderna  

är förutsägbara enligt avtalet. En  

koppling till index kan dock innebära  

en viss osäkerhet.  

  

De direkta finansiella kostnaderna är ofta 

högre vid förhyrning än vid ägande, varför 

vinsterna måste kunna inhämtas på andra 

områden.  

  

Flexibilitet vid kortsiktiga lokalbehov,  

exempelvis vid tillfälliga demogra- 

fiska svängningar.  

  

Beroendeförhållande till extern part. 

Kommunens handlingsalternativ och 

flexibilitet minskar vid långa avtal.  

  

Kommunen kan få ta del av nyttan av  

en extern samhällsfastighetsägares  

erfarenheter.  
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4.3 Reformen god och nära vård   

Huvudbetänkandet för reformen ”God och nära vård” beräknas komma i mars 

2020. Det övergripande målet för reformen är att främja hälsa och motverka 

ohälsa. Två delar i den handlar om utveckling av den nära vården med fokus på ökad 

tillgänglighet till primärvård och barnhälsovård och att stärka samverkan med andra 

aktörer. Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner, SKR har träffat 

en överenskommelse om genomförandet som bland annat innehåller att regionerna 

särskilt ska göra insatser inom områdena samverkan mellan region och kommun, 

proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att 

säkerställa privata aktörers medverkan.   

  

Reformen kan komma att påverka kommunens framtida nyttjande av arenan men det 

är i dagsläget inte möjligt att överblicka på vilket sätt den påverkar detta.   

4.4 Timbros rapport “Arenakrasch”  

Tankesmedjan Timbro publicerade i december 2019 rapporten “Arenakrasch” som är 

en uppföljande rapport till två tidigare rapporter 2010 och 2011. Rapportens 

övergripande slutsatser handlar om att de flesta kommuner inte gjort tillräckligt bra 

kostnadskalkyler, att arenabyggena blivit mycket dyrare än vad som beräknats och 

att arenadriften konkurrerar med välfärdens kostnader. Svag projektledning beskrivs 

också som en risk.   
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5 Alternativ för ägande och drift - 
granskning med konsekvensanalys  

 

  

Vi har utrett fem olika alternativ för ägande och drift av arenan. A-alternativen 

beskriver kommunalt ägande av fastighet och byggnad, utan eller med kommersiella 

ytor. B-alternativen beskriver privat ägande utan eller med kommersiella ytor och C-

alternativet beskriver 3D-fastighetsbildning som innebär att kommersiella ytor byggs 

i arenan som sedan styckas av som egna fastigheter och säljs till privat aktör.  
 

Alternativ A1 - Egenägd arena  

I detta alternativ är kommunen byggherre och fastighetsägare till arenan. Arenans 

tekniska livslängd bedöms till 34 år och kommunen kommer under den perioden att 

ansvara för arenans förvaltning, mediaförsörjning, lokalvård och verksamhetsnära 

service.  

   

• Indikativ investeringskostnad uppgår till 235 miljoner kronor ± 10 %.    

• Ackumulerade kostnader under livslängden på 34 år uppgår indikativt till  

      660 miljoner kronor   ± 10 %. I detta ingår avskrivning, kapitalkostnader, 

      fastighetsförvaltning, lokalvård och verksamhetsnära service (cirka 3,5 

      årsarbetskrafter).  

• Färdigställande beräknas till januari 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ B1 – Inhyrd Arena  

I detta alternativ är kommunen hyresgäst med ett hyresavtal som sträcker sig långt 

fram i tiden. Andemeningen är att kommunen ska hyra lokalen i 34 år som motsvarar 

den tekniska livslängden för byggnaden. Hyresvärden kommer under hyresperioden 
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att ha långtgående ansvar för arenans förvaltning, mediaförsörjning, lokalvård och 

verksamhetsnära service.  

  

• Ackumulerade hyreskostnader under en inhyrningstid på 34 år uppgår 

indikativt till 940 miljoner kronor  ± 10 %. Den externa hyran innehåller 

då; fastighetsförvaltning (inklusive all media), lokalvård och verksamhetsnära 

service (cirka 3,5 årsarbetskrafter).   

• Färdigställande beräknas till maj 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ A2 - Egenägd arena + kommersiella ytor  

I detta alternativ är kommunen byggherre och fastighetsägare till arenan som utöver 

ytor för kommunala behov också har kommersiella ytor. Detta innebär att det skapas 

positiva synergieffekter med bland annat lokaleffektivitet, bygg- och eventuella 

förvaltningskostnader som gör att kommunens investeringsutgift per kvadrat minskar 

men den totala investeringsutgiften ökar. Då kommunen blir hyresvärd för 

kommersiella ytor är det förväntat att kommunen också får en hyresintäkt. I denna 

utredning har det inte varit möjligt att uppskatta en total investeringsutgift eftersom 

den är korrelerad till hur stor yta med kommersiella lokaler som tillkommer och 

vilken hyresintäkt de väntas inbringa. För att kunna beskriva detta alternativ 

ekonomiskt bör en fördjupad marknadsanalys genomföras för att säkerställa vilka 

kommersiella verksamheter som är ekonomiskt gångbara i en arena och därefter 

uppskatta en ytstorlek utefter dessa.  

  

• Indikativ investeringskostnad går ej att uppskattas. De kommersiella 

      ytorna måste fastställas genom en marknadsanalys.   

• Färdigställande beräknas till maj 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ B2 – Inhyrd arena + kommersiella ytor  

I detta alternativ är det en privat byggherre/aktör som äger och kommunen hyr in en 

begränsad del av en större byggnad för kommunens behov. De övriga ytorna i 

byggnaden är kommersiella ytor. Detta innebär att det skapas positiva synergieffekter 

med bland annat lokaleffektivitet, bygg- och förvaltningskostnader som gör att 

hyresvärdens totala investeringsutgift per kvadrat minskar och kommunens behov av 

inhyrda kvadratmeter minskar också. Hyresvärdens åtagande gentemot kommunen 

som hyresgäst är fortfarande långtgående likt alternativ 2 dvs hyresvärden ska 

tillhandahålla en lokal med media och ansvara för all fastighetsförvaltning, lokalvård 

och verksamhetsnära service. 

  

• Genom att samnyttja ytor med kommersiell verksamhet och bygga en större 

byggnad kan både ytan och kostnad per kvadratmeter reduceras och därmed 

hela investeringsutgiften för en extern aktör.  

• Ackumulerade hyreskostnader under en inhyrningstid på 34 år uppgår 

indikativt till 750 miljoner kronor ± 10 %. Den externa hyran innehåller då; 

fastighetsförvaltning (inklusive all media), lokalvård och verksamhetsnära 

service (cirka 3,5 årsarbetskrafter).  
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• Färdigställande beräknas till sept 2023 om projektstart sker i maj 2020.  

 

Alternativ C – Egenägd arena + kommersiella ytor avstyckade genom 3D-

fastighetsbildning  

 

I detta alternativ avstyckas en del av “arenafastigheten” till en 3D-fastighet. Det ger 

en möjlighet att kommunen kan äga ”arenan” (tex spelplan, läktare och 

omklädningsrum) medan kommersiella ytor avstyckas och ägs av en privat aktör. 

Ytor och konstruktion som betjänar alla fastighetsägare tex entréer, fläktrum, 

hisschakt, trapphus, stomme, grundläggning osv förvaltas gemensamt genom en 

gemensamhetsanläggning. 

  

• Indikativ investeringskostnad går ej att uppskatta. Omfattning av 

kommersiella ytor samt val av alternativt genomförande måste först utredas och 

fastslås.   
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6 Analys och slutsatser  

Utredningen utgår från tre perspektiv,   

a) Arenan ska täcka definierat behov av verksamhetslokaler för skolidrott,  

    föreningsliv och bollsporter i centralorten. Dessutom ska arenan kunna fungera för 

    olika typer av evenemang. Skyddsrum ska finnas.  

  

b) Med god ekonomi och med minimering av risk få en så bra anläggning det är  

    möjligt för de skattemedel som avsätts för projektet.    

  

c) Bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge  

    invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av 

    dygnets timmar och veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla 

    Kungsbackabor, kan den också bidra positivt till folkhälsan i kommunen.  

  

Med detta som bakgrund och med delarna i utredningsuppdraget har 

förvaltningen dragit följande slutsatser som underlag till förslaget till beslut:  

  

Kommersialisering  

Förvaltningen föreslår ett alternativ där arenan kompletteras med ytor för 

kommersiella verksamheter eftersom det ger mervärden till invånare, näringsliv och 

till utveckling av staden. Platsen kan med en multifunktionell arena bli upplevelserik, 

trygg och levande.  

 

Marknadsanalysen som genomfördes av WSP visar att det finns förutsättningar för 

kommersiell verksamhet i och kring en arena i Kungsbacka. Kommersialisering ger 

samhällsnytta genom ökad sysselsättning, skatteintäkter och stadskvaliteter. 

Planbestämmelserna i detaljplanen bör därför säkerställa att det finns möjlighet 

för etablering av olika verksamheter och funktioner.  

 

En risk för kommunen är att om det inte finns någon kommersiell aktör som vill 

verka i de kommersiella ytorna behöver kommunen övergå till alternativet med bara 

arenafunktion vilket kan fördröja projektet.  

  

Ägande   

Förvaltningen föreslår privat ägande av fastighet och byggnad 

där kommunen långsiktigt förbinder sig att hyra ytor motsvarande de behov 

kommunen har för skolidrott, föreningsliv, evenemang med mera. Kommunen 

avtalar en hyra för 20 - 30 år fram i tiden. Den privata aktören ansvarar för att 

de kommersiella ytorna över tid har de verksamheter som våra invånare mest 

efterfrågar. Förslaget minimerar kommunens risk utifrån investerings- och 

driftskostnader samtidigt som det optimerar innehållet för våra invånare.  

Kommunen slipper bygga upp en organisation som svarar för uthyrning och 
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förvaltning av de kommersiella ytorna. 

     

Risken med privat ägande är att kommunen tappar rådigheten över byggnaden. Vi 

avyttrar dessutom mark i centrala delar av Kungsbacka stad. En arena är dock en så 

specifik byggnad och därmed svår att hyra ut för andra ändamål och till andra än 

kommunen så risken för att arenafunktionen i framtiden inte är disponibel för 

kommunen är mycket liten.  
 

Samma risk uppstår som för de kommersiella ytorna, om ingen privat aktör vill äga 

de kommersiella ytorna. Då behöver kommunen övergå till alternativet med bara 

arenafunktion vilket kan fördröja projektet. Kommunen behöver genomföra en bred 

marknadsprövning för att se om det finns privata aktörer som är beredda att äga 

arenan och bedriva verksamheter i kommersiella ytor.   

 

En kombination av kommunalt och privat ägande av byggnaden är att låta de 

kommersiella ytorna genom en 3D-fastighetsbildning bilda en egen 

fastighet. Kommunen och privat aktör äger i detta alternativ olika delar av 

byggnaden, där privat aktör äger de kommersiella ytorna. Förvaltningen av 

gemensamma ytor regleras genom en gemensamhetsanläggning. En fördel är att 

driften av lokalerna kan samnyttjas och på så vis bli effektivare.  

 

Satsningen på arenan innebär långa ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Kommersialisering innebär, förutom viss subventionering av kostnaden för 

arenan, också ökade kvaliteter för staden och dess identitet. Viktigt att poängtera är 

de positiva regionalekonomiska effekterna som kan förväntas samt de positiva 

effekterna för handel och besöksnäring som en kommersialisering av arenaområdet 

innebär.  

 

Om ingen privat aktör är beredd att äga arena och kommersiella ytor kan kommunen 

övergå till ett kommunalt ägaralternativ för arenan.   

  

Inriktningen i utredningsuppdraget är att arenan ska vara klar att ta i drift är hösten 

2022. Med de beräkningar som gjorts under utredningstiden är det är mer rimligt att 

anta att byggnaden är färdig våren 2023. 

  

  

  

Malin Aronsson                                              Emma Kjernald  

Kommundirektör                                           Samhällsbyggnadschef  

 



©TYRÉNS 2016

HANDELSUTREDNING
KUNGSBACKA
KOMMUN
2019-12-10

~-: TYRENS 



©TYRÉNS 2016

INLEDNING

2

~-: TYRENS 



©TYRÉNS 20163

INNEHÅLL

Inledning………………………….……………..….…s.2

Uppdraget…………………………………………....s.7

Nuläge………………………………..………………..s.12
Läge och tillgänglighet………………………..……s.13
Handeln i Kungsbacka.…..……….…………….….s.22

Trender…………………………………….…….……s.34

Workshops ………………………………….……….s.48
Workshop 1 ……………………………............…..s.49
Workshop 2 ……………………………………..…...s.59

Framtida potential……………………………….…s.66
Marknadsunderlag…………..…….………………..s.67
Konkurrens ………………………...………………..s.75
Handelspotential……………….……………………s.84

Innehåll, inriktning och strategiska val……..s.89

Bilaga…………………………………………………s.103

=i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 20164

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag

Hede
• Det bedömda marknadsområdet för detaljhandel sträcker sig utanför kommunens gränser,

framförallt åt söder och öster då Göteborg står för upptagningsområdet norrut. Kungsbacka
ligger i en stark region med en kraftig befolkningstillväxt. Kommunen har bra utbyggd
infrastruktur med flera tågstationer och goda pendlingsmöjligheter, dock är kommunen
fortsatt bilburen.

• Kungsbacka har en fragmenterad struktur med flera handelsområden som konkurrerar
sinsemellan. Merparten av handeln finns samlad i Kungsbacka tätort. De största
handelsplatserna är Kungsmässan (halvexternt), Hede, Inlag (externt) och Innerstaden.

• Dagligvaror är en viktig bransch som utgör grunden i strukturen. Den externa handeln i
Hede och Inlag har utökas över tid men utan ett helhetsgrepp vilket har lett till områden som
saknar en sammanhållen struktur. Sett till omsättningen är Hede kommunens största
samlade handelsplats följt av Kungsmässan. Innerstaden har sett till omsättning en liten roll.

• Kartläggningen av omsättning mellan åren 2017 och 2018 visar att det framförallt är de
externa handelsplatserna Hede och Inlag som stärks/bibehåller sin position medan Centrum
(Kungsmässan och Innerstaden) tappar i omsättning.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

• Förutom dessa begränsningar finns ett antal trender som förväntas påverka vårt konsumtionsbeteende, den främsta kanske
digitaliseringen. Digitaliseringen innebär både utmaningar i form av ökad konkurrens från nya försäljningskanaler och minskade
ytbehov men också en potential för nya koncept och lösningar inom handel.

• En utmaning för Kungsbacka kommun är också en förhållandevis svag omsättningsutveckling för detaljhandeln i tätorten och
kommunen.

• Positivt för Kungsbacka kommun är att det finns ett antal pågående och planerade utvecklingsprojekt (Kungsmässan och kv
Valand mm) med förutsättning att stärka handeln i kommunen.

• Analysen visar också på en positiv befolkningsutveckling i hela upptagningsområdet, vilket tillsammans med en positiv framtida
prognos för detaljhandeln innebär ett växande marknadsunderlag.

• Nuläget och den framtida potentialen visar sammantaget att Kungsbacka kommun har en potential att växa med ytterligare ca 21
000 kvm detaljhandel. Tillkommer gör ca 13 000 kvm ytor för restaurang och kafé. Av den potentialen kommer planerade projekt
(totalt ca 20 000 kvm detaljhandel planeras i Kungsbacka) att ta en stor andel. Förutsättningar begränsas framförallt av en
förhållandevis litet marknadsområde och en stark konkurrenssituation från kringliggande handelsplatser.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

• Kommersiella förutsättningar i rapporten utgår från parametrarna läge/tillgänglighet, marknadsunderlag MSEK samt

konkurrenssituation. För att vara en fungerande handelsplats krävs - förutom ett tillräckligt intressant innehåll & utbud – att läge &

tillgänglighet är god, en tillräckligt stor marknad i MSEK, samt att konkurrenssituationen är hanterbar.

• Det finns många åtgärder som kan stärka Innerstadens attraktivitet, en av dem är att jobba med platsens själ/identitet. Till exempel

genom att identifiera vad som är unikt/utmärkande med Innerstaden och lyfta fram Kungsbackas historia som en handelsstad. En

stark identitet kan dessutom ha positiv påverkan på människors trivsel och trygghet.

• Tyréns rekommenderar en fortsatt koncentration av handelsytor till Kungsbacka tätort samt klustring med andra verksamheter,

service, kultur och restaurangytor. Vidare rekommenderar Tyréns att jobba vidare med att stärka Centrums samtliga handelsplatser

samt att koncentrera volymhandel till Hede och Inlag. Samtliga stationslägens potential för handel bör också utnyttjas. Övriga tätorter

i kommunen bör ha profil av dagligvaruutbud och service.

• Strategiska åtgärder som kan bidra till att stärka Kungsbacka som handelsstad är att välja EN långsiktig strategi som håller över

mandatperioder, förankra strategin bland handelns intressenter, att tydliggöra olika handelsplatsers roll samt samverkan och dialog

med handeln och övriga intressenter.
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UPPDRAGET

Bakgrund Kungsbacka kommun utförde en handelsutredning för ett antal år sedan (2011) vilken är underlaget till nu gällande
handelsstrategi. Med bakgrund av kraftig utveckling i kommunen samt omvärldsförändringar finns behov av att utföra en ny
handelsutredning samt att arbeta fram en ny och uppdaterad handelsstrategi som ser till konsumtion i bred bemärkelse och hur det
avspeglas i utbudet i framtidens stad.

Mål Handelsutredningen ska bidra till att utveckla och stärka Kungsbacka som handelsstad

Syfte, utredningen ska ge svar på följande frågor

• Hur är status för handelssektorn i Kungsbacka idag?

• Omvärldsbevakning och framtidsstudier - hur går handelstrenderna i Sverige (t ex digitalt)? Hur påverkar det Kungsbacka och hur
ta höjd för det i Kungsbackas planering?

• Vilken inriktning/innehåll bör befintliga och nya stadsdelar ha när det gäller verksamheter/gatuplanslokaler?

Vidare ska utredningen

• utgöra underlag för uppdaterad handelsstrategi

• utgöra underlag till ny översiktsplan

• innebära internt kunskapsbyggande
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Tyréns metod utgår från att bedöma nuläge och framtida potential för läge/tillgänglighet, marknadsunderlag och
konkurrenssituationen. Att säkerställa nuläget ger en stark grund för att bedöma prognosen.

För att få en fast bas för att anta möjlig utveckling har ett geografiskt marknadsområde tagits fram och nuvarande marknadsandelar
för detaljhandeln (dagligvaror och sällanköpsvaror) och restaurang har kalibrerats.

Möjliga framtida marknadsandelar och omsättning har därefter bedömts för prognosåren 2023 och 2028.

Utredningen syftar till att bedöma kommersiella förutsättningar för detaljhandel, inklusive kafé/restaurang och kommersiell service.

Begrepp som läge, tillgänglighet, marknad och konkurrens resoneras utifrån detaljhandelns, restaurang och kommersiella
serviceverksamheters synvinkel.

METOD OCH AVGRÄNSNING

9
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Varuhus/stormarknader/diversehandel

Dagligvaror Sällanköpsvaror

Livsmedel Övriga
dagligvaror

Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Hemelektronik Byggvaror

Parfym
Blommor,
Trädgårds-
växter,
Kemteknisk
artiklar
Receptfria
läkemedel,
Tobak
Tidningar
Djurmat

Kläder
Skor
Modetyger
Garn
Päls/skinn
Handskar
Väskor
Accessoarer

Möbler
Hemtextil
Glas och porslin
Husgeråd
Belysning/
elartiklar
Hushållsmaskiner
(mindre
apparater)

Sportartiklar
Cyklar
Musikinstrument
Hobby
Reservdelar och
tillbehör till fordon
Smycken
Leksaker
Djur
Böcker
Guld
Ur
Optik

Radio/tv Skivor
Foto
Teleutrustning

Bygg- och
underhållsmaterial
Verktyg,
utrustning
Mattor
Större
hushållsapparater

10

BEGREPP HANDEL
Detaljhandeln definieras som dagligvaror eller sällanköpsvaror. Indelningen följer Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) definition.
Tillkommer gör även restaurang, café, kommersiell service.

I en studie av befintligt och framtida detaljhandelsutbud är det centralt att inte bara se till yta detaljhandel utan också till typ av
butikskoncept inom respektive bransch – att det finns butiker med varor inom olika prisklasser och bredd/djup i sortiment. Handeln
inom samma bransch både kompletterar och konkurrerar med varandra.

Restaurang/kafé Kommersiell Service Övrig service

Restaurang
kafé
Bar
Gatukök

Systembolaget
Bank
Resebyrå
Kemtvätt
Skomakeri
Frisör
Gym
Bowling
Hotell

Arbetsförmedling
Försäkringskassan
Bibliotek
Tandläkare
Vårdcentral och övrig vård
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Följande underlag har varit tillgängligt och har studerats:

Befolkningsprognos Kungsbacka 2050
Planerat-bostadsbyggande_2018-2022
Kungsbacka-i-siffror-barn_2017
DP Mariedals handelsplats
Trafikutredning-for-kungsbacka-sodra-centrum
Gång-och-cykelstrategi
Regionalt-trafikforsorjningsprogram-for-Halland-2016-2019
Plankarta_kungsmassans-utbyggnad-etapp-1
ÖP 2006 och aktualisering 2013
Planprogram-asa-centrum
Handelsutredning HUI 2011
Hede-station-masterplan
Naringslivspolitisktprogram2016-2018
Vision stadskärna
Slutrapport-projekt-vaster-om-an-skede-1
Kundundersökning Kungsmässan
Resvaneundersokning Kungsbacka 2017

11
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NULÄGE
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1. LÄGE OCH TILLGÄNGLIGHET
I följande del presenteras de fysiska förutsättningarna idag och hur de kan komma att förändras. Syftet med denna del är att få
en bild av befintliga strukturer och flöden och möjlig attraktionskraft.

13
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Kungsbacka ligger i två regioner. Över tid har region Halland
fått en starkare roll och är en mer uttalad region med egna mål
avseende utveckling. I Göteborgsregionen har ingående
kommuner genom Strukturbild för Göteborgsregionen (2008)
enats om hur den regionala strukturen ska utvecklas. För handel
och tjänsteföretag betyder det bland annat att ingående
kommuner bör tänka på att…

... i stationsnära lägen etablera handel, arbetsintensiva företag
eller serviceinrättningar som har ett större upptagningsområde
än den egna orten (eller kommundelen) vilket ger tillgänglighet
för alla, ökar valmöjligheterna för resande och därmed stärker
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling.

Handelsstrategi för Göteborgsregionen 2010 utgår från
Strukturbildens intentioner med bl a att vara restriktiva mot
externhandel, undvika utspridning av handel i industriområden.
Däremot lokalisera tillkommande handel i befintliga stråk med
stationsnära lägen och god kollektivtrafikförsörjning.

14

REGIONALT SAMMANHANG

Källa: Aktualisering ÖP 2013, Strukturbild för Göteborgsregionen, Handelsstrategi för
Göteborgsregionen 2010
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TILLGÄNGLIGHET

Kungsbacka består av flera mindre orter. En
tillgänglighetsanalys mellan orter som har något form av
centrum med handel och handelsplatserna Kungsmässan, Inlag,
Hede Fashion Outlet samt Innerstaden har utförts.

Utbudet mellan orterna varierar men gemensamt är att alla
utom Anneberg har en livsmedelsbutik samt pizzeria/gatukök.
Orterna Åsa, Frillesås, Onsala och Särö har störst utbud av
verksamheter.

Att Kungsbacka är en bilberoende kommun syns tydligt. Från
flertalet orter är det väsentligt enklare att välja bilen som
transportmedel framför kollektivtrafik eller cykel.

Hede Fashion Outlet ligger minst tillgängligt via kollektivtrafik,
framförallt från tätorterna Frillesås, Åsa station och Kullavik.

Där tar det mer än dubbelt så lång tid att åka buss jämfört
med bil, från Åsa station och Kullavik krävs också ett byte.

Studier har visat att människor är mindre benägna att välja
cykeln vid resor längre än fem kilometer. Detta betyder för
Kungsbackas del att det endast är platser inom centralorten
som ligger inom cykelavstånd till handelsplatserna, med
undantag för Anneberg som ligger inom cykelavstånd till
Hede.

Tillgången på parkeringsplatser är också god, särskilt i
anslutning till Åsa station och i Särö centrum. För mer
detaljerad information se bilaga på sid. 104.
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Kungsbacka tätort ligger i anslutning till Kungsbackaleden som
är ett avsnitt av E20/E6 som sträcker sig från Tingstadstunneln
och Gullbergsmotet i norr till trafikplats Kungsbacka Norr i
söder (avfart 61). E20 löper genom kommunen.

Årsmedelsdygntrafiken är särskilt hög på E20 i höjd med
Kungsbacka tätort >16 000 fordon per vardagsmedeldyn.
Kartan till höger visar flödet på de nationella vägarna kring
Kungsbacka tätort.

Säröleden, v 153 och har en ÅMDT på 12-16 000 fordon,
liksom Onsalavägen strax söder om E20 i höjd med Forsbäck.
Övriga uppmätta vägsträckor i kartan till höger visar på lägre
flöden.

Planering pågår från Trafikverkets sida avseende ny Onsalaväg.
Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av
1950-talet.

På nästa sida presenteras kartor lokala trafikflöden inom
Kungsbacka tätort.
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TILLGÄNGLIGHET OCH TRAFIKFLÖDEN

Källa: Trafikverket
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TRAFIKFLÖDEN KUNGSBACKA TÄTORT

Källa: Kungsbacka kommun

Trafikmängder (ÅDT) - "Stadssnittet" 

.aoos Tt11trkmltnlng 
2015 Trallkmlln lng 
2020 Prognos 

Stadssnittot 

2005 Trafikmatning 
2015 Trafikmätning 
2020 Pr no• 
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l" 

Totalt: Ökning: 
63600 
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TRAFIKFLÖDEN KUNGSBACKA TÄTORT

Trafikflöden över Kungsbacka tätort i tre utsnitt med utfall 2005 och 2015 samt prognos för år 2020 visar på en total ökning mellan
2005-2015 och även prognosen, i alla tre mätningarna. Det gäller särskilt bild 3 ”tvärsnittet”, med vägarna strax norr och öster ut
om Kungsmässan.

Lägen med högt trafikflöde innebär goda kommersiella förutsättningar  - så länge vägkapaciteten (och parkeringen) klarar av höga
volymer.

Onsalamotet, rondellen vid Säröleden och avfart vid Arendalsdelen (väster om tätorten) har alla flöden >12 000 fordon/dygn, vilket
är i nivå med flödena på E6:an.

I tabellen till höger presenteras största hållplatserna i Kungsbacka med antal resor per år
(tåg, buss). Antal resor som berör Kungsbacka station uppgår till mer än en miljon per år,
vilket visar på betydelsen av stationen för Innerstaden och angränsande områden. Åsa
station är inte med i listan eftersom den inte trafikeras av Västtrafik.

18

Hållplats
Antal resor per

år
Kungsbacka station 1 030 112
Hede station 142 189
Anneberg station 69 306
Kungsmässan 52 283
Särögården 50 725
Åsaskolan 49 572
Hålabäck södra 34 533
Onsala kyrka 29 192
Bolsheden 28 772
Varlaskolan 26 324
Inlag 21 888
Källa: Kungsbacka kommun
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TILLGÄNGLIGHET OCH FLÖDEN
KOLLEKTIVTRAFIK

Kungsbacka är en knutpunkt med kollektivtrafik norrut mot Göteborg och Mölndal i
form av station med pendeltåg, fjärrtåg och expressbuss. Söderut mot Varberg,
Falkenberg och Halmstad går tåg varje halvtimma i högtrafik. Stationslägen i
kommunen är förutom Kungsbacka Centrum; Hede, Anneberg och Åsa.

Kungsbacka är en boendekommun och där planerad utveckling sker utmed
befintliga stråk och infrastruktur. Befintlig infrastruktur är därför starkt belastad och
väl utnyttjad. Förändringar utöver redovisade trender i översiktsplanen som skett de
senaste åren är i första hand att inpendlingen till Kungsbacka har ökat. Anledningen
kan vara att Kungsbacka har tagit del av en större arbetsmarknadsregion med en
större rörlighet.

Gällande ÖP anger att i väster ska utvecklingsområden anpassas till
kollektivtrafikstråk. I öster förordas att bebyggelseutveckling koncentreras till orter
med kollektivtrafikförsörjning, så kallade serviceorter.

Förstudie pågår om det är tekniskt möjligt att sänka ner järnvägsspåren genom
Kungsbacka. Berörd sträcka är från Hede och söderut. I diskussionen ingår flytt av
nuvarande resecentrum. Nuvarande stationslägen
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Läge och tillgängligheten med bil samt kollektivtrafik är starkt
påverkande på handelns förutsättningar. Cyklister och
fotgängare bidrar också till ett flöde för handeln. Men till
skillnad från lägen i större städer (Stockholm, Göteborg och
Malmö) är flöden av cyklister och fotgängare för små för att vara
avgörande för handelns framgång i Kungsbacka.

Följaktligen är en trend att knutpunkter i städer ger allt mer
utrymme för att utveckla handelsplatser och kravet på god
tillgänglighet med flera trafikslag fortsätter att öka
(stationslägen, resecentrum, cykelparkeringar vid
handelsplatser, p-anslutningar, gångstråk etc.)

Resmönster i Kungsbacka kommun. En kommunal
resvaneundersökning gjordes i kommunen oktober 2017 och
färdmedelsfördelningen visar att bilen används till 69 procent av
alla resor, kollektivtrafik (buss och tåg) 15 procent.

20

TILLGÄNGLIGHET OCH FLÖDEN

Källa: Kungsbacka kommun

Resevaneundersökningen anger också att i Kungsbacka och i
Onsala sker mindre andel av förflyttningarna med bil än för
kommunen som helhet. Andelen cykelresor är störst i
Kungsbacka tätort men i centrum är den lägre än för kommunen
i helhet, andelen resor till fots är dock väsentligt större än i alla
andra kommundelar. Fjärås är den kommundel som har störst
andel bilresor. Den kommundel där man har högst andel
kollektivresor är Kungsbacka Kolla.
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2. HANDELN I KUNGSBACKA
I följande del presenteras handelns struktur, omsättning och utbud i tätorten i kommunen. En jämförelse av omsättningen för
kommunens större handelsplatser har gjorts för år 2017 och 2018 med syfte att kartlägga utvecklingen. Syftet med denna del är att
få en bild av styrkan och storleken av den befintliga handeln i kommunen och i Kungsbacka tätort.

21
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HANDELSSTRUKTUR I KUNGSBACKA KOMMUN

I kartan till höger presenteras handeln i Kungsbacka kommun
fördelat per branschgrupp och omsättning. Ju större cirkel desto
högre omsättning per butik. Cirklarnas färger definierar vilken
branschgrupp respektive enhet tillhör. Källa till underlaget för
omsättning är SCB.

Merparten av handeln finns samlad i kommunens huvudort
Kungsbacka. De största handelsplatserna är Kungsmässan
(halvexternt), Hede och Inlag (externt) och Innerstaden. Därtill
finns bostadsnära handel i flera orter.

Kungsbackas handel finns främst i Hede inkl. outleten samt
Kungsmässan. Det gäller också dagligvaror, där kommunens
största livsmedelsbutiker finns i Hede, Kungsmässan och Inlag.

Någon stor enhet på mindre orter i västra kommundelen
(Hemköp Billdal ca 170 MSEK, halvstor/mindre i Kullavik, Vallda,
Onsala). Mindre livsmedelsenheter finns i Frillesås, Åsa och
Fjärås (<75 MSEK inkl. moms).
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I tabellerna till höger presenteras strukturen i tätorten med
omsättningsnivåer per bransch. För Innerstadens del är
Hemköp, mindre livs och apotek viktigt för Innerstaden. Endast
sju enheter inom beklädnad finns i Innerstaden, Cassels, Lidri
och kedjor. Det finns restauranger i Innerstaden, men också på
Kungsmässan och Hede.

Omsättningen i Innerstaden uppgick till ca 471 mkr varav 170
mkr för dagligvaror och 62 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang
och café uppgår till ca 139 mkr. Innerstaden präglas framförallt
av lokala butiker samt ett fåtal kedjor. Förhållandevis liten
omfattning sett till kommunens storlek.
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OMSÄTTNING 2017
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2017
Dagligvaror 10 1 078
Beklädnad 20 286
Hemutrustning 7 301
Fritidsvaror 8 267
Varuhus/storm
Byggvaror 4 84
Restaurang 5 21
Systembolag 1 100
Summa 55 2 138

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 10 533
Beklädnad 28 482
Hemutrustning 6 46
Fritidsvaror 21 294
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 85
Systembolag
Summa 75 1 515

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 8 170
Beklädnad 7 31

Hemutrustning 5 6
Fritidsvaror 4 25
Byggvaror
Restaurang 28 139
Systembolag 1 100
Summa 53 471

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 5 463
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3
Fritidsvaror 3 16
Byggvaror 2 29
Restaurang 1 3
Summa 12 514

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Omsättningen för Kungsmässan ca 1,5 mdkr fördelat på ca 530
mkr för dagligvaror och 980 mkr för sällanköpsvaror.
Restaurang och café uppgår till ca 85 mkr. Dagligvaror,
beklädnad och fritidsvaror är största grupper sett till
omsättning. Dominerar gör kedjebutiker.

Omsättningen för Hede är ca 2,1 mdkr fördelat på ca 1,1 mdkr
för dagligvaror och 1 mdkr för sällanköpsvaror. Restaurang och
café uppgår till ca 21 mkr. Dagligvaror, beklädnad,
hemutrustning och fritidsvaror är de största grupperna sett till
omsättning. Dominerar gör kedjebutiker. Omsättningen för
Inlag är ca 515 mkr fördelat på ca 460 mkr för dagligvaror och
50 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 3
mkr. Dominerar gör bilhandel småindustri och viss detaljhandel,
framförallt dagligvaror.
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OMSÄTTNING 2017 FORTS.
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2017
Dagligvaror 10 1 078
Beklädnad 20 286
Hemutrustning 7 301
Fritidsvaror 8 267
Varuhus/storm
Byggvaror 4 84
Restaurang 5 21
Systembolag 1 100
Summa 55 2 138

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 10 533
Beklädnad 28 482
Hemutrustning 6 46
Fritidsvaror 21 294
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 85
Systembolag
Summa 75 1 515

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 8 170
Beklädnad 7 31

Hemutrustning 5 6
Fritidsvaror 4 25
Byggvaror
Restaurang 28 139
Systembolag 1 100
Summa 53 471

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 5 463
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3
Fritidsvaror 3 16
Byggvaror 2 29
Restaurang 1 3
Summa 12 514

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Omsättningen för Innerstaden uppgick år 2018 till ca 406 mkr,
vilket är ca 70 mkr mindre jämfört med år 2017, varav 124 mkr
för dagligvaror och 61 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang och
café uppgår till ca 121 mkr. Det är dagligvaruhandeln samt
restaurang och café som står för den största förändringen i
omsättning jämfört med år 2017.

Omsättningen för Kungsmässan är ca 1,4 mdkr, 1 mkr mindre
än år 2017, fördelat på ca 500 mkr för dagligvaror och 820 mkr
för sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 83 mkr.

Omsättningen för Hede hamnar på ca 2,2 mdkr, 1 mkr mer än
år 2017, fördelat på ca 1,1 mdkr för dagligvaror och 1 mdkr för
sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 30 mkr.
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OMSÄTTNING 2018
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2018
Dagligvaror 10 1 123
Beklädnad 20 281
Hemutrustning 7 340
Fritidsvaror 7 255
Varuhus/storm
Byggvaror 4 83
Restaurang 5 30
Systembolag 1 100
Summa 54 2 212

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 10 496
Beklädnad 28 444
Hemutrustning 6 43
Fritidsvaror 19 261
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 83
Systembolag
Summa 73 1 402

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 7 124
Beklädnad 7 27
Hemutrustning 3 8
Fritidsvaror 4 26
Byggvaror
Restaurang 29 121
Systembolag 1 100
Summa 51 406

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 5 490
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3

Fritidsvaror 3 21
Byggvaror 2 29
Restaurang 2 4
Summa 13 547

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Omsättningen för Inlag hamnar på ca 550 mkr, ca 30 mkr mer
jämfört med år 2017, fördelat på ca 490 mkr för dagligvaror och
50 mkr för sällanköpsvaror. Det är dagligvaruhandeln som står
för ökningen. Restaurang och café uppgår till ca 4 mkr..

Noterbart är att det största tappet i omsättningen mellan år
2017 och år 2018 sker i Innerstaden, framförallt inom
branschgrupperna dagligvaror och restaurang. Även
Kungsmässan finns noterat ett omsättningstapp för dagligvaror
och beklädnad.
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OMSÄTTNING 2018 FORTS.
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2018
Dagligvaror 10 1 123
Beklädnad 20 281
Hemutrustning 7 340
Fritidsvaror 7 255
Varuhus/storm
Byggvaror 4 83
Restaurang 5 30
Systembolag 1 100
Summa 54 2 212

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 10 496
Beklädnad 28 444
Hemutrustning 6 43
Fritidsvaror 19 261
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 83
Systembolag
Summa 73 1 402

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 7 124
Beklädnad 7 27
Hemutrustning 3 8
Fritidsvaror 4 26
Byggvaror
Restaurang 29 121
Systembolag 1 100
Summa 51 406

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 5 490
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3

Fritidsvaror 3 21
Byggvaror 2 29
Restaurang 2 4
Summa 13 547

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Tyréns har tittat särskilt på de kommersiella förutsättningarna
för Innerstaden. Med Innerstaden avses den historiska
stadskärnan, med Centrum ett större område som omfattar
Innerstaden, stationen, kv Valand/Ejdern och Kungsmässan.

Utmaningen för Innerstaden är att befintlig handelsstruktur är
utspridd, förenklat ”allt finns överallt”. Vidare saknas en
stadsmässighet som binder ihop Centrums olika delar.
Utvecklingen av kv. Valand/Ejdern har här stor betydelse.

Tydligt ur handelns perspektiv är också att strukturen stöder ett
stort bilbehov. Dessa två förutsättningar påverkar möjligheterna
för Innerstaden på ett övergripande plan.

Mer specifikt för Innerstaden har noterats att det saknas givna
starka stråk med målpunkter som kan styra flöden. Storgatan är
idag det enda stråk med en sammanhållen handel. På övriga
gator kan det vara relativt stora (för en stad i Kungsbackas
storlek) avstånd mellan handel och andra målpunkter.

När det kommer till Innerstadens entréer saknas visuell
koppling och en rekommendation är att tydliggöra entréerna. En
annan brist är kopplingen till/läget vid ån och de potentiella
sollägen som finns där.

Slutligen är Innerstaden sett till utbud en av de mindre
handelsplatserna och för att stärka attraktiviteten behöver
utbudet förbättras. Det behöver inte nödvändigtvis vara med
handel utan kan även vara offentlig/privat service, nöjen, kafé,
restaurang, gym med mera.
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KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
INNERSTADEN
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UTBUD TÄTORTEN

Tabellen till höger visar vilket utbud
som återfinns på respektive
handelsplats i Kungsbacka tätort.
Sammanfattningsvis kan konstateras
att det finns ett brett och djup utbud
inom kommunen med samtliga
branschgrupper representerade.

Tillkommer gör Hemköp Hålavik,
Granngården, ÖoB i tätorten.

Handelsplats/
Bransch

Hede inkl
outleten

Kungsmässan Innerstaden Inlag

Dagligvaror Maxi ICA
Stormarknad,
Willy:s, Lidl,
Plantagen,
Apotektet Hjärtat

ICA Kvantum,
Apoteket,
Nespresso

Hemköp, Kronans
Droghandel,
Hemmakväll

Coop, Willy:s,
Blomsterlandet,
Kronans
Droghandel,
Potatiskällaren

Beklädnad Adidas, Acne,
Gant mfl

H&M, Zara,
Kappahl, Lindex mfl

Cassels, Lindri,
Clothing Company

Röda korset
second hand

Hem/bygg Byggmax, Rusta,
Flügger Färg,
Colorama, Jysk,
Mio, Sova

Clas Ohlson,
Hemtex

Mindre profilerade
butiker t ex COSA
Home

Bolist, Nordsjö
idé & design, VVS,
Jannes färg &
tapet

Fritid/
hemelektronik

Toys R Us,
Intersport,
arkenZoo

Stadium, Kjell&Co,
Elgiganten

Synsam, ca sju
frisörsalonger

Team Sportia,
Cykelbutik,
Zoofamiljen

Restaurang Ca fem
serveringar

Ca 10 serveringar,
McDonalds,
Espresso house

30-tal serveringar En
lunchrestaurang

Övrigt/
kommentar

Systembolaget
Totalt ca 65
butiker i Hede
Outlet

Totalt 90 butiker,
brett och djupt
utbud, särskilt
inom beklädnad

Systembolag Flertalet
verksamheter
inom bilservice
samt tre gym
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Handel finns i övriga kommunen, i huvudsak livsmedel men
även mindre serveringar och enstaka enheter sällanköpsvaror. I
Billdal är handeln koncentrerad till Kungsporten medan handeln
i Fjärås och Åsa finns i två lägen (Centrum eller i anslutning till
station).

29

UTANFÖR TÄTORTEN

Fjärås Torg

Handelsplats
/Bransch

Onsala Vallda Billdal/
Kullaviks C/
Särö C

Frillesås Åsa Fjärås

Dagligvaror Hemköp,
Apotek,
2 st

ICA
Super-
market

Hemköp 3 st,
Kronans
Droghandel

Konsum ICA
Supermarket

Tempo,
Apoteket
(Centrum),
7eleven
(stationen, end
buss)

Övrigt Fåtal
server-
ingar

Fåtal enheter
inom
beklädnad,
serveringar

Fåtal
serveringar

Fåtal
serveringar

Möbler
(stationen, end
buss), fåtal
serveringar
(centrum)
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Bilderna visar exempel på handelsplatser i mindre tätorter i
Kungsbacka kommun. I de här tätorterna fyller utbudet av
livsmedelsbutiker (och annan eventuell service inkl. serveringar)
en viktigt funktion som plats för t.ex.  kompletteringshandel
och utgör en del orternas attraktivitet för boende.

Butikerna har god tillgänglighet med bil och ibland även
kollektivtrafik. Några platser, t ex Särö Centrum och
Kungsporten (intill v 158) har särskilt hög tillgänglighet med bil.
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UTANFÖR TÄTORTEN

Onsala

Vallda

Kullaviks Centrum
Särö Centrum Kungsporten, Billdal
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Kungsmässan och Hede Outlet tillsammans med Innerstaden är
tydliga destinationer inom besöksnäringen.

Besöksmål, anläggningar för idrott och kultur utgör
destinationer i sig och innebär också ett besökstillskott för
detaljhandeln. Simhall finns i Kungsbacka och Fjärås. Biograf
Facklan och Kungsbacka teater finns i Innerstaden.

I kommunen finns också Tjolöholms slott och Onsala
rymdobservatorium. Det finns planer på att utveckla
rymdobservatoriumet.

Andra viktiga platser för kommunens besöksnäring består av
närheten till hav och natur.
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ÖVRIGA BESÖKSMÅL OCH NÖJEN
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BESÖKSMÅL OCH  NÖJEN

Tjolöholms slott. Bildkälla: Mynewsdesk

Kungsbacka teater. Bildkälla: Kungsbacka.se
Hanhals holme. Bildkälla: Visit Halland

Gäddeviks naturreservat. Bildkälla: Wikipedia Planerad: Onsala rymdobservatorium. Bildkälla: Chalmers Kulturhuset Fyren. Bildkälla: Ung i Kungsbacka
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TRENDER
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1. TRENDER
I denna del har ett urval av trender inom handel gjorts. Syftet med denna del är att kartlägga samhällsförändringar samt teknologisk
utveckling som kan påverka handelsutvecklingen i Kungsbacka tätort.

34
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Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld

Konsumentbeteendet förändras och individen ställer högre krav
på sin handelsplats. Generation och bostadsort påverkar men
även en mängd andra beteende.

Framtidens konsument förväntas vara ännu mer bekväm och
tidspressad. Att stå i kö eller att besöka olika butiker och
jämföra varor och priser lockar färre och färre.

Bekvämlighet kommer att fortsätta driva digitala köpkanaler
men också locka konsumenter till fysiska butiker som ligger
nära vardagens transportvägar, tex mindre livsmedelsbutiker
nära hemmet.

Digitaliseringen kommer att växa. Konsumenten blir allt mer
välinformerad gällande såväl pris som produktegenskaper,
vilket leder till prispress.

Inspiration för att handla blir viktigt och många söker nischade
alternativ, ofta med en värdegrund och identitet som stämmer
med den egna.
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Källa: Svensk handel – det stora detaljhandelsskiftet, Tyréns, HUI

E-handeln utgör idag 9 procent (80 mdkr) av den totala
försäljningen i detaljhandeln. 2017 var tillväxten inom
detaljhandeln för första gången större för e-handeln (+9 mdkr
alt 16%) jämfört med den fysiska handeln (+ 7 mdkr alt 1%).
Framöver väntas e-handeln fortsätta växa och ta i princip allt
utrymme för tillväxt. Troligtvis blir logistik en av de största
drivkrafterna för utvecklingen. Hur snabbt går det att få hem
varor? Hur enkelt blir det att skicka returer? Hur flexibla är
leveransalternativen? Lösningar för utlämningsställen,
hemleveranser, boxleveranser eller annat blir en viktig faktor.

Den digitala livsmedelshandeln är fortfarande liten och står för
ca 2 procent av branschens omsättning. När livsmedel i större
utsträckning sker genom e-handel påverkas de fysiska
handelsplatserna där livsmedel ofta agerar som dragaren. Vad
händer när maten migrerar till nätet?

36

DIGITALISERING/E-HANDEL

E-handeln i relation till 
svensk konsumtion och 
detalj handel 
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Källa: KPG

37

MARKNADSANDELAR: FYSISK- OCH E-HANDEL

Marknadsandelar: Dagligvaror Marknadsandelar: Sällanköp 
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PROGNOSER FÖR NÄTANDELAR
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DIGITALISERING/E-HANDEL

Diagrammen på föregående sidor visar att den fysiska handeln
fortfarande kommer ha en stor andel av marknaden undre en tid
framöver.

Hemelektronik är den kategori där e-handeln har störst andel av
marknaden jämfört med den fysiska handeln både idag och i framtiden.
E-handeln inom byggvaror väntas också få en ökad andel av marknaden.

Den största förändringen inom e-handelns tillväxt kommer att ske inom
de närmaste åren, för att sedan stanna av något.
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Källa: Stora guiden till retail 2018, Dagens Handel, Market

40

EXEMPEL E-HANDEL

• Livsmedel: e-handel i form av matkassar och lösplock. Nätkunder
kompletteringshandlar i butik nära bostaden istället för att åka till
en större butik.

• Distribution/logistiklösningar. Swipbox, system för uthämtning av
paket. Skåp där paket avlämnas, de kan sedan hämtas upp med
hjälp av en kod när det passar kunden bäst. Pressbyrån och
7eleven blir postombud, vilket öppnar för en stor mängd nya
utlämningsställen. ICA öppnar darkstore-plocklager i Mälardalen
2018.

• Apotek en av de hetaste branscherna i handeln - tränings och
hälsotrend, fler nyfödda, äldre osv. Breddat sortiment och
försäljning via e-handel med parfymer, egenvårdsprodukter och
liknande. Swip-box Gränby Center, källa Dagens Handel
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Källa: Svensk handel – det stora detaljhandelsskiftet, Tyréns, HUI

Handeln behöver fortsätta koncentrera utbudet för att bli attraktivt och för att inte få en allt för fragmenterad struktur där kunder måste
flytta långa sträckor för att uppfylla sina inköpsbehov. Planering av handelsytor fortsätter att vara viktig där kommunen har en möjlighet
att samordna mellan bostads-, kontors-, nöjes- och detaljhandelsprojekt mfl.

Externhandeln behöver bygga stad för att skapa starkare upptagningsområden och högre flöden. Oattraktiva områden blir förlorarna men
kan få ny funktion som logistiklager eller darkstores. Lågpris är ett segment som går bra och har behov av stora ytor och låga hyror, vilket
skapar möjlighet till utveckling av externhandeln.

Butiksytorna inom såväl dagligvaruhandel som sällanköpshandeln kommer under det kommande tiden minska på många håll.
Detaljisternas behov av lönsamhet kommer att kräva högre lönsamhet per kvadratmeter. Inom dagligvaror går trenden mot mindre
koncept närmare konsumenten. Kedjebutiker inom sällanköpsvaror minskar butiksytor och antalet butiker. Nya aktörer flyttar in till
stadskärnan när traditionell volymhandel flyttar (tillbaka) till stadskärnan. Läget blir ännu viktigare, att finnas där flödena är som störst.
Ytor frigörs som kan fyllas med restauranger, kaféer, offentlig- och kommersiell service, nöjen och annat som skapar besöksanledning.
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STADSKÄRNAN OMFORMAS

– Den upplevelsebaserade konsumtionen har ökat och stadskärnan

har blivit vårt nya vardagsrum. Med ökad konkurrens från

externhandel och e-handel har strukturen och butiksmixen förändrats.

Men det innebär inte att antalet verksamheter blivit färre eller att

stadskärnorna utarmats. Tvärtom har både omsättningen och antal

verksamheter ökat vilket pekar på en förtätning i befintliga

stadskärnor, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos

Fastighetsägarna GFR
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Fika och skönhetsvård räddar 
stadskärnorna 
Publicerad 24 september 2018 

Då allt fler handlar både kläder och mat på nätet får stadskärnorna lita 
till andra komponenter för att locka folk. Det framgår av rapporten 
Cityklimatet som årligen granskar utvecklingen för kommersen i 
stadskärnorna. 
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Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld

Den fysiska butiken kommer att fylla en betydande funktion
även i framtiden. De digitala kanalernas tillväxt kommer ge
upphov till nya butiksformat, nya konsumentbeteende och ny
konkurrens men den fysiska butiken förblir en viktig
försäljningskanal. Den fysiska butiken kommer dock att
behövda hävda sin relevans mot kunderna. Konsumenterna
måste tycka det är värt att ta sig dit handeln finns. Framtidens
framgångsrika fysiska handelsplatser, stadskärnor såväl som
externhandel, kommer därför att behöva erbjuda mer än handel
för att locka besökare. Genom att klustra handel med nöjen och
service skapas platser som kan erbjuda upplevelse för de som
önskar och tidseffektivitet för andra. Den fysiska handelsplatsen
behöver även dra nytta av ett stark primärområde av kunder
med bostäder och kontor.

Dynamiska och innovativa platser blir vinnare. Platser som
erbjuder enbart handel kommer att få det tuffare. Framtidens
fysiska handelsplats kommer i hög grad att kombinera
detaljhandel med restauranger, nöjen, kultur, idrott samt
kommersiell och offentlig service.
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Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld, Tyréns

Trenden för handeln att kommunicera i flera kanaler fortsätter. Fler och fler handlare (och entreprenörer) inser vikten av att
kombinera fysisk och digital handel. Även att bredda erbjudandet i den fysiska butiken och branschglidning mellan olika format och
verksamheter.

Till exempel kombination av närbutik, utlämningsställe, ombud som systembolag och apotek. Kaféet som rostar eget kaffe, fungerar
som traditionellt kafé men som säljer kaffe och varor samt levererar till kaféer och restauranger. Heminredningsbutiken på gågatan
som även har försäljning på nätet och rådgivningstjänst. Torghandlaren som vid sidan av torghandel säljer utgången frukt och grönt
till restauranger och levererar fruktkorgar.

Kombinationen e-handel och fysisk butik blir viktigt. Clas Ohlson har t ex vitnat om att e-handeln gick ner i samband med att de
stängde fysiska butiker men upp igen när nya fysiska butiker i mindre format öppnade på samma marknad. Butiker som skapar en
relation till en lokal kundbas kommer ha bäst förutsättningar.

Det behöver finnas korta beslutsvägar och flexibilitet för att möte dessa handlare och entreprenörer. Det måste finnas möjlighet att
testa nya idéer och koncept för att möta nya konsumentbeteende.
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Intresse för hållbarhet, ekologiskt, återbruk och grön livsstil återfinns i alla åldrar,
en ökad medvetenhet och miljöfokus bland konsumenterna ställer krav på handeln
och framtidens handelsplatser. För nästa generation kommer hållbarheten att vara
en naturlig del av vardagen och är på väg att bli en hygienfaktor. En allt större andel
konsumenter väljer hälsosamma, ekologiska och vegetariska alternativ. Drivkraften
till detta ligger i en större medvetenhet kring matens betydelse för välmåendet –
både individens och samhällets.

Begreppet delningsekonomi handlar om att göra vilande resurser tillgängliga för
delning. Delningsekonomi innefattar hyra, dela eller låna saker istället för att äga
dem. Det kan även omfatta att ta del av tjänster, byta eller ge bort saker. Har delvis
drivits fram av finanskrisen och delvis ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tid och tillit är de nya tillgångarna i delningsekonomin. Digital mognad och
minskade kostnader för att ta fram digitala plattformar är en del av framgången.

Exempel: Uber, bilpooler, ReTuren, Instawork, Grannsaker

Med en allt starkare debatt om klimat och miljömål blir det viktigt att bevaka hur till
exempel regleringar och miljömål kan påverka handelsstrukturen.
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KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Källa: Swedbank, Handelshögskolan, Alexander Bard, Uber
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HANDELSTURISM
Handelsturismen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren.

Tillväxten har varit starkare än både den totala turismkonsumtionen

och detaljhandeln, mellan år 2000 och 2016 ökade

handelsturismen i Sverige med 136%. År 2018 omsatte

handelsturismen 100 miljarder kronor. I en undersökning gjord av

Visit Sweden är utländska turister i Sverige mest intresserade av

shopping, storstadsliv och upplevelser på landsbygden,

undersökningar har också visat att den utländska turisten lägger

47% av reskassan på sällanköpsvaror.

Klimatdebatten och flyget roll spelar stor roll för hur framtidens

handelsturism kommer se ut. Fler och fler väljer att undvika

flygresor, kanske är shoppingresor till europeiska storstäder snart

utbytta mot shoppingresor närmare hemmaplan?

BILDKÄLLOR: SVENSK HANDEL
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WORKSHOPS
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1. WORKSHOP 1 –FRAMTIDA
HANDLSSTRUKTUR I KUNGSBACKA
Inom ramen för uppdraget har två stycken workshops genomförts. Den första handlade om den framtida handelsstrukturen i
Kungsbacka. Resultatet från workshop 1 presenteras i kommande avsnitt och här även varit ett underlag i det fortsatta arbetet.

48
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Grupp 1

• Elinor Filipsson

• Agneta Nordström

• Jenny Olsson

• Lisa Andersson

49

WORKSHOP 1

Workshop 1 genomfördes den 6/11 2018 med syfte kunskapsöverföring, marknadspotential och forma en framtida målbild kring
frågorna och förväntningar. Under workshopen presenterades marknadsförutsättningar för nuläge och framtid. För Kungsbacka
kommun finns flera riktningar att gå och en gemensam syn kring detta ger möjlighet att ge mer precisa svar i utredningen och ger
möjlighet att tydliggöra och förankra strategin i ett tidigt skede.

Deltagare och gruppindelning enligt nedan

Grupp 2

• Emma Kjernald

• Fredrik Hansson

• Magnus Björned

• Andrea Ericsson

• Lennart Dahlberg

Grupp 3

• Jessica Blume

• Thure Sanden

• Hans Forsberg

• Maria Malone

• Susanne Calming
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ÖVNINGAR

1. Välja områden (kartor)

• Vilka handelsplatser bedömer ni är viktigast för Kungsbacka? Markera på karta och motivera varför.

• Det kan vara en, ett fåtal eller flera.

• Presenteras därefter i hela gruppen

2.    Innehåll (samma kartor)

• Vad ska dessa områden innehålla som kan stärka handeln? Beskriv utbud och innehåll

• Vilka styrkor och svagheter finns med de olika områdena?

• Presenteras för hela gruppen
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NOTERINGAR GRUPPARBETE

2018-11-23 51

• Strukturera upp handeln, Balans i delarna, satsa på centrum, värna om de
mindre orternas behov, Onsalamotet, vägen ut till Onsala

• Längs motorvägen – visa på staden, skyltning och ”framsidan” av
Kungsbacka

• Centrum=Kungsmässan+Innerstaden. Kopplingar i alla stråken. Innehåll:
Café/restaurang, hotell, bra tillgänglighet, handel, kultur, något som sticker
ut ”Big Ben”

• Hede- strukturera upp handeln. Volymhandel - tydligare handel

• Inlag – Utveckla området, stödja boende i södra kommundelen. Innehåll:
Utveckla handeln, bowling, kopplingar

=h-= TYRENS 
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• Utveckla gångstråk Hede

• Kopplingar öst-västlig riktning. Göteborgsvägen, Storgatan.
Kopplingar Inlag till Aranässkolan, ishall

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 
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• Hede/Bolsheden utveckla och förstärka för att behålla attraktiviteteten för området. Behöver bland annat anpassa området
till den handel som nu blivit med cykelbanor och trottoarer. Öka tillgängligheten.

• Centrum är viktigast. När ytterområdena växer måste vi också satsa på centrum där stråken är viktiga att utveckla. Framför
allt stråket från Kungsmässan genom Valand–Ejdern, Innerstaden, Söderstaden med badhuset. Stråket från Stationen till
Kungsmässan och stråket från stationen till Badhuset är också viktiga. Centrum behöver fokus på mer än ren handel.
Upplevelse måste få stort fokus och fler arbetsplatser för att skapa ett attraktivt centrum.

• Vi behöver också tydliggöra centrums kvalitéer samtidigt som vi förtätar. ”Gamla Kungsbacka”
erbjuder en unik miljö som vi ska vara rädda om. Bygg högre och modernt runt omkring för att förtäta.

• Inlag behöver också förstärkas med ytterligare handel för att få till ett attraktivt handelsområde som drar besökare-

• Nya områden kan vara området kring Onsalamotet. Både norr över med skyltläge mot E6:an. Tomten Som Biltema äger t ex
men också in mot Kungsbacka. På sikt kan området byggas ihop med Klovsten som också kommer innehålla viss handel
inom sällanköp.

• Mer kunskapsintensiv verksamhet i Centrum för att förstärka platsen.

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201654

• Handelsområden som finns idag (rött)

• Handelsområden i framtiden (blått)

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 
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ÖVNING 1

• Kungsmässan m dagligvaror

• Innerstaden

• Hede, Hede Fashion Outlet

• Inlag

• Vallda

• Onsala

• Fjärås

• Åsa

• Frillesås

• Särö C

Stråket, för en levande Innerstaden,
utveckla med upplevelser och handel

Dagligvaruhandel
Två nav i Kungsbacka

Stärker tätorterna

} 

} 
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ÖVNING 1

• Handelsområden i framtiden (blått)

• Kolla Parkstad. Handelstomt som kommer förstärka Kolla Parkstad

• Sydöstra Centrum. Nytt utvecklingsområde. Kommer att förstärka stationsområdet
och förtäta Innerstaden

• Onsalamotet. Biltema

• Anneberg Centrum. En viktig stationspunkt. Förstärka med dagligvaruhandel.
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ÖVNING 2

• Kungsmässanstråket

• Innerstaden, utveckling av Hamntorget

• Kungsbacka saknar (Hede eller Inlag)
• Jula – Byggvaruhandel
• Elektronikaffärer
• Åhléns->stor dragningskraft
• Volymhandel

• Inlag och Hede: svaghet: bilberoende, tråkiga områden, otrygga
platser, styrkor: större volymhandel, parkeringsytor

• Kungsmässan och Innerstaden: styrkor: nära kollektivtrafiken,
parkeringsmöjligheterna, svagheter: butiker stänge rigen

Upplevelser, arbetsplatser.
Inte bara handel.
Restauranger, caféer.
Bowling, biljard, sportbar
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2. WORKSHOP KUNGSBACKAS SJÄL
Den andra workshopen som genomfördes handlade om Kungsbackas själ, både i form av ett inspirationsseminarium och en övning.
Resultatet presenteras på kommande sidor.
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Inom ramen för detta uppdrag diskuterades Kungsbackas själ i
en workshop den 20/8 2019. Deltagarna var representanter för
kommun (både tjänstepersoner och politiker), fastighetsägare
och handlare. Följande personer deltog:

Jessica Blume

Emma Kjernald

Elinor Filipsson

Simon Jakobsson

Viktoria Fagerlund

Sofia Larsson

Ida Lenneratsson

Maria Malone

Andera Ericsson

Malin Jarl

Magnus Persson

Susanne Calming

Hans Forsberg

Fredrik Hansson

Ulrika Landergren

Lisa Andersson

Eva Borg

Johan Gerremo

Eva Kjellgren
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WORKSHOP 2

Joacim Lövgren

Monica Hamrin

Per Wallentin

Henrik Ekelund

Mats Hedlund

Erik Lavehall

Susann Haggren

Pär Karlsson

Daniel Petersson
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UTVECKLING AV KUNGSBACKAS SJÄL SKAPAR
EN ATTRAKTIV STAD OCH KOMMUN

Mycket pekar på att platsers unika eller särskiljande
egenskaper får allt större betydelse för förmågan att
attrahera invånare, besökare och näringsliv. Städer i Sverige
och världen blir allt mer lika varandra när det gäller
kommersiellt utbud, modern arkitektur etc.
Samtidigt ökar möjligheten för oss människor att välja
bostadsort utifrån fler faktorer än enbart jobb och/eller
utbildningsmöjligheter.

Eftersom vi kan pendla allt längre till en lägre kostnad och
arbeta/studera på distans kan vi i större utsträckning välja
en bostadsort som är trevlig att vistas i, som möjliggör ett
tryggt familjeliv eller som erbjuder spännande upplevelser
på fritiden.

Genom att arbeta strategiskt med stadens själ kan
Kungsbacka kommun, fastighetsägare, bostadsbolag och
näringsliv tillsammans påverka och stärka platsens
attraktivitet och konkurrenskraft.

En stark identitet/själ har dessutom positiv
påverkan på människors trivsel. Trivseln bidrar till
att människor engagerar sig i sitt område och den
upplevda tryggheten ökar. Sammantaget innebär
detta att platser och byggnader blir bättre
omhändertagna och mer värda, vilket gynnar både
fastighetsägare och kommunen.

Kunskap om platsens själ är ett bra komplement
till ett visionsarbete, som vägledning vid
utvärdering av olika alternativa exploateringar och
som underlag för konkret utveckling av platsers
fysiska och funktionella kvaliteter. Det handlar bl.a.
om att kartlägga människors relation till och
uppfattning om platsens kvaliteter och utifrån
detta förstå vad som skapar platsens attraktivitet
och själ/identitet.
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EN WORKSHOP OM KUNGSBACKAS SJÄL

Vad är egentligen platsens själ? Vad är betydelsefullt att bevara
när man bygger om och vad är viktigt att ta med när man bygger
nytt?

Mia Wahlström, Tekn. Dr i samhällsplanering och rådgivare inom
strategisk stadsutveckling, har i sin avhandling forskat i dessa
frågor. Om man definierar platsens själ (även kallad identitet) som
det som särskiljer en plats från en annan, liknande plats, visar
hennes forskning att platsens själ har två viktiga byggstenar. Den
viktigaste komponenten är människans relation till platsen, ofta
kopplat till stolthet, tillhörighet och hemmakänsla. Den andra
komponenten är människans uppfattning om platsens fysiska och
funktionella kvaliteter – dvs hur man uppfattar fysiska element och
miljöer samt serviceutbudet.

Inom ramen för detta uppdrag diskuterades Kungsbackas själ i en
workshop den 20/8 2019. Deltagarna var representanter för
kommun (både tjänstepersoner och politiker), fastighetsägare och
handlare.

Workshopen inleddes med en presentation av hittills genomförda
moment i uppdraget (resultat från -

handelsutredning och framtagna visionsbilder) samt en
föreläsning av Mia Wahlström i ämnen ”Vad är platsens själ?”.
Deltagarna delades sedan in i fem mindre grupper, och varje
grupp fick följande uppgifter att arbeta med:

1. Fundera individuellt: Hur skulle du beskriva Kungsbackas
själ med dina egna ord?

2. Diskutera svaren på uppgift 1. inom grupper och utveckla:
hur kan detta ”manifesteras” och synas för att locka
invånare, besökare och näringsliv/aktörer?

3. Diskutera i gruppen: Vad bör a)bevaras b)förändras och
utvecklas i kommunen mot bakgrund av ovanstående.

Mot slutet av workshopen redovisade grupperna sina svar, som
då även kommenterades av övriga deltagare.
Tyréns har sammanställt resultatet från grupparbetet och
redovisar detta med hjälp av tre olika ordmoln. Ett ordmoln
skapas genom att alla svar från deltagarna i workshopen läggs
samman och sedan räknas hur många gånger varje ord
förekommer. Ju oftare ett ord förekommer, desto större blir det
presenterat i ordmolnet.

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201662

RESULTAT FRÅN WORKSHOP

Vad är Kungsbackas själ?
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RESULTAT FRÅN WORKSHOP

Vad bör bevaras? Vad bör utvecklas?
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TYRÉNS KOMMENTARER

Workshopen visar på att det finns en otydlig bild om vad
som är Kungsbackas själ. Stadens kvaliteter stämmer in på
många mindre städer; nära till allt, mysigt, tryggt, bekvämt,
enkelt etc. Men, många nämner också t.ex. Innerstaden,
torgen, trähusen, småskaligheten, handelshistoriken, ån,
kopplingen till havet och den genuina känslan, vilket känns
mer unikt för Kungsbacka och därmed bättre att bygga
vidare på. Detta förstärks ytterligare på frågan om vad som
bör bevaras, där flera av grupperna tar upp dessa. Relativt
sett är det färre ord i ordmolnet för bevara, men det beror
troligtvis på att uppgiften inte prioriterades av grupperna
och därför inte riktigt hanns med.

Enligt deltagarna kan det mesta av det som nämndes som
deltagarnas själ utvecklas vidare, framförallt å-rummet,
Innerstaden och kopplingen till havet. Under ”utveckla”
nämns också konsten, pulsen, innergårdarna, berättelserna
och marknadsföringen. Det tycks finnas en brist på att lyfta
de berättelser som redan finns. Även specifika platser i
staden respektive kommunen bör utvecklas, såsom:
Kungsmässan, Vattentornet, Gamla realskolan, Gottskär,
Fjärås och Fyren.

Mia Wahlströms forskning indikerar att det finns vissa kvaliteter som
har starkt samband med att en stad har en stark identitet/själ –
oberoende av vilken stad som studeras. Dessa kvaliteter är: förekomst
av konst, statyer och symboler på offentliga platser samt att det finns
historier om platsen som man gärna berättar för andra. Även estetik (att
det är en vacker stad), mysiga gång-/cykelstråk samt trygghet och ett
gott rykte påverkar själ/identitet positivt.

Forskningen visar således att användande av berättelser, via t.ex. konst
och symboler, är ett sätt att lyfta fram en stads själ. Att skapa mysiga
platser och stråk längs Kungsbackaån ligger också i linje med
forskningsresultaten. Det är ån som står för den tydligaste kopplingen
till havet, kopplingen är en viktigt del av Kungsbackas historia som
handelsstad och en stark del av Kungsbackas själ. Trähusbebyggelsen i
Innerstaden står för estetiken, men det är viktigt att ny bebyggelse
harmonierar med befintlig samt att den håller hög arkitektonisk kvalitet.
Vilken typ av arkitektur som passar bäst är dock svårt att säga. I vissa
fall kan ny modern arkitektur lyfta fram den bevarade äldre bebyggelsen
på ett fint sätt, medan det i andra fall passar bättre när den nya
bebyggelse när så lik den äldre som möjligt.
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SLUTSATSER - STADENS SJÄL

Workshopen visar tydligt att det finns stor potential i att
arbeta med Kungsbackas själ – både utvecklande och
bevarande. Innerstaden, med sina torg, sin småskalighet och
sin genuina, fina trähusbebyggelse är en viktigt bärare av
stadens själ. Denna miljö bevaras, men kan samtidigt
utvecklas. Ett sätt är att lyfta fram olika berättelser från
Kungsbackas historia (både äldre och modern) via konst,
statyer och andra symboler. Stadens innergårdar är kanske
inte unika, men en viktigt del av Innerstadens trähuskaraktär
och de skulle därför kunna utvecklas mer. Det finns en önskan
att Innerstaden ska bli mer full av liv och rörelse –
workshopdeltagarna föreslog bl.a. fler boende och
arbetsplatser i staden. Den typen av åtgärder tar tyvärr oftast
lång tid att få till stånd, men däremot kan olika evenemang
och aktiviteter skapa folkliv på kortare sikt och till en lägre
investeringskostnad.

En annan viktig del av själen utgörs av Kungsbackaån och
kopplingen till havet, vilka tillsammans har haft en avgörande
betydelse för Kungsbackas historia som handelsstad.

Här skulle å-rummet kunna utvecklas ytterligare, med ännu fler
trivsamma platser och mysiga stråk för både gång och cykel. Det
är idag möjligt att färdas med mindre båtar hela vägen ut till
havet, vilket skulle vara en tillgång både för boende och turister.

De resultat som nämnts och kommenterats här, bygger på
uttalanden från representanter från kommunen, fastighetsägare
och handlare i Kungsbacka. För att kunna göra en mer komplett
analys av Kungsbackas själ och hur den kan utvecklas är det
dock vår starka rekommendation att man också tar reda på vad
invånarna tycker.
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FRAMTIDA POTENTIAL
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1. MARKNADSUNDERLAG
I följande del presenteras det förväntade marknadsunderlaget för Kungsbacka kommun. Syftet med denna del är att studera
marknadstillväxten för detaljhandeln totalt samt utvecklingen för respektive branschgrupp.

67
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Källa: Tyréns, SCB, Kungsbacka kommun

Kungsbacka som handelsplats med dess kommersiella utbud och
kommersiella attraktionskraft samvarierar med läge och tillgänglighet,
antalet boende som underlag samt i hög grad hur stark
konkurrenssituationen är. Kungsbacka drar nytta av att vara beläget i
Göteborgsregionen men är också konkurrensutsatt av det väsentligt
bredare och djupare utbudet i främst Göteborg men också Mölndal.
Ovanstående faktorer begränsar Kungsbackas egna upptagningsområdets
geografiska storlek.

Kungsbackas primärområde bedöms geografiskt sträcka sig knappt över
den egna kommunen. I de nordvästra delarna är avståndet mycket kort till
Göteborgs utbud, bland annat Frölunda Torg. I Mölndal finns IKEA och
ytterligare handel, vilket begränsar Kungsbackas primärområde. Handeln i
Marks och Varbergs kommuner är väsentligt mindre. Boende i Mark har
dessutom kortare avstånd till utbudet i Borås än Kungsbacka tätort.

Handeln i Kungsbacka bedöms ha ett sekundärområde som sträcker sig
över delar av dessa kommuner. I sammanhanget bör nämnas Ullared, med
avstånd 1 tim 15 min en av Sveriges största handelsplatser i regionen.

Befolknings- och marknadsunderlag för marknadsområdet till höger i
bilden presenteras på s. 70 och 72 i rapporten.
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KUNGSBACKA I REGIONEN OCH
MARKNADSOMRÅDE
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Tyréns har tagit del av kundundersökning för
Kungsmässan som är gjord i syfte att visa på
varifrån besökarna kommer. Det visar i sin tur
dragningskraften som handeln i kommunen har
gentemot övriga delar av regionen.

Tabellen till höger visar på andelen besökare från
respektive del i regionen. Summeras andelarna
för respektive delområde innebär det en andel på
ca 76% för Kungsbacka kommun, resterande del
är besökare utifrån kommunen (år 2017).
Kundundersökningen bekräftar Tyréns val av
marknadsområdet för handen i Kungsbacka som
sträcker sig något utanför den egna
kommungränsen.
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KUNDUNDERSÖKNING KUNGSMÄSSAN

Källa: HKL Research
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BEFOLKNING OCH PROGNOS

Ovanstående tabell visar befolkningsunderlag utifrån bedömt marknadsområde (bilden till höger),
där Kungsbacka kommun står för den största delen av befolkningsunderlaget - primärområdet.
Kungsbacka kommun har en ambition om nybyggnad av 800 bostäder/år till år 2022 och år 2030
antas hela kommunen ha en befolkning som uppgår till strax under 100 000 invånare. Det är en
ökningstakt på ca 17% år 2018-2028, motsvarande ca 21 700 personer.

Det finns en befolkningsprognos för Kungsbacka kommun till år 2050 då befolkningen antas
uppgå till strax över 130 000 invånare. Det motsvarar en ökning per år om ca 1 500 personer
(2%/år).

Källa: Kungsbacka kommun

Bedömt
marknadsområde 2018 2023 2028

Förändring Förändring

Primärområde,
knappt hela
Kungsbacka kommun 80 450 87 266 94 659 14 209 18%
Sekundärområde,
resterande
Kungsbacka kn, del
Varberg, Mark,
Mölndal kn 46 688 50 296 54 183 7 495 16%

Summa
marknadsområde 127 138 137 562 148 842 21 704 17%
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Källa: Planerat bostadsbyggande 2018-2022
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PLANERADE BOSTÄDER
Planerat bostadsbyggande (antal bostäder) i kommunen
finns sammanställt i tabellen nedan och på kartor intill.
Merparten av de planerade bostäderna finns i Kungsbacka
tätort, därefter följer Särö och Åsa.
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Kungsbacka tätorter 

Ort Antal summa 
Kullavik 35 
Särö 200 

Onsala 50 
Valida 15 

Anneberg 125 
Hjälm 15 

Fiärås 150 
Gäll inge 20 

Åsa 194 
Frill esås 45 

Summa 849 
Kungsbacka 

(1) Björkris Il 370 

(2) Voxlöv 250 

(3) Tölö änoar 140 

(4) Tölö 5:38 12 

(5) Tölö 8:14 15 

(6) Kungsgärdet 100 

(7) Tingberget 135 

(8) Valand/St Gertrud 365 

(9) Kvarteret Banken/Söderbro 1 0 70 

(1 0) Sydöstra cen trum 50 

(11 ) Ara näs stadsdel 360 

(12) Kolla parkstad 418 

(13) Södra porten 75 

summa 2360 

Utöver ordinarie plan 750 
Totalt ci rka 4000 
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Delområde 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utveckling 2017-2023

antal %

Kungsbacka 22 607 23 189 23 525 24 132 24 882 25 215 25 871 3 264 14%

Släp 11 980 12 278 12 656 12 874 13 070 13 296 13 312 1 312 11%

Vallda 8 649 8 717 8 815 8 962 9 016 9 060 9 064 415 5%

Onsala 14 274 14 322 14 463 14 547 14 541 14 494 14 526 255 2%

Fjärås 6 188 6 317 6 398 6 492 6 630 6 779 6 902 714 12%

Åsa/Frillesås 10 241 10 397 10 476 10 545 10 676 10 849 10 862 621 6%

Gällinge 2 193 2 251 2 292 2 337 2 401 2 457 2 512 319 15%

Älvsåker 5 780 5 807 5 985 6 075 6 126 6 502 6 936 1 156 20%

Övrigt 74 74 71 71 71 71 71 0 0%

Totalt 81 986 83 348 84 681 86 035 87 413 88 723 90 056 8 056 10%
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BEFOLKNING OCH PROGNOS MINDRE
DELOMRÅDEN I KUNGSBACKA KOMMUN

Källa: Kungsbacka kommun
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ÅLDERSFÖRDELNING

Skillnaderna mellan

befolkningssammansättningen i

kommunen och Kungsbacka tätort skiljer

sig inte nämnvärt åt. Generellt kan man

säga att kommunen har en relativt hög

andel unga (<20år), vilket kan betyda att

det bor många barnfamiljer i kommunen.

27%

53%

15%

5%

Åldersfördelning Kungsbacka kommun

0-19 år

20-64 år

65-79 år

80+ år
Källa: Kungsbacka kommun
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MARKNADSUNDERLAG 2018-2028

Marknadsunderlaget för handel i Kungsbacka är bedömt i
tabellen intill i MSEK inklusive moms utifrån
befolkningsunderlaget för respektive delområde i
marknadsområdet. Totalt för primär- och sekundärområdet är
underlaget för detaljhandel 7 919 MSEK inkl moms, som växer
med ca 1 miljard , motsvarande 14 % till år 2028. Turister och
tillfälliga besökare (arbetande dagbefolkning i närområdet och
”turister”) från områden utanför marknadsområdet tillkommer
också.

Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) statistik om per
capitakonsumtion och prognos utgör underlag för
beräkningarna om nuvarande och framtida marknadsunderlag
för dagligvaror, sällanköpsvaror (beklädnad, hem, fritid,
hemelektronik, byggvaror) och café/restaurang. Beräkningarna
har tagit hänsyn till olika köpkraftsnivåer för de ingående
kommunerna i marknadsområdet och avser den fysiska handeln.
Tillkommer gör e-handel. E-handeln har en varierande
marknadsandel beroende på bransch och andelarna utvecklas
olika för respektive bransch.

Marknads-
område

Beräknad
konsumtion

MSEK år 2018
inkl moms

Beräknad
konsumtio
n MSEK år
2023 inkl

moms

Beräknad
konsumtion

MSEK år
2028 inkl

moms

Förändring
2018-
2028
MSEK

Förändring
2018-

2028 %

Primärområde

Dagligvaror 2 759 2 887 3 031 272 10%

Sällanköpsvaror 2 252 2 501 2 720 468 21%

Summa DH P 5 011 5 388 5 751 740 15%
Restaurang 987 1 199 1 479 493 50%
Sekundärområde

Dagligvaror 1 601 1 664 1 735 134 8%

Sällanköpsvaror 1 307 1 442 1 557 250 19%

Summa DH S 2 908 3 105 3 292 384 13%
Restaurang 573 691 847 274 48%
Totalt

Dagligvaror 4 360 4 550 4 766 406 9%

Sällanköpsvaror 3 559 3 943 4 277 718 20%
Summa DH m-
omr 7 919 8 493 9 043 1 124 14%

Restaurang 1 559 1 889 2 326 767 49%
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2. KONKURRENS
I denna del studeras de befintliga handelsplatserna och hur konkurrenssituationen ser ut för Kungsbacka kommun. Även turism
berörs. Syftet med denna del är att studera vilken typ av handelsplatser som finns i upptagningsområdet och vilka förutsättningar
som finns att utveckla handeln i Kungsbacka tätort med avseende på konkurrenssituationen och kommersiell service.
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Källa: Handeln i Sverige, Tyréns

Kungsbacka kommuns dagligvaruomsättning uppgick år 2018 till ca 2
794 MSEK inkl moms.

Kungsbacka kommuns dagligvaruomsättning är högre än Mölndal,
Härryda och Partille kommuner. Göteborg, som fungerar som
regioncentrum för handel, hade år 2018 en dagligvaruomsättning på
strax över 20 000 MSEK.

Omsättningen för dagligvaror har ökat i kommunen de senaste åren.

Försäljningsindex avser förhållandet mellan den faktiska omsättningen
och försäljningsunderlaget i kommunen. Försäljningsunderlaget avser
den fysiska handeln (ej e-handel). Hänsyn är ej tagen till inkomstindex.

Ett index på 100 kan tolkas som att inget inflöde eller utflöde av
köpkraft sker. Dock sker alltid ett in- eller utflöde av kommuninvånare
samt turism. Ett försäljningsindex över 100 visar på kommunen
fungerar som en handelsdestination även för andra än
kommuninvånare. Det blir därför intressant att titta på försäljningsindex
även för grannkommuner för att se hur köpströmmar går.

Försäljningsindex i Kungsbacka för dagligvaror uppgår till 96 (år 2018),
vilket indikerar ett litet utflöde till andra kommuner.
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Vad gäller sällanköpsvaror omsatte Kungsbacka kommun 2 337
MSEK inkl moms år 2018, vilket är en svag minskning jämfört
med föregående år.

Handelsindex för Kungsbackas sällanköpsvaror ligger på 91,
vilket indikerar ett utflöde av köpkraft.

Göteborgs roll som regioncentrum för handel är tydlig.
Omsättningen för sällanköpsvaruhandeln i Göteborg uppgick år
2018 till ca 22 900 MSEK. Göteborg och Mölndal är de
kommuner (av de jämförda) som har ett inflöde av köpkraft vad
gäller sällanköpsvaror.

77

UTBUD OCH STYRKA SÄLLANKÖPSVAROR

Källa: Handeln i Sverige, Tyréns
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PLANERADE PROJEKT

Handeln i Kungsbacka har konkurrens ifrån andra kommuner och handelsplatser i andra tätorter, konkurrens finns också mellan
enskilda butiker. Inom tätorten konkurrerar handelsplatser och butiker med varandra samtidigt som de utgör en del av hela
tätortens konkurrenskraft.

Bedömt marknadsunderlag och prognos för primär- och sekundärområde för Kungsbacka kommer att fördelas på inte bara på
Kungsbackas handelsplatser, utan ett större antal befintliga och nya platser i angränsande kommuner som kontinuerligt utvecklas
och stärker sina kommersiella förutsättningar.

Inom kommunen planeras enligt tabellen på nästa sida nya kommersiella ytor på minst 20 000 kvm. Tillkommer gör eventuella ytor
vid Hede station mfl. En sammanställning av planerade projekt finns på nästa sida.
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PLANERADE PROJEKT

Namn Kommun Typ av handelsplats Tillkommande yta Kommentar
Kungsmässan Kungsbacka regioncentrum 8 900+2000 Kv. 4, 2019 (8 900kvm)
Hede fashion outlet Kungsbacka Factory outlet 2 500 Kv.4, 2019

Valand Kungsbacka 900
13 000 kvm kommersiella lokaler inkl. p-

hus, inflytt 2019

Mariedals handelsplats Kungsbacka stadsdelscentrum 5 600

11 300 kvm verksamheter
Varav livsmedel 2 100 kvm, handelsträdgård

2 500 kvm

Kållered Mölndal regioncentrum 37 000+40 000 Ikea (prel. 2020) och Ikea Centers
Mölndals Centrum Mölndal regioncentrum 24 000 Öppnade sept. 2018
Hovås Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Kontor och handel, prel. 2021
Evenemangsområdet Göteborg regioncentrum 80-100 000 Vid Scandinavium, Rodamco
Region City Göteborg citygalleria 50 000 Vid Göteborgs central, Jernhusen
Backaplan Göteborg regioncentrum 50 000 I dag 80 000 kvm
Frölunda Torg Göteborg regioncentrum 40 000 Planerad förnyelse
Nordstan Göteborg citygalleria Del av evenemangsområdet
Frihamnen Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Lindholmen Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Södra Älvstranden Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Kulan Göteborg stadsdelscentrum 45 000 SKF:s gamla fabrikslokaler i Gamlestaden
Sisjön Göteborg handelsområde 50-70 000
Landvetter Härryda regioncentrum 100 000 West Coast Plaza, Swedavia
Allum Partille regioncentrum 30 000 Knyta ihop Allum med Partille

Källa: Handeln i Sverige mfl källor
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PLANERADE PROJEKT
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Valand. Bildkälla: hejvaland.seKulan. Bildkälla: Göteborg.se

Mölndals galleria. Bildkälla: Dagens handel

Kållered. Bildkälla: molndal.se Nya hovås. Bildkälla: Semrén & MånssonEvenemangsområdet. Bildkälla: platsforgoteborg.se
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UTVECKLING KUNGSBACKA CENTRUM

I Kungsbacka pågår flertalet utvecklingsprojekt med
innehåll kommersiella verksamheter som var och en
kommer att påverka det totala utbudet och
handelsstrukturen i kommunen.

Valand med syfte att koppla ihop Kungsmässan med
Innerstaden kommer att bestå av bostäder, 3 300 kvm
kontor, 900 kvm butiksyta och 400 p-platser. Planerat
färdigställande för hela stadsdelen beräknas till 2022.
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Kungsmässan som en del av Centrum består idag av 27 000
kvm kommersiella ytor men planeras att utöka med 8 900 kvm.
Utvecklingsplanerna består av nya ytor med kvarterskänsla och
butiker ut med gatan. 25 verksamheter planeras och projektet
ska integreras med Kungsbackas nya stadsbild. Första etappen i
projektet öppnar i november 2019, resterande delar öppnas i
två etapper under 2020.

Innerstaden står också inför utveckling där det finns framtaget
en vision kring innehåll för delar av stadsdelen. Visionen
omfattar utveckling av bland annat biografen samt Lindens
Torg.
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Flera områden i kommunen står inför utveckling där nya ytor för
kommersiella verksamheter planeras.

Vid Hede station planeras ytterligare lokaler för verksamheter, en
ny stationsbyggnad samt fler parkeringsplatser i anslutning till
stationen.

I Åsa finns planer på att utveckla centrum genom att skapa liv och
rörelse genom torgbildningar samt att komplettera befintlig
bebyggelse med bostadshus, verksamheter och handel.

Ett planförslag som medger utbyggnad etapp två av ett
verksamhetsområde i Fjärås ligger just nu på granskning. Området
kommer att bebyggas med industriverksamheter.

I Onsala planeras ett lokalt centrum med arbetsplatser, service och
handel, med en total byggnadsyta om cirka 11 300 kvadratmeter.

En ny detaljplan för hamnen i Gottskär har upprättats där befintlig
byggnation kommer att rivas och ersättas med bostäder och
verksamhetslokaler.
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UTVECKLING ÖVRIGA OMRÅDEN
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3. HANDELSPOTENTIAL
I denna del presenteras en prognos som visar hur stora ytor som kan komma i anspråk för framtida behov.
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Tyréns har i uppdrag att analysera och beräkna handelspotential och ytbehov för
Kungsbacka tätort inkl Innerstaden och övriga handelsområden.

För att få en fast utgångspunkt för beräkningarna av omsättningspotentialen, har
en kalibrering gjorts av nuvarande faktiska detaljhandelsomsättning inom
dagligvaror och sällanköpsvaror, samt för restaurang/café (år 2018).

Därefter har möjliga framtida marknadsandelar (2028) bedöms och vilken
omsättningsutveckling och ytbehov det motsvarar. Bedömningen utgår från det
egna sammanlagda utbudets konkurrenskraft gentemot framtida konkurrens.
Beräkningarna görs uppdelat per branscher och utifrån Tyréns erfarenheter av
omsättning per kvm och bransch.

Utifrån nuläget med befintlig omsättning och
framtida marknadsunderlag för detaljhandel, kan en
bedömning av möjlig framtida marknadsandel och
framtida omsättningsprognos i sin tur visa hur stora
ytor för handel som kan komma i anspråk.
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Följande fem faktorer är viktigast för en säker bedömning av
framtida omsättningspotential för detaljhandel och restaurang/
café för en handelsplats. En verksamhets omsättning är grunden
för om etableringen blir varaktig och för att säkra långsiktiga
investeringar.

• Rätt avgränsning och indelning av en handelsplats
marknadsområde - med hänsyn till läge, tillgänglighet (bil,
kollektivtrafik, gång och cykel), konkurrens och
attraktionskraft

• Marknadens storlek i MSEK och hur den kan tänkas växa i
olika branscher (nuläge och potential)

• Konkurrenssituationen mellan handelsplatser i dag (nuläge)
och i framtiden

• Funktionell utformning och atmosfär som handelsplats vad
gäller lättillgänglighet, var butikerna är placerade samt
bekväm och tillräcklig parkering

• De enskilda detaljhandels- och restaurang/café-företagens
framtida konkurrenskraft inom sina respektive branscher i de
rådande konkurrenssituationen

Marknadsanalysen kan kvantifiera, belysa och värdera de fyra
förstnämnda faktorernas inverkan på framtida omsättning för en
handelsplats. Den sista faktorn – butikerna konkurrenskraft -
antas vara i nivå med de bästa branschföreträdarna i
upptagningsområdet, vilket gäller såväl befintliga som
nytillkomna företag.
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Samtlig
handel i
kommunen

Bransch-
grupp

Marknads
-underlag

MSEK år
2018 inkl.

moms

Marknads
andel, %

Oms MSEK
inkl.

moms
2018

Dagligvaror 4 360 64% 2 790

Sällanköpsvaror 3 559 66% 2 349
Summa
detaljhandeln 7 919 65% 5 139

Restaurang 1 559 38% 596

I tabellen intill presenteras kalibreringen av nuvarande faktisk
omsättning för att bedöma marknadsandelar inom dagligvaror
och sällanköpsvaror, samt för restaurang/café. Utgångsläget är
att Kungsbacka kommun omsätter ca 2,8 miljarder för
dagligvaror och 2,3 miljarder för sällanköpsvaror (källa
handelsinsverige.se). Tyréns har bedömt
restaurangomsättningen i kommunen till ca 600 MSEK inkl
moms.

Marknadsunderlaget utgår från summa primär- och
sekundärområdena som tidigare förklarats i rapporten.
Beräknade marknadsandelar visar på att handeln i kommunen
har för detaljhandel ca 65 % av bedömt marknadsunderlag.
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Samtlig
handel
kom-
munen

Tot
Beräknad
konsum-
tion
kr, 2023

Markna
dsandel Oms

oms utv
2018-
2023
MSEK

Tot
Beräknad
konsumti
on
kr, 2028 Marknad

sandel Oms

oms utv
2023-
2028

oms utv
2018-
2028

antag
oms/
kvm

Tillkomm
ande
ytbehov
2018-
2028

Dagligvaror 4 550 66% 3 003 213 4 766 66% 3 145 142 355 70 000 5 073

Sällanköps-
varor 3 943 68% 2 681 332 4 277 68% 2 908 227 560 35 000 15 989

Summa DH 8 493 67% 5 684 545 9 043 67% 6 054 370 915 43 431 21 062

Restaurang 1 889 43% 812 217 2 326 43% 1 000 188 405 30 000 13 487
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PROGNOS 2023-2028

Beräkningen av tillkommande ytbehov för
detaljhandel 2018-2028 om ca 21 000 kvm,
utgår från prognos om marknadsunderlag som
antas växa till ca 8,5miljarder 2023 och 9
miljarder år 2028. Kalibrerad marknadsandel
på föregående sida har bedömt att Kungsbacka
kommun kan öka något, till 67% år 2023 och
sedan behålla denna år 2028 (utgångsläge 65%
2018). Ett sådant antagande förutsätter att nya
ytor på Kungsmässan, Hede outlet mfl är klara
och öppnande innan 2023. Tabellen visar att
ökad marknad och ökade marknadsandelar
från 2023-2028 innebär en ökning i
omsättning av detaljhandeln på knappt 100
MSEK/år, bedömningen bör tolkas som ett
maxalternativ, men är inte helt orimligt.
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INNEHÅLL, INRIKTNING OCH
STRATEGISKA VAL
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1. INNEHÅLL, INRIKTNING OCH
HANDLINGSPLAN
I kapitlet sammanfattas möjligheterna och utmaningarna för att utveckla handeln i kommunen. Vidare förs ett resonemang om
möjligheter att utveckla handeln i de olika områden och inom olika branscher och koncept samt strategiska val/handlingsplan.
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Läge och
tillgänglighet

Marknadsunderlag

Konkurrens

KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Avgörande för en handelsplats generellt är att det finns ett tillräckligt intressant utbud. Vidare krävs
ett tillräckligt marknadsunderlag, ett bra läge med god tillgänglighet samt en hanterbar konkurrens
för att bli framgångsrik.

Av ovanstående faktorer är tillgänglighet möjligt att påverka genom att hålla verksamheter synliga,
öppna och tillgängliga för alla trafikslag inklusive gående. Begreppet tillgänglighet rör
tillgängligheten till en handelsplats men också inom en handelsplats och är ett relativt begrepp vars
kvalitet ställs i relation till övrigt utbud och alternativ för besökaren. I detalj kan det handla om
nedanstående att utbudet behöver vara synligt, ha tydliga entréer och vara tydligt skyltat. Vidare
krävs en sammanhängande struktur med tydliga mötesplatser och flöden av människor - samt
avsaknad av barriärer.

Cykel- och gångtrafik kompletterar tillgängligheten med bil och kollektivtrafik, men är ej avgörande
för handelns utvecklingsmöjligheter på samma sätt. Val av trafik-/tillgänglighetslösningar är dock en
osäkerhetsfaktor i marknadspotentialen för handel, restaurang/café och kommersiell service och
framtida trafikplanering påverkar därför till stor del förutsättningarna för handelns etablering och
utformning.

En betydande kommersiell faktor är att kontinuerligt utveckla och förbättra ovanstående parametrar
kring tillgänglighet. Kommunen kan påverka en del av faktorer men inte alla.
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FRAGMENTERAD STRUKTUR

Kungsbacka har en fragmenterad struktur med flera handelsområden som konkurrerar sinsemellan. Främsta konkurrenter är Hede
och Kungsmässan. Dagligvaror är en viktig bransch som utgör grunden i strukturen, viket blir särskilt tydligt för Kungsbacka. Den
externa handeln i Hede och Inlag har utökas över tid men utan ett helhetsgrepp vilket har lett till områden som saknar en
sammanhållen struktur.

Målsättningen i Handelspolicyn var att öka försörjningsgraden inom dagligvaruhandeln och sällaköpsvaruhandel. Utfallet har blivit
att nya storbutiker etablerat sig externt i Hede och Inlag med följd av en omfördelning mellan den äldre detaljhandeln och de nya
enheterna samt ett förbättrat försäljningsindex. En handelsanalys från 2011 visar att Innerstaden/Kungsmässan tappade stora
marknadsandelar när dagligvarubutiker öppnar i externa lägen (Inlag, Hede mfl). Motsvarande förhållande gäller för sällanköpsvaror
som gjort en ännu kraftigare tapp i och med etableringen av enheter i externa lägen. Det är framförallt marknadsandelen
/omsättning i Innerstaden som har minskat och som enligt kartläggningen för år 2017 och 2018 fortsätter att minska.

Satsningar att förstärka Innerstaden har gått långsamt jämfört med satsning på övriga stora handelsplatser. Inga tydliga strategiska
satsningar i Innerstaden har noterats innan ”Väster om ån” som pågått sedan 2007 (eller tidigare). Projektet Väster om ån har syfte
att knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan och tillför nya handelsytor till Innerstaden. Kommunen är en stor markägare i etapp
Ejdern.
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FRAMTIDA POTENTIAL

Prognos om framtida omsättningspotential visar på förutsättningar för behov av tillkommande detaljhandelsyta på drygt 21 000 kvm
fram till år 2028. Av den potentialen kommer planerade projekt (totalt ca 20 000 kvm detaljhandel planeras i Kungsbacka) att ta en
andel, vilket innebär att kvarvarande potential krymper. Av de 21 000 kvm detaljhandel utgör ca 5 000 kvm dagligvaror
(livsmedelsbutiker och övriga dagligvaror).

Prognosen utgår från handel i fysisk butik. Ytor för lager, t ex darkstores för livsmedelsbutiker skulle kunna adderas som ytterligare
en potential. Det gäller också lagerytor för övriga branschers eventuella e-handelsförsäljning. Potentialen för restaurangytor uppgår
till ca 13 000 kvm.

Omsättningsprognosen innebär att Kungsbackas marknadsandel höjs något från 65 procent (detaljhandeln), till 67 procent. Mer än
så bedömer Tyréns att det är svårt att öka sina andelar. Omkringliggande handelsplatser fortsätter kontinuerligt att stärka sitt utbud
och kommersiella fördelar.
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INRIKTNING/INNEHÅLL

Vilken inriktning/innehåll bör befintliga och nya stadsdelar ha när det gäller verksamheter/gatuplanslokaler?

• Koncentration av handel. Handel mår aldrig bra av att vara utspridd, arbeta istället konsekvent med att klustra. Andra
verksamheter som också mår bra av att klustra är kontor och tjänsteföretag. Klustring gäller vidare också besöksnäring och
offentlig service, utbildning, vård osv.

• Stärk Centrums samtliga handelsplatser med samtliga branscher inkl restauranger och service. De centrala delarna av Innerstaden
bör stärkas med ytterligare funktioner förutom handel.

• Koncentrera volymhandel till Hede i första hand, i andra hand Inlag. Båda dessa områden bör utvecklas med förbättrad
tillgänglighet för samtliga trafikslag inkl gång- och cykeltrafik. Det gäller både till områdena men också inom områdena.

• Potentialen i framtida ytor för restaurang bör i första hand tillföras Innerstaden. Bostadsnära handelsplatser bör också ges
utrymme för serveringar/café.
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INRIKTNING/INNEHÅLL FORTS.

• Kungsbacka har fyra stationslägen i kommunen, förutom Kungsbacka Centrum; Hede, Anneberg och Åsa. Samtliga stationslägens
potential för handel och service bör utnyttjas. Stationen Kungsbacka Centrum bör utvecklas till att tydligt vara ihop kopplad med
utbud och innehåll i Kungsmässan och Innerstaden (oavsett om den flyttas något längre söderut). I diskussionen om eventuell
flytt av nuvarande resecentrum är för handelns del viktigt att en ny placering i anslutning till centrum så nära som möjligt. Handel
i övriga stationslägen bör utgöras av dagligvaror och övrigt utbud som ger platserna en karaktär av service.

• Övriga tätorter i kommunen bör ha en profil av dagligvaruutbud och serviceinnehåll för att orterna ska fortsätta att vara attraktiva
boendeorter. Lokaliseringen i dessa orter bör framförallt ske inne i tätorterna i befintligt centrum och samlokaliserat med service.
Dessutom i första hand i lägen där kommunikationer finns (buss/tåg).

• Samlokaliseringar med andra verksamheter, servicefunktioner, kultur, nöjen mm, restaurang/café i anslutning till handel.
Ansträngningar bör göras för att tillföra serviceverksamheter och offentliga lokaler - som skapar ett flöde och identitet. Detta
gäller framförallt stadskärnan. Planera bostäder i nära anslutning till handel för att skapa ett starkt upptagningsområde både i
stadskärnan och i anslutning till externområdet.

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201696

HANDELSTRENDER
Hur påverkar rådande trender Kungsbacka och hur ta höjd för det i Kungsbackas planering?

Trenden visar på begränsat behov av nya ytor och begränsad tillväxt för detaljhandeln. Det ställer höga krav på handelsaktörer. Småskalig
bostadsnära handel och handelsplatsen allt mer blir en plats med multifunktion med hög tillgänglighet för samtliga trafikslag.

Placera service och offentliga lokaler i anslutning till där handeln finns, särskilt i Innerstaden men kan också gälla övriga mindre tätorter där
kommunala servicefunktioner bör ligga i anslutning till eventuell handel för att ge ett extra flöde och att verksamheterna drar nytta av
varandra. Inom varje kommuncentrum/läge – oavsett verksamhet – bör prioriteras att etablera nya verksamheter direkt vid största befintliga
eller tillkommande flödespunkter och mötesplatser (stationsnära lägen och där handel, tjänsteföretag och service finns idag).

Planera för nya distribution/logistiklösningar och ställ krav kring detta på handelsaktörerna.

Planera för framtida darkstores, alternativt konvertera oattraktiva handelsytor till sådan användning.

Många konsumenter kommer på kort sikt att fortsätta uppskatta externhandeln som kommer utmanas av e-handeln som sannolikt tar en
större marknadsandel. Detta gäller särskilt delar av volymhandeln med homogena varor och en hög pristransparens, som elektronik och
sportutrustning. Ett undantag är lågprishandeln som fortsätter att gå starkt  och har behov av ytor och låga hyror, vilket ger
externhandelsområden en utvecklingsmöjlighet.

Den svenska handelsturismen har under senare år ökat kraftigt, utländska turister lägger i snitt 47% av sin reskassa på sällanköpsvaror. I takt
med att allt fler svenskar väljer bort flygresor är det sannolika att handelsturism inom Sverige blir vanligare, detta skulle dock kunna påverka
den utländska turismen till Sverige också, beroende på hur flygdebatten utvecklas i resten av världen.
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FÖRSLAG INRIKTNING/INNEHÅLL
Delområde Innehåll/utbud

Förslag profil
Centrum (Innerstaden,
Kungsmässan och
Valand/Ejdern)

Dv, sv, rest, service, ej storskalig volymhandel Tydlig stadskärna med brett och djupt utbud. Position
som kommun- eller regioncentrum? Möjligt

regioncentrum med ytterligare funktioner och attraktiva
sammanhängande stadsmiljöer.

Hede outlet och handelsområde Dv, sv, rest, outlet och volymhandel Besöksmål och förstahandsval för volymhandel

Inlag Dv, volymhandel Kompletterande volymhandel till Hede, för framtida
potential

Biltema-tomten Ej ännu planlagt för handel Välj i första hand annat läge för volymhandel
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FÖRSLAG INRIKTNING/INNEHÅLL
Delområde Innehåll/utbud

Förslag profil
Hede station Dv, service Bostadsnära

Annebergs station Dv, service Bostadsnära

Fjärås Torg Dv, rest, service Bostadsnära

Åsa och Åsa station Dv, rest, service Bostadsnära

Frillesås Dv, rest, service Bostadsnära

Onsala/Gottskär Dv, rest, service Bostadsnära

Vallda/Backa Dv, rest, service Bostadsnära

Särö/Kullavik Dv, rest, service Bostadsnära

Övrigt Dv, rest, service
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STRATEGISKA VAL - HANDLINGSPLAN

Åtgärder som bidra till att stärka Kungsbacka som handelsstad:

• Välj EN långsiktig strategi som håller över mandatperioder. Handelns perspektiv är kortsiktiga, strukturer ska vara
långsiktiga. Tydliga regleringar och en genomtänkt strategi/policy kan bidra med att lyfta flera områden i
kommunen.

• Se till att handelsstrategin är förankrad av handelns intressenter (kommun, handelsförening,
samverkansorganisationer och liknande).

• En viktig del i handelsstrategin är att tydliggöra vilka roller olika handelsplatser ska ha. Det gäller till exempel
innehåll och etablering med ett tillräckligt stort och djupt utbud inom vald inriktning och med tydliga särskiljande
kvaliteter. Vad ska Innerstaden ha för roll i Kungsbacka? Vilka roller ska Hede och Inlag ha?

• Samverkan och dialog med handeln och övriga intressenter. Utmaningen är att ha en balans mellan regleringar och
möjligheten att hitta individuellt anpassade lösningar.
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STRATEGISKA VAL -HANDLINGSPLAN

• Lyssna och lära kring frågeställningar som rör handel och kommersiella verksamheter samt lyssna på slutkunden
genom medborgardialog, kundundersökningar mm.

• Tillgänglighet är en mycket viktig parameter. Kommunen har möjlighet att skapa och styra flöden till en handelsplats
med hjälp av olika åtgärder. Även möjligt att skapa attraktiva miljöer som är anpassade efter årstider.

• Parkeringslösningar som är nyttiga för handel. Det kan till exempel vara korttidsparkering men även p-ledssystem
eller tekniska lösningar för att minimera söktrafik.

• Utgå från de egna förutsättningarna i kommunen och vad man vill uppnå.
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SAMVERKAN

Samverkan med berörda parter leder ofta till framgång och har noterats som en avgörande faktor i exempelvis möjligheten att bli
årets stadskärna. Gemensam kunskapsbas kring handelns förutsättningar och gemensam målbild bland kommun, fastighetsägare
och företag är en bra grund för samverkan. Frågor kring etablering blir tydligare med en gemensam helhetsbild och genom en
gemensam etableringsstrategi. Den strategi och vision man utgår från ska utgå ifrån platsvarumärket. En tydlig färdriktning och
vision är en färdriktning i sig.
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Innerstaden Kungsmässan Inlag Hede Fashion Outlet

Läge Centralt i tätorten Centralt men idag utan direkt
koppling till Innerstaden.
Gymnasieskola och idrottsarena
i närheten.

Söder om Kungsbacka Innerstad.
Halvexternt.

Norr om Kungsbacka Innerstad.
Halvexternt.

Tillgänglighet med bil Biltrafik tillåten på alla
gator genom Innerstaden.
Ansluter till E20 och väg 158 i
nordväst.

Två större trafikleder passerar.
En i väster och en i söder. Tre
minuter till Innerstaden.

Två större trafikleder passerar,
öster och söder om området. 1
km/ 5 min till Innerstaden.

Avfart från E6/E20 i
anslutning.
3 km/ 10 min till
Innerstaden.

Tillgänglighet för gående 12 min från Innerstaden 10 min till norra delen,
20 min till södra delen från
Innerstaden.

40 min gångväg från
Innerstaden.

Tillgänglighet med cykel 5 min från Innerstaden. < 5 min från Innerstaden. 4 km/12 min från
Innerstaden.

Tillgänglighet med
kollektivtrafik

350 m till Kungsbacka station. Tre busslinjer stannar i
närheten.
250 m från Kungsbacka
station. Tre tåg per 20 min
passerar till/från Göteborg.

Kungsbacka station närmast,
15 min gång/ 6 min buss.
Tre busslinjer stannar i
närheten. Turtäthet 30 min,
ibland tätare.

Tåg till Hede station var 15
min, 600 m från station. Fyra
busslinjer stannar i närheten,
var av en inne på själva
området.

Parkering God tillgång på
parkeringsplatser.

God tillgång på
parkeringsplatser,
finns parkeringshus.
Laddningsstation för elbilar.

God tillgång på
parkeringsplatser,
majoriteten av butikerna har
egen parkeringsplats.

God tillgång på
parkeringsplatser
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1. Sammanfattande slutsats 
RSDs uppdrag är att identifiera och beräkna ett underlag för möjlig grov hyresgästmix beträffande de kommersiella 

lokalerna i det framtida Kungsbacka Arena. Vår analys och beräkningar ska bli ett underlag för beslut i nästa steg be-

träffande arenans, utformning, koncept och slutliga marknadsposition. Vår analys ska således ses som en rekommen-

dation. Koncept, genomförande och vilka hyresgäster som i förlängningen kommer etablera i arenan, bygger på de 

beslut som tas i nästa steg, efter denna utrednings färdigställande.  

RSD bedömer sammanfattningsvis att det kommer att finnas efterfrågan på några mindre restaurangenheter samt en 

upplevelserestaurang i Kungsbacka Arena. Handelsefterfrågan är mycket begränsad, på sällanköpsvarusidan nära 

noll, och fångas lämpligen upp av en kiosk kopplad till ett café eller en restaurang.  

Bedömningen är också att det till år 2025 kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 kontorsplatser, motsvarande 

ca 3 500 kvm och ca ett års kontorsefterfrågetillväxt, enligt Evidens kontorsutredning. Något eller några år senare kan 

det mycket väl efterfrågas ytterligare 1 500 kvm, vilket då skulle motsvara ca 100 kontorsarbetande. Den lokaltyp som 

framförallt efterfrågas är moderna, flexibla kontor i storleken 300 till 500 kvm. Därtill ytor (ca 300 kvm) för de före-

ningskanslier som idag huserar i separata byggnader i området. Dessa förutsätts kunna dela på möteslokaler och 

kunna förhyra VIP-ytor/festvåning via upplevelserestaurangen. 

RSD rekommenderar därför att man ökar footprint för Arenan i enlighet med det vi kallar alternativ Large, där total 

BTA blir drygt 17 600 kvm och drygt 10 300 kvm av detta är möjligt att hyra ut till externa aktörer.  

RSD rekommenderar också att byggnaden och detaljplan förbereds för att kunna expandera med ett eller flera plan 

uppåt, om efterfrågan på framförallt kontor och utbildningslokaler skulle visa sig än större i framtiden.   

Vi noterar även att alla aktörer och personer vi intervjuat har poängterat vikten av att arenan planeras med fokus på 

upplevelse, den spännande och tillgängliga mötesplatsen som även lockar spontanbesökare. De branscher och aktörer 

vi föreslår antas därför bidra till detta. Här ser vi att exempelvis restauranger och hälsokoncept ska vara specialister 

som inte finns i Kungsbacka idag. Detta gäller även kontorsytorna. Vi ser att det idag saknas moderna och yteffektiva 

kontorslokaler i staden. Det som erbjuds idag är främst mindre kontorslokaler anpassade efter tidigare krav och förut-

sättningar.                                 

RSD finner det viktigt att val av hyresgäster i den framtida arenan kan väljas utifrån ett marknads-, koncept- och 

lämplighetsperspektiv. Vi förordar ett driftsalternativ, ex vis kommunalt bolag, där inte val av hyresgäst görs utifrån 

ett anbudsförfarande utan utifrån lämplighet och den etableringsstrategi som kommer ingå i den framtida affärspla-

nen och arenans platsvarumärke. 
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2. Bakgrund och uppdrag 
2.1. Bakgrund 
Ur offertförfrågan: 

Kommunfullmäktige har den 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på området Inlag, 

söder om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika sport, kultur och evene-

mangsutbudet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi (av Kungsbacka Kommun) och ska inne-

hålla en till två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utö-

ver det ska det finnas en scen i arenan för möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nytt-

jas av skolor under vardagar och dagtid.  

Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell verksamhet som berikar 

arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. Därför erfordras en fördjupad analys för 

att determinera hur stora ytor kommunen ska investera i för kommersiell verksamhet.  

I skrivande stund pågår ett detaljplanearbete och uppskattningsvis finns upp till 5 000 kvm ytor för kommersiell 

verksamhet. 

 

Figur 1. Lokalisering av den planerade Kungsbacka Arena. 

2.2. Uppdrag 
Uppdraget ska ge en bild av vilka verksamheter som skapar en attraktiv och trygg arena, en destination som skapar ett 

mervärde för både besökare och kommuninvånare. Det är också viktigt för uppdragsgivaren att arenan förstärker 

Kungsbacka, dess evenemang, föreningsliv, invånarnas och företagens intressen. 
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Rapporten skall dels innehålla en målgruppsanalys, där den mest strategiskt viktiga – behöver inte vara den största -

målgruppen för arenans kommersiella verksamheter skall anges. Därtill skall rapporten visa vilka företag som skapar 

det största mervärdet för kommuninnevånarna, under hela dygnet.  

Rapporten skall ge svar på vilka ytbehov olika aktörer har, utifrån en analys av marknaden, och ge en intäktsprognos 

för de kommersiella hyresgästerna för en horisont på minst tio år.  

I uppdraget ingår också att ta del av lokala intressen kring arenan. Uppdragsgivaren kommer att bistå med kontakt-

uppgifter till referenspersoner från olika intressegrupper.  

2.3. Arbetsgrupp 
Arbetet har genomförts av Tomas Kruth (projektledare), Lisa Lagerén, Anne Kippler, Josefine Andersson, Anna Wiker-

man samt Lena Hedin.  

Uppdragsgivarens styrgrupp för projektet har varit Christina Wenander, Semir Robovic och Fredrik Wallman. 

2.4. Definitioner 
Detaljhandeln indelas i denna rapport i två huvudsakliga grupper: 

• Dagligvaror (DV), som innefattar mat & dryck, blommor, kemtekniska artiklar, apoteksvaror, systembolagsva-

ror m.m. Av dagligvaror är drygt 60 % livsmedel. Livsmedelshallar dominerar. Exempel på små specialbutiker 

inom DV är tobak, pressbyrån, konditorier och bensinstationernas dagligvarudelar. 

• Sällanköpsvaror (SV) är övriga egentliga detaljhandelsvaror: 

- Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) 

- Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.), som vanligen svarar för ca 60 % av den totala SV-omsätt-

ningen. 

Stormarknader säljer med denna definition både dagligvaror och sällanköpsvaror. E-handel kan gå direkt till hushållen 

eller via butik. 

Annan service är ex vis verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer samt serviceverksamheter som frisörer, 

bibliotek, kulturutbud, matställen och banker. 

Årsomsättning anges inkl. moms i 2018/2019 års priser om inte annat anges. Omsättningsuppgifterna anges ibland 

med skenbart hög noggrannhet, detta är för att undvika avrundningsfel.  

Ytor är denna rapport huvudsakligen angivna som uthyrbar yta, BTA. 
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3. Målgruppsanalys  
3.1. Målgrupper 
RSD har identifierat och rangordnat följande huvudsakliga målgrupper till den framtida Kungsbacka Arena. Uppdel-

ningen utgår bla ifrån de olika målgruppernas förväntade användning av de olika delarna av arenans utbud samt vid 

vilka olika tider under veckan den efterfrågan sker.  

1. Idrottsutövare 
2. Besökare till idrottsevenemang  
3. Besökare till kulturevenemang  
4. Kontorsarbetande i arenan  
5. Spontanbesökare till området  
6. Skolungdomar 

3.1.1. Målgrupp 1 – Idrottsutövare 
Innefattar främst barn- och ungdomsidrottsutövare, deras föräldrar samt ledare. Tillströmning sker främst från det 

lokala området men även regionala besökare väntas vid matcher och turneringar. Aranäs HK, som är den största aktö-

ren i området, har i dagsläget drygt 900 aktiva utöver ledare och föräldrar till barnen/ungdomarna. Barnen/ungdo-

marna skjutsas i stor utsträckning till träningen varför en lättillgänglig och säker avlämnings- och upphämtningsplats 

lämpligen planeras in vid entrén till arenan. Många föräldrar uppehåller sig på platsen under barnens träningar och är 

tänkbara besökare till ev restaurang, café eller kioskverksamhet löpande under veckan. Barnen/ungdomarna efterfrå-

gar plats att sitta på och göra läxor i samband med träningarna. Även för dessa finns efterfrågan på ett café och kiosk-

utbud. Den här gruppen förväntas efterfråga arenans utbud relativt kontinuerligt under alla veckodagar hela året. 

Parkeringsmöjligheter är viktigt att tillgodose på nära avstånd för de föräldrar/utövare/tränare som uppehåller sig i 

arenan under vardagar och helger. Till viss del kan de samsas på de platser som på dagtid används av kontorshyresgäs-

ter, deras besökare och lunchbesökare till arenan.   

3.1.2. Målgrupp 2 – Besökare till idrottsevenemang 
Under allsvenska matcher och de övriga matcherna i den högre divisionen bevistas arenan av en stor publik, bestå-

ende av såväl lokala som inresande besökare. Här efterfrågas sannolikt restaurang, café och kioskutbud. Efterfrågan är 

dock inte regelbunden utan sker stötvis varför restaurangbehovet inte kan estimeras enbart utifrån dessa besöks-

toppar. För den här målgruppen avsätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring un-

der dessa toppar. Detta administreras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen.  

Aranäs HK efterfrågar en VIP-del som kan användas under dessa matcher och till andra nätverksträffar. Det vore för-

delaktigt om man kan kombinera en sådan VIP-del med konferensmöjlighet för vardagsbehov, och att fler föreningar 

kan använda den, och likaså för extern uthyrning. Mat och dryck kan med fördel administreras av den föreslagna upp-

levelserestaurangen 

3.1.3. Målgrupp 3 – Besökare till kulturevenemang 
Behovet ur användarhänseende av arenan för Målgrupp 3 liknar i mångt och mycket det för Målgrupp 2, men efterfrå-

gan på det specifika utbudet kan variera något då publiksammansättningen kan skilja sig åt. Vid de tillfällen arenan 

huserar konserter och andra kulturella evenemang förväntas besökarna komma såväl lokalt som regionalt ifrån bero-

ende på evenemangets innehåll. Här finns sannolikt en efterfrågan på restaurang-, café- och kioskutbud, men precis 

som vid idrottsevenemangen så är efterfrågan inte jämn över veckan utan sker stötvis. Även för den här målgruppen 

avsätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring under dessa toppar. Detta admini-

streras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen. 
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3.1.4. Målgrupp 4 – Kontorsarbetande i arenan 
I arenan planeras initialt för något hundratal arbetsplatser, möteslokaler för idrottsföreningar mm. De kontorsarbe-

tande (inkl föreningarnas kansliverksamhet) och deras besökare vistas huvudsakligen i arenan dagtid under vardagar. 

Idrottsföreningar förväntas dock nyttja möteslokalerna främst under kvällstid. Båda dessa grupper ger ett visst tillskott 

till en kontinuerlig efterfrågan på ett restaurangutbud, dock inte tillräckligt för en restaurang att enbart leva på under 

vardagar, utan tillskott till lunchen behövs från andra grupper. För kontoren kommer det att vara viktigt att ha en 

trygg och trivsam entré, som inte upplevs alltför stor och ödslig under icke-evenemangstid, såväl för sin personal som 

för besökare, de har ett bilplatsbehov på ett femtiotal platser, som främst kommer att nyttjas dagtid. Parkeringstill-

gången är viktig för kontoren och deras besökare. Entrén till kontoren föreslås vara belägen vid sidan av huvudentrén 

mot torget. 

3.1.5. Målgrupp 5 – Spontanbesökare till området 
Den här gruppen består av besökare till området i sin helhet. De kan innefatta tex besökare från ”spontanrörelseplat-

ser”, badhuset, promenadflanörer, fotbollsspelare på planerna runt om arenan mfl. Här räknar vi också in de som 

kommer till arenans restaurang för att äta lunch på vardagar samt övriga restaurangbesökare på kvällar och helger. Vi 

ser att dessa bidrar till flödet såväl vardag som helg och skapar ett tillskott till restaurangefterfrågan i området. För att 

denna grupp ska attraheras av området är det viktigt att det arenan och området i sin helhet är inbjudande för spon-

tana möten och aktiviteter. Det kan t ex vara generöst med trevliga sittytor utomhus, utegym, utomhussport i form av 

t ex boule, volleyboll och skateboard. 

3.1.6. Målgrupp 6 – Skolungdomar 
I området finns en gymnasieskola som avser att använda arenans hallar under dagtid för sin skolidrott. De kan möjli-

gen tänkas ha efterfrågan på ett mindre kioskutbud i arenan, sannolikt kopplat till någon av restaurangenheterna. De 

bidrar till dagtidstrafik till området.  

3.2. Vardags- respektive helgbesökare 
Flöden till platsen varierar under veckan, därför presenterar vi en grov fördelning vilka målgrupper som vistas på are-

nan vardag respektive helger/kvällar. 

3.2.1. Vardagsbesökare 
På dagtid under vardagar kommer 

arenan att husera skolidrott, personal 

från kontoren i arenan och deras be-

sökare samt lunchgäster till arenans 

restaurangutbud. Under eftermiddag 

och kvällstid besöks arenan av idrotts-

utövare, ledare och ev föräldrar. Den 

här gruppen representerar det konti-

nuerliga efterfrågeunderlaget. Var-

dagsbesökarna består främst av föl-

jande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

4. Kontorsarbetande i arenan  

5. Spontanbesökare till området 

6. Skolidrott 

  

Idrottsutövare 
Skolidrott 

Besökare idrott 

Besökare 

kultur 

Kontorsarbetare 
Spontanbesö-

kare 

Vardagar Helger/kvällar 
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3.2.2. Helg- och kvällsbesökare 
Under helger/kvällar ser vi att arenan kommer att användas av idrottsutövare, ledare och ev föräldrar samt då och då 

av evenemangsbesökare till såväl idrotts- som kulturevenemang. Den här gruppen består alltså till viss del av de som 

representerar det kontinuerliga efterfrågeunderlaget men främst av de grupper som står för de stora topparna vid 

enskilda evenemang. Helgbesökarna består främst av följande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

2. Besökare till idrottsevenemang 

3. Besökare till kulturevenemang 

5. Spontanbesökare till området 
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5. Nyckelpersonsintervjuer 
Att bedöma de marknadsmässiga förutsättningarna görs i denna utredning genom ett antal olika arbetsmoment. Vi 

har analyserat data och statistik, tidigare genomförda utredningar, intervjuat företrädare från möjliga branscher i are-

nan, och inte minst pratat med de idrottsföreningar som är tänkta att verka i arenan och även kommunala företrä-

dare. Syftet med de mejlkontakter och intervjuer vi genomfört har varit att få en bredare och djupare bild av förutsätt-

ningarna för kommersiella verksamheter i arenan.  

Vi har diskuterat och stämt av vårt utredningsarbete med arbetsgruppen som består av Christina Wenander, Semir 

Robovic och Fredrik Wallman, Kungsbacka kommun. Vidare har vi haft kontakter med Ulrika Granfors, Sofia Rosén, 

Marie Cullberg, Maria Brink, Magnus Björned, Harald Tjelle, Jessica Blume, Elinor Filipsson och Sven-Erik Bergström, 

Kungsbacka kommun. 

Vi har också diskuterat med och intervjuat de idrottsföreningar som kommer att ha verksamhet i arenan. Vi har inter-

vjuat Johnny Wallerman, Kungsbacka Basket, Roger Nordin, Varla IBK och Johan Falk, Aranäs HK. 

I uppdraget ligger också att resonera kring en möjlig etablering i Kungsbacka Arena för kommersiella aktörer, när det 

gäller en större etablering framförallt restaurangaktörer. Vi har intervjuat Jonas Reinholdsson från O’Learys och Matt-

tias Billberg från John Scott. 

5.1. Föreningarnas syn på den framtida arenan 
De tre föreningar RSD har pratat med, Kungsbacka Basket, Varla IBK och Aranäs HK, har alla pratat om vikten av den 

framtida arenans funktion. Samtliga föreningar har poängterat vikten av att kunna erbjuda ett intressant erbjudande 

till idrottsintresserade och att även utveckla den egna verksamheten, varför det är viktigt att fokusera på arenans möj-

ligheter att erbjuda goda förutsättningar för såväl träning som matcher. Arenans funktion som mötesplats är central i 

deras resonemang. För att locka både åskådare och utövare är det viktigt att arenan har ett bra utbud av stödjande 

verksamheter, ex vis caféer och restauranger, samt att den upplevs trygg och säker.  

När det gäller just tryggheten nämner föreningarna att föräldrar ska kunna lämna sina barn och känna att arenan är 

trygg att komma till och hämtning och lämning funkar. För att mötesplatsen inte bara ska begränsas till inomhusaktivi-

teter ser man gärna att platsen ska kunna erbjuda möjligheter till olika sorters spontanidrott kring arenan, ex vis klätt-

ring och skateboard. 

Förutom tränings- och matchverksamheten ser föreningarna behov av lokaler för träffar och evenemang. Man ser ett 

behov av en festlokal som kan användas för frukostmöten, företagsträffar och festevenemang. Även möjliga konferen-

ser och VIP-event har behov av flexibla lokaler för uppskattningsvis 150 till 200 personer. För att stärka erbjudandet 

till sponsorer önskar man även en VIP-sektion. 

Föreningarna har ett behov av föreningslokaler i arenan. Det finns ett behov av ytor för kansli, administration, klubb-

rum, kanske en gemensam reception och andra sociala ytor. De är öppna för att samutnyttja lokalerna men önskar 

föreningsunika klubbrum då föreningens identitet och varumärke är viktigt för upplevelsen när man besöker klubben. 

Föreningarnas aktiviteter i arenan skiljer sig åt. De olika föreningarna är olika stora, där Aranäs HK sannolikt har den 

mest omfattande verksamheten, medan Varla IBK har sin verksamhet i sju hallar runt i Kungsbacka. Varla avser främst 

ha sina publikdragande matcher och föreningsmöten i den framtida arenan. Hur lokalerna för match och träning för-

delas mellan de olika klubbarna ingår inte i uppdraget för denna utredning. Vi vill dock nämna att föreningarna har 

påpekat behovet av goda förrådsutrymmen och en verkstad för att kunna reparera materiel. Kungsbacka Basket har 

en växande verksamhet kring rullstolsbasket, vilket ställer krav på både verkstad och förrådsutrymmen. Föreningarna 
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har även berättat att de idag har en caféverksamhet som inbringar ett ekonomiskt tillskott i verksamheten. Denna 

möjlighet vill man gärna diskutera inför planeringen av verksamheten i den nya arenan. 

RSDs bedömning efter intervjuer med föreningarna är att de är i behov av totalt ca 300 kvm kontorslokaler, därtill för-

rådsytor, verkstad och omklädningsrum.  

När det gäller utbudet av kommersiella verksamheter har föreningarna föreslagit restaurang, gym, second hand-butik 

för sport, rehab och utbildningslokaler. 

5.2. Tankar från kommunens företrädare 
Mötesplatsen med ett intressant och spännande utbud är viktigt. Ofta kommer hela familjen för aktiviteter på olika 

platser i området. Någon kanske tränar i badhuset, någon leker i idrottsparken, någon annan kanske spelar match eller 

jobbar i ett föreningskansli. Eller väljer att slå sig ner med en kopp kaffe i ett café. Det är också viktigt att utbudet är så 

brett att de som besöker en idrottstillställning eller ett kulturevenemang inte lämnar platsen direkt utan stannar kvar. 

Arenan måste bli en destination i staden och locka besökare med hela sitt utbud. 

Värdeord som nämns är förutom ”den attraktiva mötesplatsen” också ”trygghet”, ”yteffektivisera arenan”, ”skapa 

samhällsnytta” och ”en arena som inte bara nyttjas av kungsbackabon utan blir en destination i hela regionen”. 

Det finns långtgående planer på att Kungsbacka Teater kan utöka sin verksamhet genom att nyttja arenan. Teatern är 

idag begränsad till att befintliga lokaler enbart rymmer 500 besökare. Enligt uppgift är teatern idag relativt fullbokad. 

70 % är evenemang som hyr teatern, resterande 30 % är arrangemang som genomförs i egen regi. Man ser också att 

den nya arenan inte bara möjliggör större evenemang, det blir också möjligt att erbjuda fler typer av arrangemang, ex 

vis dans och större konserter. När såväl den nya arenan som Kungsbacka Teater är i bruk kommer det sannolikt inte 

bara möjliggöra större evenemang utan även bereda plats för ett smalt utbud. 

Kommunen har gjort den egna bedömningen att arenan skulle kunna genomföra mellan 25 och 35 kulturevenemang, 

därtill tillkommer idrottsevenemang och matcher. I detta skede har RSD inte haft uppdrag att bedöma marknaden för 

kulturevenemang, men kan konstatera att nuvarande lokaler i staden begränsar möjligheterna.  

Förväntningarna på att kunna nyttja arenan för olika arrangemang är stor både från idrotten och kommunens olika 

enheter. Vi tror därför att det är viktigt att redan innan arenan tas i bruk bestämmer en policy för hur fördelningen 

mellan idrott och kultur kan se ut. Viktigt är också att den detaljplan som tas fram görs flexibel så att anpassningar i 

utformning och koncept kan göras senare i genomförandeskedet. 

5.3. Resonemang kring möjlig restaurangetablering 
Våra beräkningar på möjlig uthyrbar yta bygger på beräkningar av ett marknadsutrymme för restauranger i Kungs-

backa. För att stämma av att det finns en förankring i våra beräkningar, har vi stämt av Kungsbacka Arena som möjlig 

med några namnkunniga aktörer.  

RSD har samtalat med två möjliga aktörer för en restaurangetablering: John Scott och O’Learys. Det vi ser skulle fun-

gera bäst är en sk upplevelserestaurang för att ytterligare bredda nöjesutbudet i området. Målgruppen för den typen 

av restaurang är bred och har något för alla. Vi kan konstatera att ett starkt intresse för platsen finns hos båda dessa 

aktörer. Ytbehovet är ca 1 500 till 2 500 kvm innehållande restaurang och eventdelar inkluderande ett brett utbud 

från bowling och shuffleboard till drejning och andra upplevelser som möter platsens alla målgrupper.  

John Scott önskar ensamrätt till försäljning av förtäring i arenan. Lösning liknande den i Partille Arena, där föreningen 

får 10 % av nettoomsättningen under evenemang, fungerar bra för aktören där och kan med fördel appliceras även i 

Kungsbacka Arena. Som bra grannar ses kontor och butiker.  O’Learys ser även restauranger med annat utbud, som 



    KUNGSBACKA ARENA   KUNGSBACKA KOMMUN 12 

 

 

Subway, sushi, Bastard Burgers och liknande som goda grannar. Uteservering vill aktörerna ha om det är solläge, och 

en takbar är en intressant möjlighet att titta vidare på. 

Vid en etablering förväntas fastighetsägaren färdigställa bowling, kök, toaletter och våtutrymmen för den tänkta upp-

levelserestaurangen. En av aktörerna önskar ren omsättningshyra.  

5.4. Sammanfattning nyckelpersonsintervjuer 
Förväntningarna och önskemålen på arenans kapacitet ligger sannolikt över den nivå som går att infria utifrån den 

kapacitet som är ekonomiskt försvarbar. Det är alla vi har pratat med medvetna om, de ser därför att fokus bör ligga 

på ett effektivt utnyttjande av den kapacitet som kommer att erbjudas. 

Arenan ska bli en mötesplats för alla kungsbackabor och den ska fyllas med sport, idrott, kultur och nöje. Ett effektivt 

utnyttjande av arenan bygger dock på att en balans mellan de olika typerna av evenemang. Detta bör diskuteras redan 

när arenan projekteras, nivå på teknik och logistik måste fastställas tidigt i processen. 

Den enda föreningen som inte uttryckligen avser ha sin vardagliga verksamhet i arenan är innebandyföreningen. De 

har idag sin verksamhet i sju andra hallar och det kommer de fortsätta med. De avser främst ha viktiga stormatcher i 

arenan. De olika föreningarnas aktivitet i arenan kommer vara av skiftande karaktär, vilket också bör beaktas i plane-

ringen. 

Det finns en tydlig vilja bland idrottsföreningarna att bidra till arenan som en mötesplats för alla. Arean ska ha låga 

trösklar, det ska inte krävas några större ekonomiska insatser för att kunna besöka arenan. Evenemangen ska ha en 

bredd som tilltalar alla och återbruk av idrottsutrustning skulle möjliggöra för fler att vara med. I sammanhanget 

nämns också satsningar för människor med funktionsvariationer, ex vis genom rullstolsbasket. 

Föreningarna har idag en viktig inkomst genom att sälja kioskvaror och fika vid matcher. Detta måste beaktas i de avtal 

och överenskommelser som görs vid planering av de kommersiella ytorna. Vi har tidigare nämnt att det finns erfaren-

het från andra arenor där föreningarna får en provision på försäljning hos arenans restauratörer vid sina matcher. Det 

kan vara en lösning i Kungsbacka arena också så att inte ytterligare en kioskenhet behöver byggas för att tillgodose 

föreningarnas behov. RSD föreslår lösningen att en professionell aktör driver kiosken. Det finns också exempel där för-

eningar ansvarar för garderob och parkeringsbemanning vid både sport- och kulturevenemang. 

Vi noterar också att överlag är inställningen positiv till Kungsbacka som arena för evenemang och inte minst som eta-

bleringsplats för restaurang och annan kommersiell verksamhet. Detta kompletterar våra beräkningar beträffande 

marknadsutrymme för kommersiella verksamheter och påvisar tydliga möjligheter. 
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6. Andra förändringar i  
närområdet 

De större förändringarna i det omedelbara närområdet är Aranäs etapp 3 och etapp 4. Etapperna 1 och 2 består av 

Aranäsgymnasiet samt fyra kvarter med i huvudsak bostäder, som stod klara år 2010. Fastigheterna gränsar mot 

Innerstadens mest centrala delar, som i princip börjar vid Lindens Torg.

 

Figur 2. Planområdet, Aranäs etapp 3. Etapp 4 markerad just söder om. Kungsbacka Arena kommer att vara belägen söder om detta 

utsnitt. 

6.1. Aranäs etapp 3 
I Aranäs etapp 3 planeras för 280 nya bostäder fördelade på tre kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt 

ett parkeringshus i fem plan, som skall rymma ca 1 000 bpl. Detta parkeringshus skall försörja även omkringliggande 

områden med parkering. RSD har antagit att verksamheterna kommer att ha ca 20 årsarbetande. 

6.2. Aranäs etapp 4 
I Aranäs etapp 4 planeras för 180 nya bostäder i ett kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt utbildningslo-

kaler. I utbildningslokalerna antar RSD ca 100 årssysselsatta. 
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7. Marknad och efterfrågan – 
handel och restaurang 

7.1. Efterfrågan från närområdet 
För att ta reda på hur stor omsättning, och därtill kopplad yta, som efterfrågas i Kungsbacka Arena har RSD gjort en 

beräkning kring marknad och efterfrågan. 

Efterfrågan beräknas för fem huvudsakliga grupper: 

I. Nya boende i närområdet 

II. Nya arbetande i närområdet exkl arenans egna arbetande 

III. Besökare till arenan (målgrupp 1, 2, 3, 5 och 6 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 3) 

IV. Arbetande i arenan (målgrupp 4 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 3) 

V. Semiregional efterfrågan från övriga Kungsbacka 

Av dessa är det framförallt grupperna III, IV och V som kommer att bidra till arenans verksamheters omsättning. 

7.1.1. Efterfrågan från nya boende i Aranäs 3 och 4 
Denna efterfrågan kommer till sin allra största del att fångas upp av nya verksamheter inom kvarteren och befintliga 

verksamheter i innerstaden.  

I relativt nära anslutning till arenan finns planer på ca 280 bostäder i Aranäs etapp 3 och ca 180 bostäder i Aranäs 

etapp 4. Totalt alltså ca 460 bostäder. Om vi antar att det bor i genomsnitt 2 personer per bostad innebär detta ca 920 

invånare i Aranäs 3 och 4.   

Med rimlig marknadsandel kan de bostäder som planeras i Aranäs 3 och 4 ha en efterfrågan på mellan 10 och 12 Mkr 

dagligvaror och mellan 1 och 3 Mkr sällanköpsvaror riktad mot närområdet. Därtill någon miljon inom restaurang.  

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 10 à 12 

Sällanköpsvaror  1 à 3 

Restaurang < 1 

Totalt 10 à 15 
Tabell 1. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya bostäderna i Aranäs 3 och 4 

7.1.2. Efterfrågan från de nya verksamheterna i Aranäs 3 och 4 
I Aranäs 3 och 4 kommer det att finnas ca 120 årssysselsatta i verksamheter och skola. Dessa efterfrågar, med en rela-

tivt låg marknadsandel, handel och restauration enligt nedanstående. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 0,5 à 1 

Sällanköpsvaror  < 1 

Restaurang < 1 

Totalt 1 à 1,5 
Tabell 2. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i Aranäs 3 och 4 
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Denna efterfrågan kommer till en mycket liten, i det närmaste försumbar del, tillfalla arenans kommersiella verk-

samheter. 

7.2. Efterfrågan från arenans egna verksamheter 
Arenans egna verksamheter kommer att generera en viss omsättning på handelssidan, framförallt dagligvaror, och 

restaurang/café. 

7.2.1. Arenans egna kontorsytor 
Det kommer att anläggas kontor, såväl långtidsuthyrning i vanliga kontor, som kort- och långtidsuthyrning i s k          

co-working-enheter i Kungsbacka Arena. Det är än så länge okänt hur stora ytor som planeras, men motsvarande 200 

à 300 årsarbetande. Se vidare avsnitt 8. 

Här nedan syns efterfrågan från 200 à 300 årsarbetande. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 1 à 2 

Sällanköpsvaror  0,5 à 1 

Restaurang 0,5 à 1 

Totalt 2 à 4 
Tabell 3. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i arenan. 

7.2.2. Efterfrågan från besökare till Arenan 
Arenan kommer att ha plats för som mest 3 000 åskådare vid evenemang, dessa kommer dock inte att ge den stora 

volymen besökare, då det inte är stora evenemang ens varje vecka. Den stora mängden besökare kommer i stället 

sannolikt att vara utövare (träning, tävling, motion) och övriga (familjemedlemmar, publik vid mindre evenemang). 

Större evenemang - sport 
De tre höga serier som man räknar med skall spela i Kungsbacka Arena är handboll, innebandy och basket. Statistik 

från deras respektive förbund visar nedanstående. 

Handboll (elit) 

Säsong Grundserie Slutspel Totalt 

2013/2014 1 547 2 893 1 682 

2014/2015 1 450 2 850 1 607 

2015/2016 1 511 2 851 1 631 

2016/2017 1 530 2 962 1 680 

2017/2018 1 469 2 772 1 600 

2018/2019 1 455 2 512 1 572 
Tabell 4. Handboll, publiksnitt. Källa: SVT Sport m fl. 

En fullbordad serie i Handbollsligan består alltså av 32 matcher. Om hälften är hemma så 16 hemmamatcher med 

snittpublik (högt räknat) 1 500 personer. Detta betyder 24 000 publik, det dubbla om dam + herr. 

HK Aranäs räknar med totalt 80 000 à 85 000 besökare till handbollens större matcher, d v s eliten, övriga hemmamat-

cher och Aranäs Open. Det är denna siffra vi fortsättningsvis använder. 

Innebandy (högsta divisionen) 
Publiksnitt 1 000 per match. 13 hemmamatcher. Detta betyder 13 000 publik, det dubbla om dam + herr. Källa: Svensk 

Innebandy 

Fotboll (Superettan) 
Publiksnitt 1 600 per match. 14 hemmamatcher. Detta betyder 22 000 publik, det dubbla om dam + herr. Källa: 

ecst.se/fotboll  



    KUNGSBACKA ARENA   KUNGSBACKA KOMMUN 16 

 

 

Totalt 
Detta summerar till totalt ca 120 000 besökare årligen, vi har för säkerhets skull räknat även med att antalet besökare 

kan bli något färre, d v s ett spann mellan 95 000 och 120 000 besökare årligen. Besökare till dessa anläggningar för 

med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något större omsättning i restaurang och 

café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med sig en omsättning på 1,0 till 2,5 Mkr 

i detaljhandelsomsättning och 4,8 à 8,5 Mkr i restaurangomsättning.   

Större evenemang – kultur 
Om vi räknar med att större, fullsatta, evenemang kommer att genomföras 20 tillfällen årligen, och mindre evene-

mang med hälften så många besökare vid ytterligare 15 tillfällen årligen innebär det att det totala antalet evene-

mangsbesökare per år blir 70 000 till 80 000 personer. 

Besökare till dessa anläggningar för med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något 

större omsättning i restaurang och café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med 

sig en omsättning på 0,5 till 1,5 Mkr i detaljhandelsomsättning och 3,5 à 6 Mkr i restaurangomsättning.   

Vardagsbesök 
De vanliga besökarna, de som använder arenan för motion och ex vis ungdomstävlingar utan stor publik, kommer san-

nolikt att uppgå till 90 000 till 125 000 personer årligen. Dessa ”vanliga” besökare för med sig en detaljhandelsomsätt-

ning på 10 à 20 kr per besök och en restaurangomsättning på 10 à 30 kr per besök, vilket betyder att vardagsbesö-

karna kan föra med sig en omsättning på 0,9 à 2,5 Mkr i detaljhandelsomsättning 0,9 à 4 Mkr i restaurangomsättning.   

7.2.3. Total ny efterfrågan från arenans egen verksamhet 
Om man lägger ihop från samtliga efterfrågegrupper (inkl de egna kontoren) innebär detta en total ny efterfrågan 

riktad mot närområdet på 4 à 9,5 Mkr i handeln, och 10 à 19 Mkr för restaurang.  

Se även nedanstående tabell. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Handel – framförallt DV  4 à 9,5 

Restaurang 10 à 19 

Totalt 14 à 28,5 
Tabell 5. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från arenans egna verksamheter och besökande. 

Detta är sannolikt något i överkant (och vi kan även ha en del dubbelräkningar, i synnerhet när det kommer till efter-

frågan genererad av de besökande). Handelsefterfrågan motsvarar några hundratal kvadratmeter, vilket motsvarar en 

mindre kiosk, kanske kopplad till caféverksamhet.  

På restaurangsidan motsvarar den nya efterfrågan två eller tre nya mindre enheter. Därtill enheter som kan överleva 

på andra premisser, ex vis genom efterfrågan genererad av hela Kungsbacka, se vidare nedan. 

7.3. Större semiregional efterfrågan 
Om man kan etablera en större restaurang, som ex vis en sportbar eller en familjerestaurang, kan denna locka besö-

kare oavsett arenan.  

Per capitakonsumtionen för restaurang ligger enligt KPG på ca 10 500 kr per person och år, vilket för Kungsbacka 

tätort innebär en total efterfrågan på drygt 250 Mkr. Enligt Tyréns handelsutredning från 2019 omsatte Innerstaden, 

Kungsmässan och området Inlag restaurang och café för ca 200 Mkr, vilket alltså skulle motsvara ungefär fyra femte-

delar av den lokala efterfrågan. Det finns således ett utrymme för ytterligare restaurangverksamhet i centrala 

Kungsbacka, i synnerhet om man räknar med ett visst inflöde från övriga kommunen.   
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8. Marknad och efterfrågan – 
kontor 

8.1. Intervju Savills 
RSD har intervjuat Savills (Rikard Lindqvist, Matilda Eliasson och Natalie Häll) med inriktning på kontorsmarknaden i 

Kungsbacka. Enligt Savills saknas det rationella kontor framförallt i storleken 300 till 500 kvm i centrala Kungsbacka, 

gärna med både lager och kontor. Kungsbacka är egenföretagartätt.  

Viktiga aspekter när det byggs nya kontor i orter som Kungsbacka är aktiva, flexibla kontor med tillgång till bra parke-

ring.  

Savills upplever hyresnivån i Kungsbacka som stabil.  

8.2. Evidens: Kontorsanalys Kungsbacka 
Enligt en marknadsanalys utförd av Evidens 2020 är den totala 

efterfrågan på kontorsytor i Kungsbacka ca 3 500 kvm årligen 

fram till år 2035 eller totalt ca 50 000 kvm. 3 500 kvm motsvarar 

ca 200 arbetsplatser.  

Evidens pekar ut centrum som den mest attraktiva platsen för 

nya kontor, se illustrationen t h. Arenan ligger längst söderut i 

området, d v s inte i de allra mest attraktiva delarna, men at-

traktivare än både Hede och Borgås/Varla. 

Figur 3. Kontorspotential Kungsbacka. Källa: Evidens 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Slutsats 
Sammantaget talar det för att det kan finnas en efterfrågan på 200 à 300 arbetsplatser i, eller i direkt anslutning till 

arenan. Detta skulle utgöra ett drygt års efterfrågetillväxt. Även om dessa utgörs av en flytt av befintliga kontor inom 

Kungsbacka är efterfrågan så stor att de ytor som i och med flytten tomställs kommer att kunna fyllas av andra verk-

samheter.  

Kontoren är viktiga för att få ett jämt flöde av besökare till arenan, eftersom övriga verksamheter genererar pulser av 

stora flöden men i princip inget flöde alls däremellan.  
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9. Koncept  
I dagens marknad är det viktigt att möta nya kunder med ett brett utbud av upplevelser och restauranger i en modern 

och flexibel miljö. Aktivitet och hälsa tar en större del i våra liv än tidigare och att skapa en arena som är utformad ef-

ter hur vi lever idag känns mycket viktigt.  

RSD bedömer att vi behöver skapa en arena som attraherar en bred målgrupp och som inbjuder till spontana möten. 

Kungsbacka Arena ska vara en vara en naturlig mötesplats när det gäller rörelse och spontana möten.  

RSD har identifierat tre huvudsakliga grupperingar: Kontorshyresgästen och dess besökare (målgrupp 4 enligt avsnitt 

3), idrottsutövaren (målgrupp 1 enligt avsnitt 3) och evenemangsbesökaren (målgrupp 2 & 3 enligt avsnitt 3). Därtill 

besökare till den större restaurangen (målgrupp 5 enligt avsnitt 3), som vi nedan kallar upplevelserestaurang, som at-

traherar besökare från ett större område.  Den antas ha ett brett och varierat matutbud, och fungerar som både famil-

jerestaurang/sportbar kvällstid och trevlig lunchrestaurang på dagtid för att attrahera de arbetande i området, utöver 

arenans egna arbetande. Förutom mat och dryck erbjuds aktiviteter i form av bowling, shuffleboard, dart, barnkalas 

etc. Bowling passar nästan alla att utöva tillsammans i både mindre och större sällskap.  

Vidare bör kontorsytorna erbjuda en standard som inte erbjuds i Kungsbacka idag. Vi tänker oss moderna, yteffektiva 

kontor anpassade för framtidens kontor som vi ser har större ytor för sociala möten och mindre ytor för traditionella 

kontorsplatser. 

För att skapa en levande arena även när det inte är aktivitet i själva arenan måste den upplevas som öppen och väl-

komnade. Ett sätt att åstadkomma detta är att placera restaurang och kontor på norrsidan av huset, mot badhuset 

och torget, för att på så vis skapa en levande fasad.  

RSD har för att skapa en dynamisk och mer kommersiellt gångbar miljö omlokaliserat en del av de tidigare inritade 

förråden och omklädningsrummen, bl a till plan 2. Den totala ytan för dessa funktioner är dock densamma.  

Värdeord som beskriver konceptet kan vara inbjudande, spännande och allaktiverande! 
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Figur 4. Ritningsförslag Large för koncept entréplan. Källa: Kungsbacka kommun/Akako (grundritning) och RSD. 

Kontorsytorna bör utformas med så mycket dagsljus som möjligt för att skapa långsiktigt hållbara kontorslokaler. En-

ligt samtal med Savills i Göteborg som arbetar med uthyrning av kontorslokaler i Kungsbacka så finns det ont om sam-

manhängande kontorsytor om 300 - 500 kvm varför RSD rekommenderar den storleken av kontorslokaler anläggs i 

Kungsbacka Arena.  

RSD bedömer att skapa ett litet kluster för hälsa och rehabilitering som kan innehålla t ex naprapat, sjukgymnastik 

tillför ett mervärde för såväl idrottsföreningarna som kontorshyresgästerna.  

Taket på Kungsbacka Arena bör locka till aktivitet både för arenans hyresgäster, besökare till området och invånarna i 

Kungsbacka. Exempel på verksamheter är utomhusgym, takbar kopplad till upplevelserestaurangen och konferenslo-

kaler till kontoren och föreningarna.  

För att bygga en långsiktig hållbar arena som kan expandera över tid bör byggnaden möjliggöra ytterligare vånings-

plan. Det skulle kunna innehålla t ex skola, förskola, ytterligare kontor, longstay-boende.  

RSD har räknat på två olika alternativ på storlek för Kungsbacka Arena, i fortsättningen kallade Medium och Large. 

Båda alternativen är något större än den yta som Abako ritat upp.  
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Alternativ Large har en större procentandel uthyrbar yta än alternativ Medium, vilket innebär ökade potentiella 

intäkter till arenan.  

Alternativ BTA, kvm 
Uthyrbart till externa 

 kommersiella verksamheter, kvm 
Andel uthyrbart, % 

Medium 15 740 8 130 52 % 

Large 17 630  10 355 59 % 
Tabell 6. BTA, uthyrbar yta och procentandel för de två storleksalternativen. Källa: RSD. 
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10. Intäktsprognos 
RSDs grova bedömning utifrån dagens marknad är att nettohyran för de kommersiella ytorna är mellan 12,3 Mkr och 

14 Mkr för alternativ Medium och mellan 16,7 Mkr och 18,9 Mkr för alternativ Large. Hyran är exkl. tillägg såsom drift 

och fastighetsskatt. Hyran baseras på att lokalen anpassas enligt normal praxis för hyresgästen samt att rabatter even-

tuellt ges de första åren.  

Följande tabeller visar möjlig omsättning (för restaurangerna) och nettohyra för de två storleksalternativen.  

10.1. Alternativ Medium 

Typ 
Area,  
kvm 

Omsätt-
ning (pro-

gnos),  
Mkr  

Omsätt-
ning per 

kvm, 
 kr/kvm 

Hyra per 
kvm,  

kr/kvm 

Årlig hyra,  
kr  

Omsätt-
ningshyra 

(netto-
hyra/om-
sättning) 

Kommentar 

Upplevelsere-
staurang (exkl. 
uteservering)  

1 700 31 18 000     1 440 – 1 700 2 448 000 - 2 890 000 8,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering1.   

Restaurang  140 5,5 40 000     4 200 – 4 600 588 000 – 644 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Restaurang  140 5,5 40 000     4 200 – 4 600 588 000 – 644 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Kiosk  120 2       18 000     1 800 – 2 100 216 000 – 252 000 10,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   200     2 600 – 2 750 520 000 – 550 000     

Kontor (ytor om 
300 - 500 kvm)2 

3 430     2 100 – 2 400 7 203 000 – 8 232 000    

Gym 680     1 650 – 1 900  1 122 000 – 1 292 000         

Totalt 6 700       12 346 000 – 13 982 500        

 
(Arena/föreningslokaler, intäkter analyseras ej i detta skede)  

Omklädningsrum  450                          -           

Förråd  410       -     

Studielokal 270                          -           

Förening  300                          -           

 Totalt 8 130       12 346 000 – 13 982 500              

 Tabell 7. Intäkter för alternativ Medium. Källa: RSD. 

  

 

1 En av aktörerna har flaggat för att de betalar ren omsättningshyra. 
2 Källa: Savills, Göteborg 
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10.2. Alternativ Large 

Typ 
Area,  
kvm 

Omsätt-
ning (pro-

gnos),  
Mkr  

Omsätt-
ning per 

kvm, 
 kr/kvm 

Hyra per 
kvm,  

kr/kvm 

Årlig hyra,  
kr  

Omsätt-
ningshyra 

(netto-
hyra/om-
sättning) 

Kommentar 

Upplevelsere-
staurang (exkl. 
uteservering)  

1 730 31 18 000     1 440 – 1 700 2 491 000 - 2 941 000 8,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering3.   

Restaurang  210 8,5 40 000     4 200 – 4 600 882 000 – 966 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Restaurang  215 8,5 40 000     4 200 – 4 600 903 000 – 989 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Kiosk  120 2       18 000     1 800 – 2 100 216 000 – 252 000 10,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   200     2 600 – 2 750 520 000 – 550 000     

Kontor (ytor om 
300 - 500 kvm)4 

5 190     2 100 – 2 400 10 899 000 – 12 456 000    

Gym 970     1 650 – 1 900  1 600 000 – 1 843 000         

Totalt 8 925       16 694 200 – 18 895 500        

 
(Arena/föreningslokaler, intäkter analyseras ej i detta skede)  

Omklädningsrum  450                          -           

Förråd  410       -     

Studielokal 270                          -           

Förening  300                          -           

 Totalt 10 355       16 694 200 – 18 980 500        

 Tabell 8. Intäkter för alternativ Large. Källa: RSD. 

 

  

 

3 En av aktörerna har flaggat för att de betalar ren omsättningshyra. 
4 Källa: Savills, Göteborg 
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Bilaga 1. Ritningar 
Ritningsförslag Medium och ritningsförslag Large är baserade på Kungsbacka Sportcentrum Ny arena – underlag för 

detaljplan (Abako) arenaförslag 1B. Båda de nya ritningsförslagen är förlängda längs med bredden, ritningsförslag Me-

dium med sex meter och ritningsförslag Large med tolv meter.  

Grundidén för utformningen är att maximera de kommersiella ytorna på gatuplan samt att fokusera på restaurangut-

bud med uteserveringar mot torget då dessa även kommer att attrahera spontanbesökare till området samt besökare 

till badhuset och ishallen. 

 

Figur 5.  Ritningsförslag Medium, entréplan. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 6. Ritningsförslag Medium, plan 2. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 

 

Figur 7. Ritningsförslag Medium, plan 3. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 8. Ritningsförslag Large, entréplan. Källa Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 

 

 

Figur 9.Ritningsförslag Large, plan 2. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 10. Ritningsförslag Large, plan3. Källa: Kungsbacka kommun/Abako och RSD. 

Nedan följer ett antal visionsbilder för vad hur taket på Kungsbacka Arena kan utformas. RSDs tankar med taket är att 

skapa ett tillgängligt tak som skapar mervärden för samtliga besökare till området.  

Med en utsikt mot havet och med solläget är taket ex vis en tilltalande plats för upplevelserestaurangen att etablera 

en uteservering alt takbar. Förslag på andra mötesplatser på taket kan vara utomhusgym, lekplats, inglasade konfe-

rensrum och park. 
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Figur 11. Förslag takutformning. 

 

Figur 12. Från övre vänster: Skylight Bar London (Tobacco Dock London), Spine Beirut (The Cool Hunter), TaKeT Göteborg (TaKeT), 

Venue B of Shanghai (Archdaily). 
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Figur 13. Från övre vänster: Konditaget Köpenhamn (JAJA Architects), Amazon Seattle Rooftop dog park (Design Curial), Peldon Rose 

London (Peldon Rose), Rooftop Workout. 
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Kontorsanalys Kungsbacka 
Summering och slutsatser. December 2020
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2. Utveckla ett område i taget

Centrum är en tydlig vinnare i analysen av lämpliga platser 

för kontorsetablering i Kungsbacka. Stadskvalitetsanalysen 

visar att med den relativt begränsade marknad som råder för 

nya kontor bör kraften i första hand fokuseras hit. 

Slutsatser

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 2

1. Prognostiserat behov om drygt 2 700 kvm/år

Inom de närmaste 10-15 åren beräknas marknaden för nya kontor i 

Kungsbacka uppgå till ca 2 700 kvm BTA per år. Strategin för att 

underlätta för kontorsetablering bör vara ha stor lyhördhet för behov 

och förväntningar, att erbjuda bästa läget samt planera för service, 

attraktiv infrastruktur samt andra kontor i direkt anslutning. Även 

kommunens egna lokalers placering – och det underlag för service 

de bidrar med – påverkar. Den service som i första hand har en 

gynnsam effekt på kontorsefterfrågan är restauranger och café. 

3. Hur planeringen kan bidra

Förutom att centrera kontoren och ”bidra med” sina egna 

lokaliseringar gäller det att planera för att samtliga variabler 

som ökar kontorsattraktiviteten utnyttjas. För en utökning av 

kontor till östra sidan av centrum gäller det att serviceutbudet 

hänger med samt att centrum upplevs som en enhet. Här kan 

den nya stationen fylla funktionen att förstärka kopplingen och 

bidra till attraktiv miljö som gör att centrum känns mer 

sammanhållet.

0. Nuläge

Kungsbacka är den näst största kommunen i Sveriges näst största 

arbetsmarknadsregion. Sysselsättningstillväxten i kommunen har varit 

snabbare än i Göteborgsregionen som helhet och folkmängden 

förväntas fortsätta växa i samtliga åldrar. Hyresnivåerna i det befintliga 

kontorsbeståndet är låg med i snitt 1 000 kr/kvm/år. Toppnivåer ligger 

runt 1 600 kr/kvm/år, vilket indikerar att det är svårt att på 

marknadsmässiga grunder nyproducera kontor i dagsläget. Det finns 

dock exempel på nyproducerade ytor med rapporterade nivåer strax 

över 2 000 kr/kvm/år.
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Bakgrund
Rapporten du håller i din hand är resultatet av en stegvis process med flera av 
kommunens kompetenser involverade. 

Med hjälp av konsultföretaget Evidens har Kungsbackas potential för 
kontorsetableringar steg för steg analyserats och diskuteras. I bilagor till 
rapporten finns en hel del underlagsmaterial och data som leder fram till 
slutsatserna som presenteras i denna rapport. 

Arbetsprocessen illustreras nedan där de ljusare fälten illustrerar 

möten/workshops och de mörkare det analysarbete som ägt rum mellan möten. 

Data har bestått av offentlig statistik samt bearbetningar och modeller 

utvecklade av Evidens. Gemensamma diskussioner liksom intervjuer med 

näringslivsföreträdare har tillfört värdefull empiri till analysen. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 3

Arbetsgrupp för projektet har utgjorts av 

Kungsbacka kommun: 

Ida Lennartsson, Lena Melvinsdotter, 

Andrea Ericsson, Elinor Filipsson och   

Emma Johansson

Deltagande konsulter: 

Thomas Sandberg, Katarina Wallin,

Henrik Österberg och Elin Davidsson
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1. Utgångspunkter för arbetet

2. Kungsbacka i världen

Kungsbackas position ur ett 
arbetsregionsperspektiv.

3. Kontor i Kungsbacka

Kort utdrag från nulägesanalysen.

4. Tre studerade områden

Kungsbacka kommun har valt ut tre potentiella 
utvecklingsområden för att jämföra i vilka lägen 
som nya kontorslokaler – ur ett 
näringslivsperspektiv – har den största 
potentialen.

5. En modell för att beräkna attraktivitet

Stadskvalitetsmodellen introduceras; 
Kontorsattraktivitet – mätt som den hyresnivå 
kontorshyresgäster är beredda att betala – kan 
delas in i ett antal påverkande faktorer. Dessa 
kan användas både för att förstå nuläget och 
som ett verktyg i den framtida planeringen.

6. Kontor ger kontor

Kort förtydligande av begreppet kluster samt en 
varför kommunens egna lokaler spelar roll för 
efterfrågan totalt sett.

7. Kungsbacka i framtiden

I detta avsnitt beskrivs planerade projekt när det 
gäller kontor och vilka effekter dom beräknas få 
på hyresnivåer och möjligheter till att 
nyproducera kontor i framtiden.

8. Satsa på centrum

Med den relativt begränsade efterfrågan som 
finns på nya kontorsytor i kommunen i dag är 
rådet att samla kraften och inleda med att 
utveckla kontor i det läget som har den högsta 
attraktiviteten för kontor.

9. Avvakta med övriga områden

Med framtida planer förstärks rangordningen 
och gör det ännu tydligare att centrum är det 
område kontorsetableringar bör prioriteras till.

10. Planera för att maximera 

attraktiviteten

Valet av område leder vidare till hur det området 
utformas för att på bästa sätt underlätta 
ytterligare kontorsetablering.

11.Framtidstrender på kontorsmarknaden

12.Slutord

Redovisad utredning har sitt fokus på kontor 
och kontorsefterfrågan. I en levande och hållbar 
stad samsas en rad funktioner och bidrar till den 
övergripande attraktiviteten. Planeringen av nya 
bostäder, handel, kultur och service hänger 
intimt samman med såväl efterfrågan som med 
de ytmässiga möjligheterna att tillföra kontor i 
Kungsbacka

13. Material för fördjupning

Arbetet har bedrivits stegvis där varje workshop 

producerat en mängd data, analyser och 

beräkningar. Dessa finns dokumenterade för 

ytterligare fördjupning.

Rapportens upplägg
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Utgångspunkter
Kungsbacka är en kommun med 

tydliga ambitioner att ständigt 

utvecklas och med en vision där 

det goda livet är en central 

utgångspunkt. 

Stadsutvecklingsmässigt innebär 

det att inte enbart land och natur 

utan även staden, handeln och 

kulturlivet skall blomstra och 

erbjuda goda livsmiljöer för såväl 

kommuninvånare som för turister 

och besökare. 

En blandad och växande centralort 

innebär utveckling av såväl 

bostäder som arbetsplatser; inte 

enbart för att gynna rörelse större 

delar av dygnet utan också för att 

analys visar att handel och service 

är beroende av det finns en 

dagbefolkning. 
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Utvecklingen av nya bostäder i kommunen har varit hög under de 

senaste åren medan utvecklingen av kontor varit mer blygsam. Vad 

beror detta på och vad kan göras för att stärka attraktiviteten för 

kontorsnäringar? 

Frågorna inför uppdraget bestod i att besvara hur stor efterfrågan det 

finns på kontor i nuläget samt vilka specifika lägen i staden det är 

lämpligast att utveckla utifrån näringslivets efterfrågan. Med kontor 

menas arbetsställen för tjänsteproducerande verksamhet, en lokal 

avsedd för skrivbordsarbete. Hit räknas såväl privat som offentligt driven 

verksamhet. 

Tre områden har studerats: Centrum, Hede samt Borgås/Varla. 

För att bedöma hur marknaden kommer att påverkas framåt samt hur 
Kungsbacka kommun kan möta den beskrivs i rapporten även prognoser 
för utvecklingen framåt samt en modell för stadskvalitetsplanering. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 6

En av utgångspunkterna för arbetet har varit att bedöma rådande klimat 

för kontorsetableringar utifrån en ”stadskvalitetsmodell” utvecklad av 

Evidens och Spacescape. Med hjälp av modellen ges ledning till hur en 

miljö kan planeras för att på bästa sätt etablera nya kontor
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Kungsbacka är beläget i spänningsfältet 

mellan syd och väst. Staden Koningsbakkae

var under medeltiden en dansk gränshandels-

plats. När Halland blev svenskt år 1645 

hamnade staden i skuggan av det närbelägna 

Göteborg med ökad konkurrens om såväl 

befolkning som näringsliv. Under 

kommunreformen på 1970-talet utvidgades 

gränserna och den så kallade Gröna vågen 

bidrog till ökad inflyttning och ett tilltagande 

villabyggande. Kommunen har fortsatt att vara 

en attraktiv bostadskommun medan 

näringslivet tar del av en bredare arena. 

När man studerar faktiska pendlingsmönster 

finner man att Kungsbacka tydligt tillhör 

landets näst största regionala arbetsmarknad. 

Detta är i grunden något positivt då det 

innebär stora fördelar i tillgången på attraktiva 

arbetstillfällen för kommunens invånare. 

Ungefär hälften av de förvärvsarbetande 

kommuninvånarna pendlar ut från kommunen. 

Med undantag för Göteborg är Mölndal, 

Varberg, Härryda och Stockholm de viktigaste 

utpendlingskommunerna. 

Trots en till synes hög andel utpendlare är det 

flera faktorer som pekar mot att Kungsbacka-

borna dock inte pendlar mer än förväntat;

• Vid jämförelse med omkringliggande 

kommuner är det en relativt sett hög andel av 

jobben som innehas av boende i kommunen 

i förhållande till hur många som pendlar in. 

• Av de som är sysselsatta i Kungsbacka är 

det en hög andel som också är bosatta i 

kommunen.

• Andelen utpendlare av den 

förvärvsarbetande befolkningen är stabil och 

ligger inte högre än jämförbara kommuner.

Kungsbacka i världen

Utpendling från Kungsbacka (antal)

Källa SCB

7Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020ARBETSMATERIAL f
eb

 20
21



Pendlingsmönstren visar att Kungsbackas 

förutsättningar och villkor för en ökad 

kontorsetablering hänger intimt samman med 

Göteborgsregionens förutsättningar och 

pågående planer för utveckling av nya kontor.

Pågående kontorsprojekt i regionens centrala 

delar, liksom planerade infrastruktursatsningar 

förstärker denna utveckling då konkurrensen 

ytterligare förstärks. 

Utmaningen ur kontorsetableringssynpunkt 

ligger med andra ord i att regionens kärna 

erbjuder en långt starkare position och att 

goda pendlingsmöjligheter i dagsläget såväl 

som i framtiden kommer att innebära ett 

utflöde av arbetskraft i form av pendling till 

kontor i närliggande kommuner.

Figuren till höger visar att inpendlingen till 

Kungsbacka kommun från angränsande 

kommuner är relativt låg. Omkringliggande 

kommuner har i regel en högre andel 

inpendlare. Detta beror på till största del på 

glest befolkat omland (och därmed längre 

restider). 
Inpendling till Kungsbacka (antal). Källa SCB
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Kontor i Kungsbacka

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Kungsbackas kontorsmarknad präglas 

av en stadskärna med relativt låga 

vakansnivåer. 

Utöver Centrum (se karta längre fram) 

är Bolshedens verksamhetsområde 

tillsammans med de perifera delarna av 

centrum (Kungsbacka tätort) de mest 

attraktiva lägena för kontorslokaler.

Ingen av delmarknaderna har idag 

hyresnivåer som motiverar 

marknadsdriven kontorsutveckling. 

Ovan utesluter inte att nya kontor byggs 

i Kungsbacka. För att få till en sådan 

nyproduktion krävs normalt sett en 

hyresnivå om drygt 2 000 kr/kvm/år och 

långa hyresavtal vilket möjliggör för 

fastighetsägaren att skriva av 

investeringen och uppnå ett rimligt 

restvärde vid hyreskontraktets slut.

Sedan 2010 har knappt 1 500 kvm BTA 

kontor årligen färdigställts i 

Kungsbacka. Det är främst special-

anpassade kontorslokaler som har 

byggts. När ordinära kontorslokaler 

utvecklas är det platser med hög 

attraktivitet (hyresnivå) som utvecklarna 

är intresserade av.

Med redovisade förutsättningar visar 

scenarioberäkningar att det finns en 

årlig efterfrågan på kontorsyta i 

Kungsbacka kommun framöver på cirka 

2 700 kvm BTA* per år. 

Nästa fråga blir då var dessa kontor 

lämpligen placeras och vad som kan 

göras för att förhållandena skall vara så 

gynnsamma utifrån det övergripande 

syftet att vidmakthålla en levande och 

hållbar stad med blandat innehåll. 

9

Den framräknade kontorsytan baseras på prognos över sysselsatta 

inom kontorsnäringar. (Def. som SCB:s SNI-koder för 

fastighetsverksamhet, företagstjänster, offentlig förvaltning, finans 

och försäkring, information och kommunikation). Observera att 

efterfrågan på andra typer av lokaler/arbetsställen (tex vård, industri, 

lager osv ej omfattas).* Enligt beräkning 15 kvm LOA per sysselsatt och en relation LOA/BTA på 0,85
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kjjguy

Tre områden har varit i fokus för utredningen: 

Centrum, Borgås/Varla och Hede.

Kontor finns etablerade i samtliga tre områden 

redan idag, dock av lite olika karaktär. 

I centrum förekommer ”renodlad” 

kontorsnäring medan kontoren i främst 

Borgås/Varla i normalfallet utgörs av 

administrativa enheter kopplade till 

huvudnäringen industri och/eller lager. 

Tre studerade 
områden

10Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Borgås/Varla

Hede

Centrum

ARBETSMATERIAL f
eb

 20
21



Planeringen av hur olika funktioner såsom 

t.ex. bostäder, handel och grönområden 

utformas och lokaliseras har stor betydelse för 

vilka värden som skapas i en stadsdel. Med 

värden avses här konkreta monetära värden. 

Dessa monetära värdena överensstämmer 

lyckligtvis med det vi i vardagligt språk 

omnämner som värden i stadsplaneringen: 

grönska, möjligheten att orientera sig, trygghet 

osv. 

Evidens har tillsammans med arkitektföretaget 

Spacescape utvecklat flera modeller som gör 

det möjligt att mäta olika konkreta kvaliteter i 

kronor och ören och som förklarar ett områdes 

attraktivitet utifrån ett antal specificerade

variabler. I denna studie har vi använt oss av 

modellen som förklarar värden sett ur 

kontorsaktörens synvinkel, dvs. vad 

kontorsaktörer uppfattar som attraktivt och 

vilka kvaliteter som efterfrågas. 

I en stadskvalitetsanalys blir det därmed 

möjligt att med hjälp av tex olika scenarier 

förklara och testa vad som ytterligare skulle 

kunna stärka ett specifikt områdes attraktivitet 

för kontor.

”Tiolistan”

En modell för att beräkna 
attraktivitet

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 11

Utdrag från tidigare uppdrag där Evidens intervjuat 

anställda i ett tiotal olika kontorsområden, 2018
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Modellen visar att fem variabler förklarar 

nästan 90 procent av variationen i hyra mellan 

kontorsområden i regionen. 

Om det till att börja med är känt hur många 

som kan ta sig till området inom 30 minuter 

med kollektivtrafik är det möjligt att förklara 

nästan 60 procent av variationen i kontorshyra 

(attraktivitet) – detta är den enskilt viktigaste 

förklaringen till varför attraktiviteten och 

därmed kontorsefterfrågan är så pass mycket 

högre i centrala delar av regionen. Ju fler som 

kan nå kontorsområdet desto högre kan 

områdeshyran förväntas att bli.

Även servicefaktorn, det vill säga utbudet av 

handel och restauranger spelar stor roll. Till 

detta kommer även andelen anställda i 

kontorsintensiva branscher, det vill säga hur 

omfattande områdets kontorskluster är; ju 

större desto bättre.

1) Lägre förklaringsgrad om andra tillgänglighetsmått eller kortare eller längre restid används

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 12

• Andel anställda i ”kontors-

intensiva branscher”

• Utbud av handel och 

restauranger

• Modernitet

89%

Boende i 

närmiljön

Sysselsatta i 

närmiljön

90%

• Industriområde

• Tillgänglighet med 

kollektivtrafik 30 min1

Hyra för 

kontorslokaler
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Dessutom påverkar även modernitet (positivt) 

och förekomsten av industrikontor (negativt) 

attraktiviteten.

Är alla dessa faktorer kända är det möjligt att 

förutspå hyresnivån och därmed också 

prognostisera vad framtida förändringar i 

infrastruktursatsningar innebär för 

attraktiviteten på kontorsmarknaden och 

därmed för möjligheterna att tillföra nya kontor 

till ett visst område.

Intressant att notera när det gäller faktorn 

tillgänglighet är att det är den totala restiden 

som spelar roll. I Kungsbackas fall får det 

konsekvenser för hur man planerar kring 

stationens framtida placering samt hur 

lättillgänglig vägen är till och från stationen. 

På följande sida beskrivs begreppet ”kluster” 

lite närmare.  

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 13ARBETSMATERIAL f
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Kontor ger kontor

Källa: Henning, Moodysson och Nilsson (2010), Evidens.

Företag vinner fördelar av att vara lokaliserade nära andra företag och av en 

hög befolkningstäthet vilket möjliggör skalfördelar och innovationskraft.

Ovan styrkas att företag attraheras av god tillgänglighet (kollektivtrafik, 

myndighetsservice, infrastruktur) samt närhet till andra företag.

Rubriken ovan är starkt förenklad men faktum är 
att beskriven stadskvalitetsmodell får starkt stöd i 
den forskning som finns kring sk. kluster. På grund 
av fördelarna som skapas av så kallade 
agglomerationsexternaliteter skapas starka 
företagsmiljöer genom delning, matchning och 
lärande. 

Begreppet kluster i detta sammanhang handlar 
mycket om ett geografiskt avgränsat område som 
upplevs som sammanhållet och där företag kan 
dra nytta av varandra. Den absoluta storleken på 
ett kluster går således inte att bestämma i en 
given yta eller radiemått utan handlar om att 
området skall upplevas som sammanhållet. 

Visionen för det framtida Kungsbacka handlar 
ytterst om en levande miljö med ett attraktivt utbud 
för såväl boende och arbetande i kommunen. 
Detta ställer krav på att miljön anpassas till 
boende, arbetande och besökare genom en god 
infrastruktur samt tillgång till kommersiell och 
offentlig service. 
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av kontorsytan i Kungsbacka med cirka     

50 000 kvm LOA* vilket motsvarar cirka    

3 500 nya kontorssysselsatta.

Planerade projekt berör framförallt centrum 

och Hede. På föregående sidor beskrivs 

hur attraktivitetsnivån påverkas av 

volymen kontor och kontorssysselsatta.

Vilken effekt på attraktiviteten innebär dom 

planerade projekten mätt som ökade 

hyresnivåer?

Källa: Kungsbacka kommun, pågående projekt

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 15

I dagsläget är utbudet av nya kontorsytor 

begränsad och efterfrågan på kontor är 

idag låg – en spegling av hur marknaden 

ser ut. Topphyror i Kungsbacka för kontor 

uppgår till 1 600 kr/kvm/år i centrum. Detta 

är en nivå som innebär stora utmaningar 

för nyproduktion på marknadsmässiga 

grunder. Se mer om nuläge och bakom-

liggande resonemang i bilaga.

Totalt innebär planerade projekt en ökning

Kungsbacka i framtiden

Delområde BTA Kommentar

Sydösta delen av centrum 20 000 Verksamheter inkl. kontor

Aranäs - Möjlighet för kontor finns

Kungsbacka Arena 10 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Sankt Gertrud 5 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Valand 9 500 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Ejdern 10 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Gjutaren och kv. Liljan 1 000 Kommersiella ytor, ej specat som kontor

Hede station 14 000 Kontor

* 20 procent avgår i annan 

kommersiell verksamhet och 

relationen LOA/BTA sätts till 

0,85. Varje sysselsatt kräver 

15 kvm LOA
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Antalet kontorssysselsatta fram till 2050 

beräknas öka i Kungsbacka med cirka 4 500 

personer, se figur på sida 9. Planerna 

beskrivna på föregående sida uppfyller med 

rimlig precision den framtida kontors-

sysselsättningstillväxten. En fortsatt 

yteffektivisering, med fler sysselsatta på 

samma yta, förväntas i det redan existerande 

beståndet.

Frågan är då i vilken utsträckning 

nyproduktionen som planeras medför ökad 

attraktivitet för Kungsbackas kontorsmarknad 

och vilken effekt det får på framtida 

hyresnivåer.

Skattning av hyra med Evidens stadskvalitets-

modell, se sid 12, innebär en hyrestillväxt från 

dagens toppnivåer på ungefär 30 procent i 

Centrum. Effekten kommer främst från ett 

förbättrat kontorskluster. Men även ett ökat 

utbud av butiker och restauranger (urbana

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 16

Källa: Värderingsdata (Cushman & Wakefield) och Evidens

*Intervjuer indikerar att nyproduktionshyror ligger en bit över 2 000 kr/kvm/år

Faktiska och skattade kontorshyror i kr/kvm/år Centrum Hede/Borgås/Varla

Topphyra idag* 1 600 1 300

Effekt i kr/kvm/år på 

hyresnivån av 

planerade projekt

Värdeår 65 35

Butiksutbud 72 13

Kontorskluster 358 140

Topphyra 2050 (dagens prisnivå) 2 096 1 489

verksamheter) och en förbättrad modernitet 

ger ett tillskott till hyresnivån. 

När planerna är fullt genomförda nås hyres-

nivåer på kontorsmarknaden där nyproduktion 

börjar bli möjlig på marknadsmässiga villkor.

Då det är utmanande att nyproducera kontor 

till de hyresnivåer som råder idag är det värt 

att poängtera att hyresnivån som citeras  nås 

först när 37 500 kvm LOA uppnåtts. 

Innan dess är risken för investeringen stor 

vilket kan innebära svårigheter att locka 

investerare till platsen. 

Modellen visar därtill att både Hede och 

Borgås/Varla tappar i attraktivitet gentemot 

Centrum, eftersom majoriteten av produktions-

planerna lokaliseras till centrum. Kontor vid 

Hede station blir även i framtiden mycket 

utmanande.
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Centrum har den jämförelsevis bästa 

tillgängligheten. 

Dels är den mest trafikerade stationen idag 

lokaliserad till centrum vilket innebär att 

gångtiden till eventuella kontor är kort vilket 

också påverkar restiden. Centrum är med 

andra ord det område som flest individer kan 

ta sig till inom 30 minuter.

Även när det gäller utbudet av restauranger 
och service i en stadsmässig miljö är det 
centrum som har det absolut bästa 
utgångsläget. 

En viktig fördel i att lokalisera ny 
kontorsbebyggelse till centrum är också att 
understödja befintlig handel- och 
restaurangnäring i centrum. Västra delen av 
centrum är idag bättre försörjd än den östra 
med den typ av service som kontoren 
efterfrågar vilket innebär att förutsättningar 
för att utveckla kontor är bättre väster än 
öster om järnvägen.

Det är i centrum de flesta kontorssysselsatta 

i Kungsbacka kommun har sin arbetsplats 

idag. 

Även om tillväxten av antalet sysselsatta har 

varit sämre i procentuella termer i centrum 

jämfört med Kungsbacka som helhet, har 

tillväxten i absoluta tal här varit starkare. 

Detta gör att grunden för en kontors-

marknad i centrum är betydligt bättre än i 

Borgås/Varla och Hede tillsammans. Ovan 

mönster förstärks när samtliga planerade 

projekt är genomförda.

Tillgänglighet med kollektivtrafik Utbud av handel och restauranger Kontorssysselsatta

Satsa på centrum

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 17

När de tre områdena jämförs med 

utgångspunkt i nulägesvillkoren samt 

utifrån det vi kan se i stadskvalitets-

modellen finns det i dagsläget (och inom 

överblickbar framtid) inget område som har 

bättre förutsättningar än centrum.

Rangordningen förstärks ytterligare när 

planerade projekt är genomförda.
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Borgås/Varla

Även om Evidens rekommendation är att 
fokusera utvecklingen av kontor till centrum 
skall inte en framtida utveckling i Borgås/Varla 
uteslutas när det gäller egenanvändare eller 
kontor med nära koppling till produktion.

Området har idag en tydlig konkurrensfördel 
som kommunen gör klokt i att bygga vidare 
på; Områdets styrka är att kunna kombinera 
kontor och mer ytkrävande verksamhet dvs. 
kontorsytor som samsas lokalytmässigt med 
produktionen. 

Däremot gynnar utvecklingen av kontor i 
Borgås/Varla inte det övergripande målet där 
kontorsutveckling skall bidra till en  attraktiv 
stad med ett rikt utbud i lika stor utsträckning 
som en utveckling av kontor i centrum gör.

Hede

En avgörande parametrar för att utveckla 
kontor är tillgänglighet med kollektivtrafik, ett 
rikt serviceutbud och närhet till andra 
kontorssysselsatta, det vill säga ett tydligt 
kontorskluster. Mycket av detta saknas vid 
Hede station. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 18

Med tanke på den begränsade mängd 
kontor som kan efterfrågas i Kungsbacka 
blir Evidens rekommendation därför att 
avvakta utvecklingen i dessa delar för att 
tillsvidare fokusera på centrum.

Trots att fokus för kontorsutvecklingen bör 
ligga på centrum kan förfrågningar med 
jämna mellanrum komma till kommunen 
gällande andra delar av kommunen än de 
prioriterade. Kan dessa investeringar styras 
mot centrum är det att föredra men om inte 
bör kommunen ändå se positivt på dessa 
investeringar då alternativet kan vara ett 
läge utanför kommunen.

Avvakta med övriga 
områden
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Attraktiv stad = levande stad = urbana kvaliteter

Dagbefolkning viktigaste underlaget för handel 

och service

Behov av arbetsplatser

Arbetsplatser (kontor) gynnas av

- Närhet till andra kontor 

➢ fokusera på kluster; ett område i taget

➢ Starta med centrum

- Tillgänglighet 

➢ närhet till stationen avgörande

➢ Planera för effektiv infrastruktur

Schematisk skiss över hur Evidens stadskvalitetsmodell har tillämpats i analysen

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Planera för att maximera 
attraktiviteten 

19

Beräkningarna i kontorsanalysen bygger på 

att Kungsbacka växer enligt en förväntad 

utvecklingstakt. Det finns dock möjligheter att 

förbättra kontorspotentialen i kommunen och 

samtidigt skapa en mer attraktiv stad. Det 

handlar mycket om att samla kraften och 

möjliggöra för kontorsproduktion i bästa läge. 

Fler kontorssysselsatta i bästa läge skapar 

också ett förbättrat underlag för kommersiell 

service vilket kommer alla kommuninvånare 

till del och skapar en attraktivare stad.

Ambitionen i Kungsbacka är att utveckla en 

blandstad med både kontor, bostäder och 

kommersiell service.
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I centrum är sannolikt efterfrågan på 

bostäder högre än efterfrågan på kontor.

Denna utredning har inte behandlat 

möjligheterna till bostadsproduktion i 

centrum. Under förutsättning att  

marknadsförutsättningarna för 

bostadsutvecklingen är mer gynnsamma än 

för kontor riskerar bostadsutveckling 

”tränga undan” framtida kontors-

etableringar, vilket riskerar att skapa en 

mer ensidigt stadsmiljö sett till 

byggnadernas innehåll och funktion.

Vid fortsatt planering för bostäder kan det 

alltså finnas en poäng med att reservera 

ytor i de för kontor bästa lägena för att 

möjliggöra eventuell kontorsproduktion i 

framtiden.

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 20

Bild från Kungsbacka kommuns hemsida
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Med hjälp av ovan beskriven 
stadskvalitetsmodell är det även möjligt att 
med god precision skatta framtida utbudet av 
urbana verksamheter, som handel, 
restauranger och övrig kommersiell service. 
Utbudet är en funktion av den efterfrågan som 
skapas av boende och sysselsatta i närmiljön.

Ett konkret sätt för kommunen att bidra till 
efterfrågan av service och stadsliv i centrum 
är att kommunens administrativa funktioner 
även i framtiden så långt möjligt lokaliseras 
hit. 

Stationens framtida placering är också ett 
konkret exempel på hur planeringen bidrar till 
kontorsefterfrågan. Vid en eventuell framtida 
flytt av stationsläget bör särskild vikt läggas 
vid att stationen utformas för att koppla 
samman östra och västra delarna av centrum 
samt att förbindelser till och från centrum 
planeras med kortast möjliga res- och gångtid 
till arbetsplatserna i åtanke.

Räkneexempel

I ett scenario där man nyproducerar ca 3.500 

kvm kontor (vilket motsvarar framräknad 

möjlig produktion per år när vi har ett 

tidsperspektiv om ca 15 år framåt) samt 

bostäder motsvarande 2/3 av den totala 

exploaterade ytan (knappt 80 bostäder) 

beräknas utbudet av urbana verksamheter 

öka med drygt sex stycken enheter. 

Enheterna kan bestå av såväl offentlig som 

privat finansierad verksamhet (tex bibliotek, 

apotek, livsmedelsbutik och café).
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Framtidstrender
Rapportens beskrivning av den framtida kontorsmarknaden i 

Kungsbacka tar sin utgångspunkt i analys av tillgängliga data och 

resultat från scenariomodellering med hjälp av Evidens utvecklade 

modeller för bl.a. kontorsefterfrågan, marknadsabsorption och värdering 

av stadskvaliteter. 

Vad kan i tillägg till ovan sägas om hur våra arbetsplatser – och i 

synnerhet våra kontorsmiljöer och kontorsefterfrågan kommer att 

påverkas inte minst av den rådande situationen med Covid-19?  

Evidens bedömning är att utvecklingen inom vissa delar inom 

kontorsbranschen kommer att accelerera men att effekterna på 

efterfrågan och utformning på överblickbar sikt blir små. 

På inredningssidan har redan befintlig teknik fått en skjuts i efterfrågan 

och utvecklingen förutspås på grund av ökat underlag få en allt 

snabbare utvecklings- och implementeringstakt. Teknik som försvårar 

virusspridning på våra arbetsplatser omfattar t.ex:

- Kaffemaskiner som startas med mobilen

- Dörrar som öppnas med ansiktsigenkänning

- Självspolande toaletter

- Etc.
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En ökad användning av skärmväggar och 

andra avskärmningsmöbler rapporteras 

redan liksom ett ökat intresse för nya 

material inspirerat av sjukhusmiljöer. 

Mindre porösa material i innerväggar som 

tål kraftig tvätt med starka rengöringsmedel 

skulle även kunna användas på våra 

framtida arbetsplatser. 

Att utvecklingen som vissa bedömare 

påstår skulle leda till en återgång till 

cellkontor är mindre sannolik. De senaste 

årens utveckling mot öppna planlösningar 

och aktivitetsbaserade kontor hänger intimt 

samman med nya sätt att arbeta, 

kommunicera och sprida information. 

Ekonomiska incitament har också varit en 

betydande faktor vilken inte lär mildras i en 

framtid där företagens- och även det 

offentligas ekonomi under den närmaste 

framtiden snarare kommer att präglas av ett 

minskat investeringsutrymme. Trenden 

med ett starkare fokus på 

mötesplatser/gemensamhetsytor som 

påminner om ”loungemiljö” kommer sannolikt 

att accentueras ytterligare då den senaste 

tiden för många företag har gett möjlighet att 

utveckla en vana och förtroende för 

distansarbete i högre utsträckning. Den 

tid som då spenderas på kontoret behöver 

utnyttjas i än högre grad till att utbyta och 

kreera idéer med kollegor, utbyta information 

och lärande.
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Trenden med stadigt minskande ytor lär fortsätta. Ovan exempel på utvecklingen i 

Göteborgs innerstad (CentralBusinessDistrict)
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Utvecklingen mot mindre kontorsyta per 

anställd bedöms därmed fortsätta i samma 

eller till och med något utökad takt. Sedan år 

2000 märks en krympning av yta per anställd 

med ca 40 procent. Minskningstakt är med 

andra ord cirka 2% per år.

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 24

Material från workshop våren 2020
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Kungsbacka har – och fortsätter att genomgå – en ambitiös och 

spännande utveckling! En digital översiktsplan är just nu ute på 

samråd med siktet inställt på 2050. 

Kungsbacka kommun står i begrepp att fatta ett antal stora beslut som 

kommer att påverka flöden och därmed lägen inom de centrala 

delarna. Kommunens möjligheter att optimera attraktiviteten för kontor 

med syfte att underlätta ett attraktivt och hållbart utbud av offentlig och 

kommersiell service blir beroende av vilka beslut som fattas avseende 

t.ex. 

• Alternativa framtida stationsläge

• Placering och effekt av en eventuell framtida arena

• Framtida fokusering och strategisk placering av kommunal 

(kontors-)verksamhet

• Identifiering av attraktiva lägen för fortsatt bostadsutveckling 

balanserat mot de mest attraktiva kontorslägena

Genom att modellera ett antal scenarion utifrån ovan parametrar kan 

rekommendationen att ”satsa på centrum” ytterligare fördjupas genom 

att jämföra enskilda delområden inom de centrala delarna av staden 

och vilken effekten blir av olika handlingsalternativ. 

Med kunskap om villkor och förutsättningar för nyproduktion av såväl 

bostäder som kontor, samt hur de i sin tur samverkar och påverkar 

efterfrågan och utbud av offentlig och kommersiell service läggs 

grunden till en attraktiv och hållbar stad.  Det är vår förhoppning att 

innehållet i denna rapport lägger ytterligare en pusselbit till det 

framtida Kungsbacka. 

Slutord
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I dokumentationen från genomförda 

workshops finns ytterligare diagram och 

beskrivningar av nuläge, beräkningar och av 

analysen framåt. 

Material för fördjupning
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Rapporten är framtagen av analys- och 

strategiföretaget Evidens. Företagets namn 

härstammar från det som är företagets kärna; 

strategi och utveckling grundad i marknads-

och omvärldsanalys. 

Evidens kunder återfinns bland offentliga och 

privata samhällsbyggnadsaktörer i Norden. Till 

de typiska uppdragen hör att leda 

kvalificerade strategiprocesser grundade i 

marknadsanalyser inriktade på bostads- och 

kontorsmarknaden, näringsstrategier och 

handelsanalyser. 

Evidens anlitas även för uppdrag inom 

verksamhetsutveckling och organisation av 

företag och organisationer inom 

samhällsbyggnadsområdet. 

Evidens
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Evidens

Sibyllegatan 32, 2 tr

114 43 Stockholm

Tfn växel: + 46 8 599 05 170

www.evidensgruppen.se 

Evidens erbjuder kvalificerad analys 
och strategisk rådgivning åt aktörer 
inom samhällsbyggnadssektorn

Medverkande konsulter från Evidens

Elin Davidsson, Thomas Sandberg, Katarina Wallin och Henrik Österberg
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Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i 

Kungsbacka kommun  
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1 Bakgrund 

2016-09-27 genomförde SE Lokalförsörjning en uppföljning på KLK förstudie av 

tillbyggnad av stadshuset som genomfördes 2015-05-26 (KS/2005:63). KLK 

förstudie förkastade möjligheterna att bygga till administrativa lokaler på kvarteret 

Samariten, istället utpekades kvarteret Vägmästaren som område där en ny lokal 

skulle uppföras med ändamål för administrativt arbete för Kungsbackas tjänstemän. 

2016 identifierades 1070 medarbetare som jobbade i administrativa lokaler i 

kommunen.  

Den studie som SE Lokalförsörjning genomförde 2016-09-27 pekade på följande 

slutsatser: 

Avveckling av följande egenägda och inhyrda lokaler; 

1. Omsorgens Hus (Inhyrd 4004 kvm) 

2. Borgmästaregatan (Inhyrd 2288 kvm) 

3. Handelshuset (Inhyrd 756 kvm) 

4. Fyren administrativa delarna (Egenägd 350 kvm) 

5. Hotell Halland (Inhyrd 750 kvm) 

6. Villa Solhem (Egenägd 232 kvm) 

7. Sjöallén Hus D (Egenägd 334 kvm) 

8. Stationshuset (Egenägd 225 kvm) 

9. Södra Torggatan (Inhyrd 306 kvm) 

10. Vägmästaren (Inhyrd 3000 kvm) 

11. Sommarlust (Egenägd 488 kvm) 

12. Elektronen (Egenägd 625 kvm) 

13. Västergatan (Inhyrd 127 kvm) 

14. Teknikgatan (Inhyrd 2441 kvm) 

 

Totalt 13866 kvm administrativa lokaler bör avvecklas. De egenägda i samband med 

stadsutveckling (Villa Solhem, Elektronen) eller annat behov som ex 

Sommarlustvägen. De inhyrda avvecklas i sin helhet.  

För att avveckla dessa föreslogs följande åtgärder; 

1. Bygga om Hus A i befintligt stadshus (kvarteret Samariten) samt införa ett 

nytt arbetssätt i hela stadshuset. 9100 kvm lokaler och en investering på cirka 

70 milj kr. Kapaciteten för huset skulle då uppgå till 450 – 500 medarbetare. 

2. Bygga ett nytt hus på kvarteret Vägmästaren för 325 milj kr och en kapacitet 

för 800 personer i nytt arbetssätt och en lokalyta på 9600 kvm. 

3. Den ekonomiska vinsterna på sikt visade på ekonomiska besparingar på cirka 

80 miljoner kr from att nya lokaler på kvarteret Vägmästaren är färdigställda 

och befintlig stadshus på kvarteret Samariten är ombyggt. Besparingen består 

av ett ackumulerat driftnetto och är mellanskillnad mellan nollalternativ där 
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kommunens lokalbehov kommer att växa till 28 000 kvm och en 

hyreskostnad på 52 milj kr år 2030 gentemot 19 800 kvm i nytt hus på kv 

Vägmästaren och ombyggt stadshus på kv Samariten där den årliga 

driftkostnaden kommer vara 32,5 milj år 2030. 

 

2 Syfte 

Syftet med denna rapport som nu upprättas är att göra en ny nulägesanalys och 

uppdatera indata avseende vakansgrader i de olika adresserna, beräkna kapacitet och 

kostnaderna fram tills ett nytt hus byggs på kv Vägmästaren. Dokumentet kommer 

att ge vägledning åt vilken lokalstrategi som ska tillämpas beroende på när ett nytt 

hus är färdigt på kvarteret Vägmästaren.  

 

3 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet har varit att återigen beräkna antalet administrativa tjänster i 

Kungsbacka som har ett behov av administrativa lokaler. Utöver det gjordes en 

kvantitativ analys som beräknade hur mycket kapacitet det finns i befintliga lokaler. 

Utifrån en prognos på hur mycket Kungsbacka kommer växa som kommun dras en 

korrelation till antalet medarbetare som jobbar administrativt. Dokumentet ämnar ta 

fram tre alternativ där hänsyn tas till kapacitet, ekonomi och tillväxt av personal. 

 

4 Nulägesanalys 

 Adresser och ytor 2020-01-31 

 

2020-01-31      

Adress Yta Hyra Kostna

d per 

kvm 

Avtal till- 

och med 

Kostnad 

/medarbetare 

full kapacitet 

1. Teknikgatan Avvecklad - - - - 

2. Omsorgens hus 4840 6 443 982 1331  2021-09-30 32 320 

3. Stadshuset 9083 12 670 798 1395 Egenägd 23 038 

4. 

Sommarlustvägen 

Avvecklad - - - - 

5. 

Borgmästaregatan 

2502 3 861 564 1543 2022-12-31 33 873 

6. Handelshuset 756 933 380 1235 Löpande 27 452 

7. Fyren 350 467 597 1335 Egenägd 16 124 

8. Villa Solhem 232 252 631 1088 Egenägd 18 045 

9. Elektronen Avvecklad - - - - 
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10. Hotell 

Halland 

775 1 101 920 1422 2021-01-31 26 876 

11. Södra 

Torggatan 

1300 1 714 941 1319 2022-06-30 26 383 

12. Vägmästaren 3000 6 101 410 2033 2022-09-30 23 927 

13. Sjöallen Hus 

D  

Avvecklad - - - - 

14. Västergatan Inaktuell - - - - 

15. Stationshuset 225 390 022 1733 Egenägd 27 859 

Totalt 23063 33 938 245    

 

Teknikgatan 

Teknikgatan avvecklas i sin helhet 2020-01-31 i samband med byggnationen av 

Stadshuset.  

Omsorgens hus 

Hemtjänsten har flyttat ifrån Omsorgens hus till Gamla Brandstationen. 

Hemtjänstpersonalen och dess yta var ej inräknad i förra analysen. I samband med 

påbörjande av ombyggnationen av Stadshuset evakuerades förvaltningen för Miljö- 

och hälsoskydd ca 45 personer till hemtjänstens gamla lokaler på Omsorgens hus. 

Därmed har den ytan beräknats som administrativ i den här analysen dvs. 4004 → 

4840 kvm. Delar FG har flyttat in till Omsorgens hur ifrån Sommarlustvägen och det 

finns en inriktning om att VO avvecklar Omsorgens hus som sin adress år 2020 och 

istället förtätar på Borgmästaregatan. 

Stadshuset 

Cirka 5500 kvm byggs om och hela ytan på 9083 kvm används som 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Investeringskostnaden är 73 milj kr och internhyran 

ökar ifrån 9 101 789 → 12 670 798 kr (ej fastställt, endast uppskattat). 

Sommarlustvägen 

Medarbetare på för- och grundskoleförvaltningen som satt på Sommarlustvägen 

evakuerades till Omsorgens hus i samband med ombyggnation av Sommarlustvägen 

med ändamålet att bli förskola. Därmed är Sommarlustvägen avvecklad som 

administrativ lokal. 

Borgmästaregatan  

SE Lönecenter, Rekrytering och Bemanning har flyttat till Borgmästaregatan i f.d. 

Fritids lokaler. Utöver det har en ny införhyrning skett. Därmed har ytan på 

Borgmästaregatan vuxit ifrån 2288 → 2502 kvm. 

Handelshuset 

Ingen förändring 

Hotell Halland 

Ingen förändring 
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Fyren 

Förvaltningsledning för Kultur & Fritid har infört aktivitetsbaserat arbetssätt på 

Fyren och flyttat egna tjänstemän ifrån Elektronen och Borgmästaregatan till Fyren. 

Villa Solhem 

Ingen förändring 

Södra Torggatan 

I samband med organisationsförändringen inom förvaltningen för Gymnasie- och 

Vuxenutbildning och dess sammanslagning med personal ifrån förvaltningen för 

Individ- och familjeomsorgen i den s.k. ”Trelleborgsmodellen” förflyttades personal 

ifrån Teknikgatan till Kompetenscentrum. Utöver det har Beda Hallberg lämnat 

lokaler som har blivit till ett konferenscentrum ”Mötesängen”.  

Vägmästaren 

Under 2016 års analys hade ett aktivitetsbaserat arbetssätt redan införts. Sedan dess 

har fler personal flyttats till Vägmästaren som sedermera uppgår till 230 personer. 

Sjöallen Hus D 

De fyra medarbetare som satt där har förflyttats till adresser där förvaltningen för 

Individ- och familjeomsorgen sitter. Denna lokal har avvecklats helt som 

administrativ lokal.  

Västergatan 

Västergatan klassas inte längre som administrativ lokal. 

Stationshuset 

Fackliga förbund har flyttat in i stationshuset. Oklart hur många de är. Uppskattning 

är runt 7-10 personer med varierande arbetsomfattning (heltid/deltid) och att samtliga 

har fasta arbetsplatser. 

 

 Utveckling 2016-2020 

2016 var majoriteten av kommunens administrativa lokalyta inhyrd. I takt med att 

kommunen avvecklat Teknikgatan i samband med ombyggnaden av stadshuset har 

en mindre utbalansering skett. 
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Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

2016 

  

Inhyrda 54,5 % Egenägda 45,5 %  Inhyrda 62,5 % Egenägda 37 % 

 

 

2020 

  

Inhyrda 56 % Egenägda 44 %  Inhyrda 59,5 % Egenägda 40,5 % 

 

 

 

 Prognos personal 

I analysen 2016-09-27 beräknades behovet av framtida arbetsplatser genom en 

korrelaterad befolkningsutveckling och andel tjänstemän inom kommun. Då den 

utvecklingen fluktuerar mellan åren antogs en genomsnittlig tillväxt på 1,21 %.  

 

 

Antagen befolkningstillväxt. 

2016 2017 2018 2019 .. 2030 2031 2032 2033 2034 

80 131 81 228 83 348 84 682  99 947 101 346 102 765 104 204 105 663 

Yta

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda
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Antagen tillväxt över tjänstemän inom Kungsbacka kommande 15 år  

2020 .. 2030 2031 2032 2033 2034 

1167  1289 1302 1315 1328 1341 

 

 Nulägesbild i befintligt lokalbestånd 

 

I de olika lokalerna som klassas som administrativa är arbetsplatsen utformad på 

olika sätt. Det kan bestå av cellkontor, öppet landskap, flexkontor och 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Utformningen av arbetsplatsen blir direkt styrande 

över kapaciteten på adressen. Maxkapaciteten utgår ifrån att nuvarande arbetssätt 

behålls på respektive adress. 

 

 

 

Adress Yta Arbetssätt/

Arbetsplats 

Personantal Bedömd 

maxkapacitet 

(nuvarande 

arbetssätt) 

Kapacitet 

(nuvarande 

arbetssätt) 

1. Omsorgens hus 4840 Cellkontor 158 200 + 42 

2. Stadshuset 9083 Aktivitets-

baserat 

450 550 + 100 

3. Borgmästaregatan 2502 Cellkontor 82 114 +32 

4. Handelshuset 756 Cellkontor 31 34 + 3 

5.Fyren 350 Flexkontor 63 29 -34 

6. Villa Solhem 232 Öppet 

landskap 

21 14 - 7 

7. Hotell Halland 775  Cellkontor 46 41 - 5 

8. Södra Torggatan 1300 Landskap 76 65 - 11 

9. Vägmästaren 3000 Aktivitets-

baserat 

230 250 + 20 

10. Stationshuset 225 Öppet 

Landskap 

10 13 + 3 

Totalt 23063  1167 1310 +143 
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5 Förslag på lokaliseringar och strategi 2020-2031 

I den senaste lokalplanen har anskaffandet av ”nya administrativa lokaler på 

kvarteret Vägmästaren” förflyttats till 2025 - 2030 års lokalplan. Det finns tidpunkter 

som är ”bundna” av hyreskontrakt när det är ekonomiskt optimalt att avveckla 

inhyrda lokaler. Dessa tidpunkter är; 

 

• Sept 2025 

 

• Sept 2028 

 

• Sept 2031  

 

Nedan listas 3 alternativ inklusive ett ”noll-alternativ” dvs. hur hade lokaleffektivitet 

och ekonomi sett ut om inga åtgärder alls vidtagits 2016. Samtliga alternativ 

redovisas ur ett arbetssätt som råder idag (2020-02-28) på respektive adress. Att 

förändra arbetssättet på lokaler som ej är anpassade har ej tagits hänsyn till. 

 

 Alternativ 0 

Om kommunen år 2016 låtit bli att införa ett nytt arbetssätt, genomföra ombyggnad 

av befintligt stadshus samt andra förtätningar och effektiviseringar hade vi idag haft 

kapacitetsbrist på 68 platser. Detta hade inneburit att ytterligare 1500 kvm yta hade 

erfordrats till en kostnad på drygt 2 miljoner kronor. 

 

År 2020 vid alternativ 0 

 

 

 

 

 

  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
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 Alternativ 1 Behålla nuläget enligt 2020 års kapacitet, genomföra ny 
inhyrning beroende på färdigställande av nytt Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Stor överkapacitet ifrån början.  

- Förflytta verksamhet där det finns vakant yta.  

- År 2029 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) till en 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.2.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 1. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Omsorgens hus kan sägas upp. Därefter hyr man in yta beroende på när det nya 

huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +129 +115 +100 +86 +71 +56 +40 +25 +60 +44 +28 

 

 

 

5.2.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 1 inhyrning beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2025 (6 år) är 196,5 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2028 (9 år) är 298,4 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2031 (12 år) är 410,7 milj kr. 

  

1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.2.3 Hyresutveckling ALT 0 – ALT 1 (Nuläge) 

 
  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 

ALT 0 2020 

ALT 1(Nuläge) 2020 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 143 
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 Alternativ 2 Avveckla Omsorgens hus, bibehålla resterande lokaler 
samt genomföra nya inhyrningar beroende på färdigställande av nytt 
Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Flytta delar av VO som sitter i Omsorgens hus till Borgmästaren  

- Flytta delar av FG som sitter i Omsorgens hus till Gårdskulla (främst 

pedagoger) 

- Resterande delar av FG och VO på Omsorgens hus (cirka 50 – 60 st 

medarbetare) får nya inhyrda lokaler 2021 (kanske delar av Omsorgens 

hus om hyresvärd godtar) till uppskattad hyreskostnad på 1 600 000 kr 

inklusive admin avgifter. 

- Handelshuset behålls och får ev. förtätas om SE Upphandling växer 

organiskt. 

- Södra Torggatan, Fyren, Hotell Halland, Borgmästaren, Villa Solhem får 

växa organiskt tillsammans, främst då in i Stadshuset och Vägmästaren.  

- År 2025 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2000 000 kr inklusive admin avgifter. 

- År 2028 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.3.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 2. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Omsorgens hus kan sägas upp. Därefter hyr man in yta beroende på när det nya 

huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +55 +41 +36 +22 +57 +42 +26 +61 +46 +31 +15 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgens hus 

avvecklas ny 

inhyrning på 

1000 kvm görs 

1000 kvm ny 

inhyrning 
1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 
Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.3.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 2 inhyrningar beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2025 (6 år) är 166,6 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2028 (9 år) är 260,6 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2031 (12 år) är 362,1 milj kr. 

 

5.3.3 Hyresutveckling ALT 0 – NULÄGE – ALT 2   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALT 2 2021  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 177 

 

• Antal medarbetare; 1184 

• Total yta; 19 223 kvm 

• Total kostnad; 29 094 263 kr 

• Yta per medarbetare; 16,2 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 24 573 kr  

• Kapacitet; + 55 

NULÄGE 2020 

ALT 0 2020 
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 Alternativ 3 Avveckla Hotell Halland och Handelshuset , bibehålla 
resterande lokaler samt genomföra nya inhyrningar beroende på 
färdigställande av nytt Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Flytta delar av VO som sitter i Omsorgens hus till Borgmästaren. 

- Flytta SE Upphandling och SE Digitalt center till Omsorgens hus år 2021. 

- Södra Torggatan, Fyren, Hotell Halland, Borgmästaren, Villa Solhem får 

växa organiskt tillsammans, främst då in i Stadshuset och Vägmästaren.  

- År 2024 hyra in ytterligare 1500 kvm (cirka 80 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 3000 000 kr inklusive admin avgifter. 

- År 2029 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.4.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 3. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Hotell Halland och Handelshuset kan sägas upp. Därefter hyr man in yta 

beroende på när det nya huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +52 +38 +23 +89 +74 +59 +43 +28 +62 +46 +30 

 

 

 

 

 

5.4.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 2 inhyrningar beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2025 (6 år) är 189,7 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2028 (9 år) är 294,1 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2031 (12 år) är 409,2 milj kr. 

Handelshuset och Hotell 

Halland avvecklas  
1500 kvm ny 

inhyrning 

1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 
Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.4.3 Hyresutveckling ALT 0 – NULÄGE – ALT 3   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALT 3 2021  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 177 

 

• Antal medarbetare; 1184 

• Total yta; 21 532 kvm 

• Total kostnad; 31 839 143 kr 

• Yta per medarbetare; 18,2 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 26 891 kr  

• Kapacitet; + 52 

NULÄGE 2020 

ALT 0 2020 
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6 Alternativgenerering – Kortsiktig lokalstrategi 

 Matris 

 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Ackumulerad kostnad 

2020-2025 (6 år) 

196,5 166,6 (+ 3 milj*) 189,7 (+ 1,5 milj) 

Ackumulerad kostnad 

2020-2028 (9 år) 

298,4 260,6 294,1 

Ackumulerad kostnad 

2020-2031 (12 år) 

410,7 (+ 1,5 milj*) 362,1 (+ 1,5 milj*) 409,2 (+ 1,5 milj) 

Antal nya inhyrningar 1 3 2 

* = Flyttkostnader som engångsdrift. 
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Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda

 Val av kortsiktig strategi 

KSAU bestämde 2020-03-XX att kommunen ska inrikta sig på alternativ 2. Dvs 

avveckla Omsorgens hus och hitta en mindre lokal cirka 1000 kvm då förtätning av 

samtliga verksamheter i befintliga lokaler inte är möjlig. Detta ger då följande 

historisk utveckling; 

 

2016 total kostnad på 34 914 942 kr (i dagens penningvärde) och 26 407 kvm yta 

Inhyrda 54,5 % Egenägda 45,5 %  Inhyrda 62,5 % Egenägda 37 % 

  

 

2020 total kostnad på 33 938 245 kr och 23 063 kvm yta 

Inhyrda 56 % Egenägda 44 %  Inhyrda 59,5 % Egenägda 40,5 % 

 

 

2021 total kostnad på 29 094 263 kr och 19 223 kvm yta 

Inhyrda 49 % Egenägda 51 %  Inhyrda 53 % Egenägda 47 % 

  

 

 

  

Yta

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda
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7 Långsiktig strategi 

För den långsiktiga lokalstrategin förordas större andel av egenägda lokaler. Så länge 

kommunen ej har överkapacitet i egna lokaler och bedömer att verksamheten ej 

kommer förändras på sikt (personalstyrkan sjunker drastiskt), är det alltid mera 

ekonomiskt gynnsamt att äga lokalerna över tid p.g.a; 

1. Inhyrda lokaler indexeras och hyreshöjs medan kommunens egna bundna 

kapital späds ut av inflation. Därmed blir det kassaflödesmässigt mera 

gynnsamt över en längre period för kommunen att äga lokalerna då 

kommunen ej ställer avkastningskrav på sitt eget kapital. 

2. Kommunen borde snarast bygga nya administrativa lokaler eftersom dels är 

byggmarknaden i nedåtvikande trend (i skrivande stund) men över tid har 

entreprenadindex en tendens att vara högre än konsumentprisindex (KPI) och 

inflation. Det spelar egentligen ingen roll hur stora administrativa lokaler 

kommunen bygger så länge ett långsiktigt behov identifieras och det som 

byggs har en täckning av behovet. Dvs en inte allt för stor överkapacitet på 

lång sikt. 

 

 Principbeslut för långsiktig lokalstrategi 

Som ovan nämnt är det fördelaktigt för kommunen att äga sina egna lokaler under 

längre sikt. När alternativ 2 i den kortsiktiga strategin förverkligats innebär det att 

kommunen på 5 år lyckats effektivisera bort drygt 6500 kvm kontorsyta och 6 

miljoner i kostnader. Ändock blir 49 % av lokalytan inhyrd vilket ger ett utrymme till 

att anskaffa egenägda lokaler i större utsträckning. Ett mål om att kommunen äger 

minst 80 % av kontorsytan är ett realistiskt mål. 

En av de större principfrågorna när det gäller egenägda lokaler är huruvida 

kommunen ska bygga en stor lokal och där samla alla tjänstemän så att kommunens 

tjänstemän har två adresser. Alternativet är att kommunen bygger administrativa 

lokaler som är mindre och utspridda i både tid och på fler adresser. 

Den senare alternativet vore att föredra p.g.a. 

- Kommunen minimerar riskerna för över/underkapacitet om man bygger på 

endast 1 adress. På så vis har man alltid optimal beläggning på sina lokaler. 

Bygger man 1 stor lokal så bygger man den antingen större för att kunna ha 

en kapacitet över tid eller så optimerar man den utifrån rådande behov och då 

riskeras underskott på arbetsplatser istället på sikt. 

- Kommunen bör bejaka trender och omvärld. Som följd av COVID-19 

arbetade många hemifrån i större utsträckning vilket gör att medarbetarna har 

blivit duktiga på att använda de digitala verktyg som finns för att lösa sina 

arbetsuppgifter. Det är inte uteslutet att trenden går mot att arbetsplatsen blir 

en mötesplats och att man går fysiskt till ett kontor för specifika ändamål som 

ex fysiskt möte, samarbete med kollegor eller användning av specifik 

utrustning som ej finns att tillgå hemma. 

- Om kommunen bygger administrativa lokaler i anslutning till andra projekt 

ex kultur och fritidsbyggnader, vård- och omsorgsboende samt skolor skapas 

synergieffekt vad gäller markbehov och byggkostnader. 
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- Det är svårmotiverat med en så stor investering att bygga ett stort kontorshus 

som ska ge plats åt många medarbetare trots att det är ekonomiskt mer 

fördelaktigt. Konsekvensen blir att investeringsutgiften riskerar att tränga ut 

andra investeringar för exempelvis skola och vård- och omsorg, i alla fall 

under den nominella investeringscykeln. 

 Förslag på vidare långsiktiga åtgärder 

För att säkerställa att kommunens administrativa lokaler ägs till minst 80 % av 

kommunen själva föreslår förvaltningen för Service följande åtgärder; 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa i den nya arenan söder om 

badhuset. 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret 

Vägmästaren, förslagsvis i anslutning till det planerade vård- och 

omsorgsboendet. 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Ejdern, 

förslagsvis skapa en centrumbyggnad med det tilltänkta parkeringshuset. 

- Bejaka möjligheten att bygga om Alléskolan till administrativa lokaler, 

förslagsvis tillsammans med lokaler för fritids- och kulturverksamhet. 

- Bejaka möjligheten att i kommande större invändigt underhållsprojekt bejaka 

möjligheten att bygga om hus B i stadshuset för ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. 
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Kungsbacka kommun är i process för att bygga en ny arena som inte endast ska 
attrahera idrottsintresserade, utan även ska finnas något som drar till sig alla 
kommunens invånare. Denna rapport behandlar innovativa idéer kring vad som vara 
uppskattat till en bredare målgrupp och även skapa PR.  
 
Till detta case har budget inte varit något som begränsat idéer, vilken även resulterat 
i att denna arena sticker ut från traditionella arenor. Det har valts att fokusera på fyra 
målgrupper som tros kommer att uppskatta och utnyttja arenans aktiviteter. Dessa 
målgrupper är pensionärer, entreprenörer, ungdomar och barnfamiljer. Primära 
ändamålet till arenans uppkomst är främst att fokusera på att täcka de brister som 
finns i diverse idrottssammanhang. Det har därför valts att bortse från denna 
målgrupp, då det gjorts ett antagande att Kungsbacka kommun redan har en tydlig 
syn och tillvägagångssätt för att stimulera denna målgrupp och dess behov.  

 
Vid närmare analyser kring diverse arenor i världen kan vida spektakulära 
byggnationer som både ändrar färg och omvandlar sig återfinnas. Detta är något 
som både är kostsamt och skapar mycket PR, vilket är något som många städer 
strävar efter att uppnå. Dessa arenor attrahera ofta den idrottsintresserade 
målgruppen. Däremot har Kungsbacka kommun som ambition att inte endast 
attrahera de sportintresserade, utan även övriga invånare samt personer utanför 
kommunen. Detta gör sig möjligt med hjälp av andra innovativa idéer som ska tilltala 
massan och skapa PR.  
 
Kungsbacka idag 
 
Som det ser ut idag har Kungsbacka mycket historia och kultur i sin stad. De har 
förutsättningar för en mängd olika aktiviteter, som bland annat tennis, simning, 
fotboll, konst, vandringar språkcaféer med mera. En stor arrangör av detta är 
framförallt kulturhuset Fyren. De lockar flera olika målgrupper med en mängd olika 
aktiviteter. Kungsbacka har också många ungdomsgårdar i de flesta av 
Kungsbackas delar och de jobbar aktivt med att försöka anpassa dessa till att passa 
de unga så att de spenderar sin tid där istället för att okontrollerat umgås utomhus 
där de eventuellt kan störa omgivningen.  
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Det vi däremot ser att de saknar är en mötesplats som täcker bredare intressen, en 
mötesplats som kompletterar det som kulturhuset Fyren gör, som lockar alla åldrar 
och även kan locka turister. Vi ser inte heller att Kungsbacka nyttjat de kulturresurser 
de har i sin utemiljö, det finns en guldgruva av potential där man kan se till att såväl 
turister, besökare eller invånare kan ta del av kulturen och historian som finns. Detta 
kan man uppnå genom att designa en app som vi berättar mer om senare i texten. 
 
Omvärldsanalys 
 
Vi har inte begränsat oss geografiskt utan försökt tänka så brett som möjligt när det 
angått våra idéer så att även personer utanför Kungsbacka kommun kan tänka sig 
åka hit för arenan samt attrahera turister. Kungsbacka har dessvärre inte så många 
anläggningar eller ställen där alla kan umgås. Som vi tidigare nämnt i rapporten är 
ett sådant exempel att ungdomar får en chans att sitta ner med de äldre 
generationerna. Arenan behöver nödvändigtvis inte enbart bara vara en arena per se 
utan det bidrar även till att staden och dess befolkning kommer vilja växa vilket 
sedan förbättrar ekonomin och utvecklingen.  
 
Kungsbacka är någorlunda gammaldags och har inte växt eller moderniserats riktigt 
ännu och därmed tror man att med hjälp av denna arenan har de en chans att både 
göra nåt fint för dess invånare samt ta ett steg åt rätt håll i utvecklingen. 
I dagsläget så finns det inte så många anledningar till att åka till Kungsbacka till 
exempel från Göteborg om det inte är för fiske, museum, golf eller kungsmässan då 
de tyvärr inte kan erbjuda något mer i form av aktiviteter i staden och i kontrast till 
detta är en annan fördel att det skapar fler jobb för ungdomarna och inte enbart i 
Kungsbackas kommun utan även runt om. 
 
Det positiva med Kungsbacka är att de finns goda möjligheter för pendling, det är 
känt för att vara en trygg och säker kommun och de har en stark matchning med 
Göteborg som bidrar till ökad besöksnäring.  
Möjligheterna med denna byggnation är att tillit och förtroendet för staden ökar ännu 
mer som sedan skulle kunna dra kreativa entreprenörer till staden. 
 
Marknadsundersökning  
 
Det genomfördes en mindre marknadsundersökning där närstående blev tillfrågade 
vilka behov som skulle kunna finnas i en ny arena. Majoriteten svarade till att fylla 
det bristande behov av idrottsanläggningar, där vikten betonades av ett lättillgängligt 
parkeringssystem och kollektivtrafik. Ett problem som även ringades in var ett 
problem i att ungdomar inte har någon plats att umgås på. En av respondenterna 
lyfte ett behov av att visa Kungsbackas kultur. Med dessa aspekter i åtanke har idéer 
utformats för att fylla dessa behov.  
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Taket  
Det finns ofta mycket utrymme som inte används på diverse byggnationer. Dock har 
optimering av utrymme blivit en faktor som prioriterats på senare dar, där bland 
annat tak fått fylla funktion. Den idé som kom för att utnyttja taket blev att bygga en 
aktiv gräs park. Denna park ska fyllas med ett  ett mysigt cafe med runda bord och 
stolar. Det ska finnas parkbänkar och mysiga sittgrupper. Allt vad en normal park 
hade haft att erbjuda. 
 
Exempelvis kan det finnas en boulebana där pensionärer kan kasta sina klot och 
umgås. Det kan finnas små fotbollsmål där ungdomar kan komma och spela men 
också träffa de äldre. Det finns givetvis massa annat man kan ha i denna parken, 
kanske ett jätteschack. Men allt detta ska kunna göras under bar himmel med utsikt 
över Kungsbackas fina stad.  
 
Inomhus 
Kungsbacka kommun finner i dagsläget brister i idrottshallar, där den handbollsplan 
som används idag inte fyller samtliga kriterier som den nivån kommunens lag håller. 
Därigenom finns det utvecklingspotential och ett behov av satsning för att idrotten 
ska ha möjlighet till att växa och utvecklas. Detta projekt har åsidosatt idrotten då 
kommunen idag redan betonar vikten av denna faktor. Istället har faktorer som 
kultur, gemenskap och kreativitet varit grundstenar i samtliga led vid framtagning av 
idéer för arenan i Kungsbacka.  
 
Vid anknytning till att utnyttja ytan i arenan finns en tanke av att utnyttja källaren. 
Idag runtom i Sverige finns ett fåtal spelhallar, den centrala i Västra 
Götalandsregionen är spelhallen på Liseberg. Att denna spelhall är placerad i 
nöjesparken gör den något svåråtkomlig. Det har därför identifierats ett behov och 
tros kunna passa in i arenan i Kungsbacka.  
 
Utöver traditionella spelkonsoler kan det kompletteras med en rullskridskobana, ett 
pizzahak och en VR-station. Runtom i Sverige finns en problematik att ungdomar 
ofta kan befinna sig utanför diverse affärer och parkeringsplatser under kvällar och 
nätter. Möjligen kan detta bero på att det inte finns någonstans att umgås på, vilket 
denna spelhall kan vara lösning på.  
 
Padeltennis är sport som blivit en stor trend och fått mycket uppmärksamhet. 
Eftersom det väljs att benämna sporten som en trend, finns en osäkerhet kring om 
sporten kommer vara lika aktuell några år framåt. Därför är en tanke att ha en plan 
där ljus avgränsar spelplanen modulärt. Genom att inte ha utritade linjer för 
spelplanen kan den därför anpassas efter diverse sporter och gör därför ytan mer 
flexibel.  
 
I samband med Corona Pandemin har många individer tvingats arbeta hemifrån och 
skolor har fått bedriva distansundervisning. Detta tros däremot vara en tillfällighet, 
dock är det många verksamheter som ser över samtliga rutiner för att digitaliseras 
och blir därför inte lika beroende av det fysiska mötet.  
 
Genom den marknadsundersökning som genomfördes identifierades ett behov av 
någon form av öppen arbetsplats där både studenter och egenföretagare kan vara 
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produktiva och inspireras av. Vid närmare analys kring vilka varianter av detta som 
finns i Sverige, kan inspiration tas från Urban Deli i Stockholm.  
Dessa bedriver hotell- och restaurangverksamhet, där det finns flertalet sittplatser, 
med möjlighet till konferensbokning. Målgruppen här är främst företagare samt 
studenter, vilket även vill attraheras till Kungsbackas arena.  
 
En kompletterande del i arenan är en separat avdelning där ungdomar kan hjälpa 
äldre med digitala lösningar, detta ger ungdomarna en chans att sitta och spendera 
tid med de äldre. Genom detta utbyte erbjuds kommunikation mellan olika 
generationer, vilket bidrar till en gemenskap. 
 
Utomhus 
En idé som vi tror kommer att var mycket uppskattad är en vägg. Bara en vägg? Ja 
en vägg helt enkelt med lite detaljer. Tanken med väggen är vida och många. 
Således ska ungdomar på dagen kunna gå dit och spela fotboll mot den eller 
basketboll. Lite bänkar som kan agera som en sittgrupp där ungdomar kan träffas för 
att umgås och sparka lite boll. Och på kvällen är då allt livar till sig rejält.  
 
Tanken är nämligen så att man skall kunna sätta upp en projektor mot väggen som 
skall agera som en bildskärm. På denna skärm kan man bjuda in till en drive in bio.  
Eller koppla in ett nintendo för att spela gamecube på den stora skärmen utomhus 
mitt i stan. Detta tror vi hade samlat många ungdomar på kvällen för att umgås och 
spela spel tillsammans.  
Om man arbetar vidare med väggidén finns det mer avancerade idéer att utföra. Vid 
Landvetter flygplats finns en vägg som är kopplat till ett spel. Detta spelet spelas 
med kroppen. Man står framför väggen och gör olika rörelser för att influera spelet. 
Exempelvis åka skidor ner för Mont Blanc.  
 
Ytterligare en rolig och innovativ ide är att koppla denna väggen med en videochatt 
funktion. Där man kan integrera med andra tidszoner eller nationer runt om i världen. 
Förtydligande är det en skärm i Kungsbacka och en annan i exempelvis Japan. Den 
filmar en gata där människor går och kan stanna upp en stund för att kommunicera 
med en helt annan nation. Vi kallar det “Greeting the world”.  
En annan funktion väggen även kan ha är en klottervägg där man kan klottra och 
sedan sudda ut det för att klottra igen. På detta sättet kan Kungsbackas invånare 
göra sitt avtryck på arenan och staden.  
 
Vi ser potential för arenan att spela en central roll i Kungsbackas kultur för framtiden. 
Därför ser vi även att det är väsentligt för hela arenan att utföra sin del i att 
underlätta livet för besökare genom digitala medel. Idén om en multifunktionell 
display kom till liv då denna idé bidrar med information för de som utför aktiviteter 
precis utanför arenan och även de som bara passerar. Syftet med displayen är att 
erbjuda en digital klocka, termometer och information om bussar från närmsta 
hållplats. På denna display kan man även ha med nyheter som berör Kungsbacka.  
 
Det kan även finnas en fördel i att placera ut annorlunda konst i lokalerna, sådan 
som man inte vanligtvis ser på andra ställen, ett exempel på detta skulle kunna vara 
en handsprit flaska i stor skala som då ska symbolisera den pandemi vi gått igenom. 
Målet med den konstiga konsten är att få folk från alla möjliga orter att besöka den, 
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lite som om det vore en sevärdhet. En annan effekt kan bli att besökare berättar för 
andra människor om vad de sett i arenan och på så sätt lockar dit dem och 
dessutom gör att ordet om arenan sprider sig. 
 
 
Utöver detta kan man även även ha andra digitala medel för exteriören som återigen 
underlättar livet för besökare. Inspirationen för denna idé har kommit från 
busshållplatser i vissa delar av Sverige. Idén är nämligen att ha bänkar på utsidan 
med inbyggda solpaneler som ger kraft till en trådlös landningsplats för mobilen. 
Som man ser på bilden här finns det även möjlighet för ytterligare digitalisering med 
display på bänkarna som visar väder och temperatur.  
 
Vi ser att kultur är en viktig egenskap för offentliga platser. En idé för att främja kultur 
var då att ha en stationerad platta i ett bås som ständigt är uppkopplad till andra 
plattor runt världen i ett videochatt samtal. Detta ger möjlighet för människor att 
utforska kulturer och prata med andra runt världen. Förutsatt att idén sköts bra ser vi 
detta som en utmärkt möjlighet för människor att bredda sina vyer och även knyta 
band internationellt.  
 
Ett tillägg för exteriören är att man skulle kunna ha en ljusshow på kvällarna för att 
liva upp stämningen i stan. Det är konst på sitt unika sätt och blir då inte bara en 
arena. Ljusshower runtom i världen är väldigt populära och de brukar attrahera en 
väldigt stor publik.    

 
 
Kungsbacka App  
Just nu finns det en hel del olika appar ägnade för specifika områden i Kungsbacka. 
Det finns appar som Kungsbackas avfalls app, Kungsbacka Basket Cup, 
Kungsbacka Kommuns event, Kungsbacka-Posten och Ung i Kungsbacka. Om det 
finns något som samtliga i vår målgrupp inte trivs med så är det när saker fungerar 
omständigt - det är just vad problemet blir med alla dessa appar. 
 
I samband med arenans öppning föreslås en central app för Kungsbacka där 
samtliga invånare och besökare kan registrera sig. Här bör allt som rör Kungsbacka 
samlas som nyheter, information, samt de andra apparna som tidigare nämnts. 
Utöver detta borde även arenan få ha en del i denna appen. Där det finns möjlighet 
att  kan boka plats i den öppna arbetsplatsen för konferens, boka padelbana, eller 
boka plats på den interaktiva väggen. 
 
I appen skulle man kanske till och med kunna göra så att man gör en karta av 
arenan där användaren ska kunna se vart i arenan den är med hjälp av appen och 
telefonens platstjänster och navigera sig runt. 
 
Att ha en central app tror vi kan underlätta starkt för samtliga då man bland annat 
sparar på t.ex. personal som enbart finns till för att ta emot bokningar, samtidigt som 
detta även ger möjlighet för kommunen att samla data. Självklart förutsatt att man 
informerat i användarvillkoren att data samlas in.  
 
 



 

6 

Interaktiv kultur 
Som vi tidigare nämnt så finns det mycket kultur och historia i Kungsbacka, i 
dagsläget känns det som om man inte tar vara på att lära ut historien som staden 
har. Vi har en idé om att man komplettera kungsbacka-appen med augmented 
reality-funktionalitet för att få chansen uppleva hur det var förr.. När man håller 
mobilkameran över en byggnad med appen på kan man se hur det såg ut får flera år 
sedan. Till detta kan man få en narration av historien kring detta och få snabb men 
intressant information som förhoppningsvis kan passa såväl den yngre målgruppen 
som den äldre. 
 
För att locka fler målgrupper kan man skapa ett slags poängsystem som gör att du 
får ett incitament och blir motiverad att utforska mer av Kungsbacka, men även 
besöka arenan för att spela till exempel padel och genom detta få poäng. Som 
tidigare nämnt är målet att vi ska länka samman hela kungsbacka och bilda en 
enhetlig kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag 
 

Kommunen har vid några tillfällen upplåtit rätten att tidsbegränsat namnge en 

anläggning till annan part.  
Kungsbacka Ishall har under två tidsperioder haft annat namn.  
Föreningen Hanhals Kings har under året kontaktat förvaltningen för att se på 

möjligheterna att upplåta namnet till en sponsor. Anledningen är att det skapar bättre 

förutsättningar för föreningen att bedriva verksamhet med en stabil ekonomi. 

Förvaltningen ser flera viktiga frågor att ta ställning till 

1. Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

2. Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

3. Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

4. Hur ska ersättningen användas? 

5. Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar,  
speciellt om de verkar i samma anläggning? 

 

Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

Det är vanligt förekommande att idrottsanläggningars namn upplåts till annan part, 

oftast företag, men även ideella organisationer som Friends kan få namnge arenor.  

Det finns många exempel på den här typen av upplåtelser i Sverige. Det skapar 

förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet. Oftast är det föreningar med 

elitverksamhet som har förutsättningarna att avtala med större sponsorer. 

En aspekt är om ett namn som Kungsbacka Ishall i sig genererar goodwill för 

kommunen och att ett företagsnamn skulle kunna ha negativ inverkan på kommunens 

varumärke. Det är givetvis en risk och därför är det avgörande att kommunen 

behåller rätten att godkänna förslag på namn samt också kunna välja om det nya 

namnet ska innehålla ordet Kungsbacka. Namnet skulle då bli godkänt företags- eller 

organisationsnamn Kungsbacka Ishall (eller Arena). Det är sannolikt att en sponsor 

gärna ser att det finns en lokal förankring i namnet och därför ser positivt på en sådan 

konstruktion.  

Om det i speciella fall finns ett behov av att upplåta anläggningen reklamfri till 

annan part så förbehåller kommunen sig rätten att kunna göra det vid enstaka 

tillfällen. 

Det är också viktigt att tidsbegränsa en upplåtelse så att den kan avslutas. 

Förvaltningen föreslår att en upplåtelseperiod är tre till fem år med möjlighet till 

förlängning om ett år i taget. 

Kommunen har i dagsläget inte någon policy för den här typen av upplåtelser. Frågan 

är av principiell karaktär och det kan diskuteras om den bör bli föremål för beslut i 



 

 

kommunfullmäktige. Efter samråd med Kommunledningskontoret menar dock 

förvaltningen att ett beslut rörande de anläggningar som nämnden ansvarar för ryms 

inom ramen för nämndens delegation. 

Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

Förvaltningen har i samråd med kommunens jurist och extern specialist inom 

sakområdet diskuterat möjliga upplåtelseformer.  

Vi ser åtminstone två olika konstruktioner. Antingen avtalar kommunen direkt med 

den part som köper upplåtelserätten eller avtalar kommunen med en förening som i 

sin tur upplåter rätten till namnet vidare.  

Att avtala direkt med sponsorn ger kommunen tydligare kontroll över hela 

ersättningen. Däremot behövs ett annat sätt att ersätta föreningen som skapat 

möjligheten i det specifika fallet om någon sådan ersättning ska utgå. 

 

Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

Det finns lite vägledning att få från andra liknande avtal och ersättningen varierar 

från noll till betydligt högre summor beroende på arenans dignitet och reklamvärde.  

Kommunens anläggningar har varierande värde beroende på geografisk placering, 

antalet besökande och kommersiellt värde. 

Vissa större anläggningar som Kungsbacka Ishall, Aranäshallen och Tingbergsvallen 

har ett större reklamvärde medan mindre lokala anläggningar har ett betydligt 

mindre.  

För de större anläggningarna bedömer förvaltningen att 150 000 kronor per år är en 

lämplig summa om avtalet tecknas med föreningen och ca 100 000 kronor mer om 

avtalet tecknas med den namngivande parten. För mindre anläggningar i kommunens 

andra orter kan kostnaden för en upplåtelse sjunka till nivåer runt 50 000 kronor om 

året. Frågan om namnrättens värde är svår att bedöma och bör bedömas från fall till 

fall.  

Förvaltningen gör bedömningen att varje enskild uppgörelse, åtminstone initialt, bör 

nämndbehandlas. 

 

Hur ska ersättningen användas? 

Förvaltningen är mycket mån om att de intäkter som avtalet genererar uteslutande 

används som förstärkta bidrag och stipendier till kommunens föreningar. 

Förvaltningen föreslår att ersättningen till största delen förstärker bidragsbudeten till 

föreningar som driver egna anläggningar och till mindre del utökar förvaltningens 

stipendier till föreningslivet och enskilda utövare. 

 



 

 

Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar, speciellt om de 

verkar i samma anläggning? 

Det är inte givet vilken organisation som nämnden ska upplåta namnrätten till. 

Därför blir förfarandet då en upplåtelse ska äga rum viktigt. Förvaltningen menar att 

det inte är rimligt att rätten till arenanamn aktualiseras kontinuerligt, säg två gånger 

per år om det inte finns intressenter. Det är ett onödigt arbete om det inte finns några 

intresserade.  

En upplåtelse kommer sannolikt att aktualiseras av en förening som har kontakt med 

en sponsor, men om övriga föreningar inte ges möjligheten att förvärva rätten 

kommer det troligen att uppfattas som om alla föreningar inte givits samma 

möjligheter.  

Samtidigt är möjligheten för en förening att hitta "rätt" sponsor sådan att om 

processen för upplåtelse är mycket strikt kommer det att vara svårt att skriva 

fördelaktiga avtal som gynnar föreningen.  

Därför bör det vara på en förenings initiativ som förvaltningen initierar processen att 

upplåta namnet. Då en förening önskar förvärva namnrätten bör övriga föreningar få 

frågan om de är intresserade så att de under en tidsperiod kan komma in med anbud. 

Förvaltningen gör bedömningen att det i första hand är föreningar som bedriver 

aktivitet på den aktuella anläggningen som ska beredas möjlighet att förvärva 

namnrätten ALTERNATIVT samtliga föreningar, oavsett var de bedriver sin 

verksamhet, kan komma in med anbud. 

Förfarandet skapar en balans mellan alla föreningars lika möjligheter och 

förutsättningar att gynna de som arbetar aktivt med större sponsorer. 

Det faktum att kommunens intäkter från upplåtelsen förstärker kommunens bidrags- 

och stipendiebudget innebär att samtliga bidragsberättigade föreningar drar nytta av 

upplägget oavsett. 

 

Förslag till principer 

Med utgångspunkt i de frågor som ställdes inledningsvis har förvaltningen följande 

förslag till vägledande principer 

1. Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

2. Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

3. Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

4. Hur ska ersättningen användas? 

5. Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar,  
speciellt om de verkar i samma anläggning? 

• Kommunen kan tidsbegränsat upplåta namnrätten på idrottsanläggningar. 

Kommunen har en ensidig möjlighet att bedöma ett namns lämplighet. 



 

 

• Kommunen skriver i första hand avtal med föreningar som vill förvärva 

namnrätten med avsikt att sälja den vidare. 

• Varje upplåtelse bedöms av nämnden för Fritid & Folkhälsa. Upplåtelsens värde 

bedöms från fall till fall. 

• Kommunens intäkter från en upplåtelse nyttjas uteslutande till att utöka nämndens 

bidrags- och stipendiebudget. 

• En eventuell upplåtelse initieras av en intresserad förening. Kommunen ger då 

möjlighet för samtliga föreningar att komma in med anbud.  
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En värdefull mötesplats
Framtidens idrottshall är en 
mötesplats i vardagen, oavsett  
var den uppförs, genom att erbjuda 
ett brett, gränsöverskridande 
innehåll där idrott och rörelse 
är i fokus. 

Tillgänglig rörelse
Framtidens idrottshall är 
inkluderande, tillgänglig och 
tilltalar en bred målgrupp oavsett 
kön, ålder, bostadsort eller 
funktionsvariation. I en tid med 
mer stillasittande och polariserad 
tillgång till idrott och hälsa verkar 
framtidens idrottshall för ett 
jämlikt idrottande genom låga 
trösklar och genom att fokusera 
på lusten till idrott, rörelse och det 
som finns runtomkring.

Stödja föreningar
Framtidens idrottshall skapar 
förutsättningar för livslång 
rörelseförståelse/rörelseglädje 
och stödjer en förenings-
gemenskap som ger trygghet 
och sammanhang för fler.

Stärka skolan
Framtidens idrottshall stärker 
skolans hälsofrämjande uppdrag 
och tillgängliggör den viktiga 
vardagsrörelsen för fler.

En ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt 
hållbar byggnad
Framtidens idrottshall är en 
hållbar byggnad med innovativa 
lösningar som möter framtida 
miljökrav, skapar långsiktiga 
fastighetsvärden och främjar den 
sociala integrationen.

Värdeskapande lösningar
Framtidens idrottshall har 
kvalitativa och konkreta 
gestaltningslösningar där 
volymeffektivitet och fler-
funktionalitet skapar värde 
för både kommun, brukare 
och byggaktör.
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En värdefull mötesplats  
Framtidens idrottshall är en mötesplats i vardagen, oavsett var 
den uppförs genom att erbjuda ett brett, gränsöverskridande 
innehåll där idrott och rörelse är i fokus. 
  

Tillgänglig rörelse   
Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar 
en bred målgrupp oavsett kön, ålder, bostadsort eller funk-
tionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad 
tillgång till idrott och hälsa verkar framtidens idrottshall för ett 
jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att fokusera 
på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring.   

Stödja föreningar   
Framtidens idrottshall skapar förutsättningar för livslång  
rörelseförståelse/rörelseglädje och stödjer en förenings-
gemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler.  

Stärka skolan   
Framtidens idrottshall stärker skolans hälsofrämjande upp-
drag och tillgängliggör den viktiga vardagsrörelsen för fler.  

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar  
Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa 
lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga 
fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.   

Värdeskapande lösningar   
Framtidens idrottshall har kvalitativa och konkreta gestalt-
ningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet 
skapar värde för kommun, brukare och byggaktör. 

Projektets gemensamma värdegrund 

”
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Bakgrund och 
avgränsningar

Det finns idag en stor efterfrågan på 
fler idrottshallar på många platser i 
Sverige, framförallt i våra tillväxtregioner. 
Avsaknaden av hallar begränsar många 
idrottsföreningarnas möjlighet till trä-
ning. Detta ger dåliga förutsättningar för 
skolämnet idrott och hälsa att uppfylla 
läroplanen, vilket är en begränsning i 
en av grundpelarna inom folkhälsan. En 
stor del av dagens hallar tillkom under 
andra halvan av 1900-talet, under en 
period då en stor del av den samhälls-
service vi har idag formades och 
byggdes. Dessa byggnader är i många 
fall tekniskt uttjänta och omoderna, eller 
ej längre ändamålsenliga. Och även 
om byggandet har ökat de senaste 
åren så ökar behoven av idrottshallar 
för föreningar och skolor i samma takt. 
Som exempel finns det siffror på att 
mer än 1000 skolor behöver byggas de 
närmsta tio åren, och till dem en stor 
mängd idrottshallar. 

Många av de idrottshallar som byggs 
idag ser i stort sett likadana ut som 
de gjorde på 1900-talet, i alla fall vad 
det gäller tillgängliga ytor för aktivitet 
där rådande normer behöver utmanas. 
Det finns därför ett stort behov av att 
reformera synen på hur en idrottshall 

ska utformas och av den anledningen 
har Basketboll-, Gymnastik-, Handbolls, 
Innebandy- och Volleybollförbundet 
tillsammans med White arkitekter inlett 
ett samarbete för att ta fram ett koncept 
för hur framtidens moderna idrottshall 
för idrott och skola kan se ut. Detta 
material, ”Framtidens idrottshall”, är ett 
första steg i det arbetet. 

Den idrottshall som beskrivs här 
ska i första hand kunna användas för 
träning inom respektive idrott och för 
skolornas undervisning i idrott och 
hälsa. Anläggningen ska även kunna 
användas till tävling på lägre nivåer 
inom respektive idrott. Detta projekt 
omfattar alltså inte en arena för tävlingar 
på högre nivåer med de krav på läktare 
etc som kommer med det. I arbetet 
har vi främst tittat på idrottshallens 
utformning. Placering och omgivning 
är också centralt för hallens använd-
ning och attraktivitet och har därför 
beskrivits översiktligt. Arbetet har inte 
haft som mål att leverera en komplett 
typlösning eller en ritning utan fokuserar 
på grundläggande värden och mål och 
beskriver hur dessa kan omsättas i en 
byggd miljö. 

I materialet används begreppet 
”Idrottshall” för den anläggning som 
beskrivs. ”Gymnastiksal” är ett ord som 
vanligtvis används för mindre idrottshal-

lar kopplade till skolan, den plats där 
det som förr kallades Skolgymnastik 
utövas. ”Sporthall” är ett annat ord, 
ofta vardagligt använt istället för 
”Idrottshall”. 

Arbetet har pågått under 2019 och 
2020. 

Syfte och målsättning
Den moderna idrottshallen för idrott och 
skola ska kännetecknas av yteffektivitet 
och multifunktionalitet. Eftersom det 
är en stor brist på idrottshallar så 
behöver de som byggs vara effektiva 
både i yta och volym för att kunna 
rymma så många aktiviteter och utövare 
som möjligt. Den strävar också efter 
flerfunktionalitet, att så många ytor som 
möjligt i anläggningen med fördel skall 
ha flera olika funktioner. Även rörelse-
förståelse och rörelseglädje skall prägla 
hela anläggningen, inte bara idrottsytan 
i hallrummet. Det är något som skall 
triggas redan när man gör entré i hallen 
eller uppehåller sig utanför. 

Framtidens idrottshall skall också 
beskriva flera dimensioner av idrottshal-
lens värde och vad i utformningen som 
är centralt för att möjliggöra dessa. 
Detta för att idrottshallarna ska byggas 
långsiktigt, hållbart, resurseffektivt och 
fylla sin viktiga funktion i samhällsbyg-

1. I N LE D N I NG

Foto: White arkitekter, Thomas Zaar
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gandet. En norm för framtida hallbyg-
gande. 

Det material som beskriver Fram-
tidens idrottshall har flera målgrupper. 
Främst de som planerar och bygger 
idrottshallar, både inom den kommunala 
och den privata världen. Materialet 
skall genom det omfattande arbete 
som genomförts ge en bred bild av 
vad idrottande och rörelse är idag och 
vilka utmaningar som finns, samtidigt 
som det skall ge förslag på lösningar 
och angreppssätt till planerings- och 
byggprocessen. Kommuner och andra 
anläggningsägare ska kunna använda 
sig av hela eller delar av konceptunder-
laget när de ska bygga eller upphandla 
en idrottshall. 

Materialet skall också kunna 
användas av föreningar i dialog med 
kommuner eller när en skola står 
inför ett förändringsarbete. Materialet 
beskriver flera olika rum och funktioner 
utan att föreslå en optimal kombination 

1. I N LE D N I NG

Illustrerad processbeskrivning 

av dessa. Syftet är istället att se till de 
lokala behoven i varje projekt och att 
ha som mål att låta så många rum och 
funktioner överlappa varandra så att 
flerfunktionalitet och volymeffektivitet 
uppnås, och därmed även kostnadsef-
fektivitet. 

Metod och 
genomförande

I arbetet med framtidens idrottshall har 
en bred kunskapsinhämtning varit en 
viktig del. Genom en kombination av 
uppsökande dialoger och djupintervjuer 
har flera olika målgrupper, brukargrup-
per, intressenter, specialister mm 
bidragit. En extra viktig grupp har varit 
barn och ungdomar; de huvudsakliga 
slutanvändarna av idrottshallarna.

Genom att arbeta integrerat med 
det kunskapsgenererande arbetet och 
skissarbetet har möjligheter identifierats 

och prioriteringar gjorts i nära dialog 
med projektets styrgrupp. 

I den kunskapsgenererande delen 
ingick workshops, dialog, djupintervjuer 
och konsultation av specialister. Urvalet 
av fokusgrupper har gjorts utifrån 
en normmedveten utgångspunkt. 
Se utvecklad förklaring i kapitlet 
Kunskapsinhämtning med brukargrup-
per.

Projektet har haft en styrgrupp 
bestående av representanter från de 
fem initiativtagande idrottsförbunden: 
Lena Wallin-Kantzy, Basketboll-
förbundet; Daniel Glimvert, 
Gymnastikförbundet; Per Ekberg, 
Handbollförbundet; Mattias Linell, 
Innebandyförbundet och Adrian Norrby, 
Volleybollförbundet.

Från White arkitekter har Niklas 
Singstedt, ansvarig arkitekt och 
Rebecca Rubin, arkitekt och processle-
dare medverkat. 
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Medverkande:

Workshop i Täljehallen med förbundens 
ungdomar
Ivona, Adrian, Gustav (volleyboll) Ebba, Moa (gymnastik) Noah 

(innebandy) Tintin, Lukas, Oliver (basket)

Workshop på Arena Satelliten i Sollentuna med 
förbundens ungdomar
Rebecka (gymnastik), David, Oliver, Noomi, Siri (basket) Viktor 

(handboll) Olga, Hjalmar, Arvid (volleyboll) + föräldrar och 

ledare

Workshop med ungdomar på Högdalens 
Fritidsgård
Julia, Fakhraddin, Bhekar samt samtal med fritidsledare Fozie 

och John 

Träff med mammor i Vårberg, Vårbergs kvinnofika

Intervju med idrottslärare
Magnus Wallner, Hammarbyskolan Norra, Stockholm

Sakkunniga från de fem förbunden:

Basketbollförbundet
Henrik Smedberg, Camilla Altéus, David Gerges 

Innebandyförbundet 
Stefan Angeskog, Patrik Eklund, Niklas Nordén, Martin 

Hjelmberg, Ebba Wengström

Handbollförbundet
Adam Engström, Lennart Söderström, Conny Jädersten 

Gymnastikförbundet
Jonas Juhl, Louise Nordenberg, Pia Josephson

Tack till:

Volleybollförbundet
Martin Kihlström, Paul Engström, Maria Wallén, 

David Ottosson,  Karin Manole,  Lasse Broström, 

Yvonne Ohlsson

Övriga experter och sakkunniga:

LOA fonden  
Oliver Vange, Udviklingskonsulent

Riksidrottsförbundet
Jonnie Nordensky och Martin Englund, 

Projektledare: anläggnings- och idrottsmiljöfrågor

Kristin Ekblom, Projektledare Rörelsesatsning i 

skolan

Sveriges Kommuner och Regioner
Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad

Svenska Parasportförbundet 
genom Magnus Krossén, projektledare

Varberg Kommun 
Mia Svedjeblad, lokalstrateg och Susanne Dani, 

verksamhetsutvecklare Kultur- och fritidsförvalt-

ningen

Uppsala kommun 
Mikael Franzen, Strateg, lokalförsörjning idrotts- 

och fritidsanläggningar

Unisport 
Andreas Rantzow, Mattias Juthe och Oskar Nilsson
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2. Nuläge och 
utmaningar
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Foto: G
ym

nastikförbundet
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inaktiva skattar sin hälsa och livskvalitet 
lägre än de som är fysiskt aktiva. De 
som utövar sin fysiska aktivitet i 
organiserad form (idrottsförening eller 
annan organiserad verksamhet) skattar 
sin hälsa högre än de som är fysiskt 
aktiva på egen hand enligt Ung Livsstil. 

Ojämlik tillgång till hälsa och 
rörelse
Närheten och tillgången till platser 
och sammanhang för fysisk aktivitet 
är avgörande för hur fysiskt aktiv en 
person är. Det är därför viktigt att i 
planering och förvaltning säkerställa 
goda livsmiljöer som tillgängliggör 
och inspirerar till rörelse för fler. Här 
är den jämlika tillgången och närheten 
till idrottshallar, andra motionsanlägg-
ningar och spontanidrottsplatser samt 
möjligheten att delta i skolans idrott och 
idrottsföreningsliv central.

Det finns också stora skillnader i 
utbud i socioekonomiskt starkare och 
svagare områden vad gäller kultur- och 
idrottsanläggningar. Forskning visar 
ett starkt samband mellan deltagande 
i organiserad idrottsaktivitet och 
socioekonomisk status bland barn: 
andelen unga som föreningsidrottar 
är högst i socioekonomiskt starka 
grupper och lägst i svaga. Bland unga 
med både lågt utbildningskapital och 
lågt ekonomiskt kapital är en knapp 

tredjedel medlemmar i en idrottsfören-
ing, bland unga med högt utbildnings- 
och ekonomiskt kapital är 80 procent 
medlemmar i en idrottsförening. Många 
anläggningar för idrott och motion har 
också begränsade öppettider eller är 
helt stängda för allmänheten. 

Sammantaget premieras de socio-
ekonomiskt starka, de med tillgång till 
bil och de som redan är föreningsaktiva 
vilket speglas i föreningsmedlemskap 
och nyttjande av platser för organi-
serad och spontanidrott. Utifrån ett 
planeringsperspektiv är därför demo-
krati- och jämlikhetsaspekter på rörelse 
och hälsa viktiga att beakta avseende 
placering och gestaltning av platser för 
rörelse, däribland idrottshallar. 

Enligt Boverkets rapport Planera 
för rörelse är idag många anläggningar 
för idrott placerade i utkanten av eller 
utanför tätorten. Detta försvårar för 
människor att nå dessa platser till 
fots, på cykel eller med lokaltrafiken. 
Forskning visar att den som bor med 
många vardagsmålpunkter, vilket en 
idrottshall är för många, inom 3 km är 
benägna att i högre utsträckning röra 
sig för egen maskin till och från sina 
vardagsmålpunkter. Det medför förutom 
positiva hälsoeffekter ökad rörelsefrihet 
för barn och ungdomar och mindre 
börda för föräldrar att skjutsa till träning 
och tävling. Utifrån ett planerings- och 

Folkhälsopolitiska mål 
Det övergripande syftet med Sveriges 
folkhälsopolitik är att skapa samhälle-
liga förutsättningar för en god hälsa för 
hela befolkningen. Särskilt angeläget 
är det att hälsan förbättras för de 
grupper som är mest utsatta för ohälsa.  
Ökad fysisk aktivitet utgör ett av elva 
folkhälsomål. Här identifieras huvud-
områden: mer fysisk aktivitet i förskola, 
skola och i anslutning till arbetet; mer 
fysisk aktivitet under fritiden samt att 
äldre, långtidssjukskrivna och funktions-
hindrade aktivt erbjuds möjligheter till 
motion eller träning på sina egna villkor. 
(Välfärdsredovisning 2016). Även FN:s 
konvention om barnets rättigheter, som 
inkorporerades i svensk lag 1 januari 
2020, lyfter alla barns (människor under 
18 år) lika rätt till god hälsa och goda 
levnadsvanor samt att till fullo delta i 
rekreations- och fritidsaktiviteter. 

Hälsoutmaningen idag  
Förändrade livsförutsättningar, arbets-
sätt och teknikutveckling har i allt högre 
grad skapat ett passivt vardagsliv och 
allt färre lever idag upp till WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet. 
Människors minskade fysiska aktivitet 
innebär stora hälsorelaterade samhälls-
kostnader, som ökar den ekonomiska 
pressen på en redan ansträngd 
offentlig sektor. 2013 uppgick 
hälsorelaterade kostnader till 11% av 
BNP enligt SCB. Ett ökat välmående 
och en bättre folkhälsa har alltså ett 
stort samhällsekonomiskt värde där 
en mer fysiskt aktiv befolkning innebär 
en friskare befolkning som behöver 
sjukvård och andra välfärdstjänster i 
mindre utsträckning. 

Idag finns tydliga skillnader i hälsa 
mellan olika grupper i befolkningen: 
kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå 
är faktorer som har ett starkt samband 
med folkhälsa enligt folkhälsomyndig-
heten. Incitamenten är därför stora för 
att skapa en utveckling mot en ökad 
tillgång till rörelse och hälsa för fler. 
Fysisk aktivitet har en direkt inverkan 
på barns självbild: de som är fysiskt 

Den viktigaste vinsten 
i hälsa som idrotten 
kan skapa är att hjälpa 
ungdomar och unga 
vuxna som idrottar 
att hitta idrotts- och 
motionsformer för resten 
av livet. 

Idrottens samhällsnytta Christer Malm & Andreas 
Isaksson, 2017

Hälsa - vår gemensamma 
framtidsutmaning
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fritidsförvaltningsperspektiv finns därför 
goda skäl att intensifiera arbetet mot en 
mer jämlik tillgång till rörelse och hälsa 
bland barn och unga. 

Rörelsevanor i vardagen
Tidigt etablerade rörelsevanor med 
fokus på rörelseglädje skapar de bästa 
förutsättningarna för en livslång fysisk 
aktivitet. Idag rör sig barn allt mindre, 
allra tydligast syns det bland barn med 
svagare socioekonomisk status. Att 
säkerställa alla barns jämlika tillgång till 
rörelse och rörelseglädje är därför en 
god offentlig investering utifrån så väl 
ett kort- som långsiktigt perspektiv. 

De senaste decennierna har barns 
rörelsefrihet minskat drastiskt, framfö-
rallt på grund av en ökad biltrafik, brist 
på säkra cykel- och gångvägar och 
föräldrars oro i ett förändrat samhälls-
klimat. Barns begränsade rörelsefrihet 
har en stor negativ inverkan på deras 
möjligheter till vardagsrörelse och 
deltagande i olika fritidsaktiviteter 
menar Boverket i sin rapport Gör plats 
för barn. 

I växande städer och tillväxtorter 
är krympta och hårdprogrammerade 
förskole- och skolgårdar ytterligare 
faktorer som begränsar barns 
vardagsrörelse. Bristen på platser för 
utforskande och utmanande rörelse 
och lek hämmar barnens utveckling av 

Slutsatser:
• Närheten och tillgången 

till platser och 
sammanhang för fysisk 
aktivitet är avgörande för 
hur fysiskt aktiv en person 
är. 

• Tidigt etablerade 
rörelsevanor med fokus på 
rörelseförståelse skapar 
de bästa förutsättningarna 
för den livslånga fysiska 
aktiviteten. 

• Att säkerställa alla barns 
jämlika tillgång till rörelse 
och rörelseförståelse 
är en god offentlig 
investering.

• Det är viktigt att 
sänka trösklarna för 
tonåringar, vuxna och 
äldre att närsomhelst 
i livet bli en del av 
rörelsegemenskapen.

• De som är fysiskt inaktiva 
skattar sin hälsa och 
livskvalitet lägre än de 
som är fysiskt aktiva. 

• De som utövar sin fysiska 
aktivitet i organiserad 
form skattar sin hälsa 
högre än de som är fysiskt 
aktiva på egen hand.

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

rörelseförståelse och kan skapa livs-
långa negativa hälsoeffekter däribland 
ökad risk för benskörhet, övervikt och 
fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 
psykisk ohälsa.

Rörelse hela livet
Det finns ett starkt samband mellan 
fysisk aktivitet och livskvalitet också 
bland äldre. Förutom mindre sjukdom 
ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet 
tack vare mer energi, ökat oberoende 
och större social aktivitet. Förväntade 
vinster i färre antal sjukdomsfall handlar 
främst om att sjukdomar debuterar eller 
blir allvarliga senare i livet. Det betyder 
fler år med god hälsa och längre liv. 
Utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv 
innebär idrott för medelålders och äldre 
en stor potential att bidra till bättre 
hälsa för den äldre befolkningen, med 
minskade samhällskostnader som följd. 

                                       

Foto: Gymnastikförbundet, Thron Ullberg
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Ur läroplanen:

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta 
till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor 
och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta 
många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar 
den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 
hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förut-
sättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt 
ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 
psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper i att planera, genomföra och 
värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom 
undervisningen också utveckla kunskaper om 
begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 
förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, 
hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
och respekt för andra. Undervisningen ska skapa 
förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

Skolämnet Idrott och hälsa 
Det skolämne vi idag kallar Idrott och 
hälsa infördes i och med den allmänna 
folkskolans tillblivelse 1842, då under 
namnet Gymnastik. Mot slutet av 
1800-talet utvecklades anpassade 
lokaler och utrustning, bland annat 
ribbstolen, utifrån en syn på gym-
nastik som till stor del baserades på 
Linggymnastikens tankar om precisa 
kroppsövningar. Utrustning som till stor 
del fortfarande utgör standard. I början 
av 1900-talet ersätts gymnastiken 
allt mer av lek, spel och idrott. 1915 
bildas Skolidrottsförbundet, och det 
blir gradvis en mer allsidig och varierad 
undervisning. Med tiden breddas 
ämnet allt mer med mer fokus på 
konditionsträning och mot slutet av 
seklet, när ämnet får sitt nuvarande 
namn, täcker det också en bredare syn 
på hälsa och livsstil. 

Skolgymnastik skall begreppsmäs-
sigt inte förväxlas med Skolidrott som 
omfattar organiserat idrottande i skolan 
utanför själva skolämnet. Som ämnes-

namnet Idrott och hälsa antyder så är 
fokus både på rörelse och kroppslig 
förmåga och förståelse samt förståelse 
för vad som påverkar förmåga och 
hälsa. Centralt är också kunskap 
relaterat till friluftsliv och utevistelse. 

Hur kan det då kopplas till 
idrottshallens rumsliga förutsättningar? 
Man kan säga att en ändamålsenligt 
utformad idrottshall skapar bättre 
förutsättningar för att klara ämnets 
innehåll. Kortfattat handlar det om 
grundläggande motorik genom tex lekar, 
danser och redskapsanvändning till mer 
specifika aktiviteter, idrotter och styr-
keträning och kondition för grundskola 
och gymnasium. För att möta de målen 
behövs rum för rörelse och aktivitet och 
plats för teori, samlingar, redovisningar, 
samtal med mera. 

Skolans tillgång till idrottshallar
Tillgången till idrottshallar för skolorna 
är inte självklar, under många decennier 
så har det funnits skolor, framförallt 
på landsbygden, som inte har haft en 

idrottshall nära till hands (ca 20% enligt 
studie från RF). Idag ser vi också en 
tilltagande brist på både idrottshallar 
och utemiljöer för idrott och rörelse i 
städerna när kampen om värdefull mark 
är ett problem. Nybyggda skolor i täta 
stadsmiljöer får ibland helt enkelt inte 
plats med idrottsanläggningar. 

Därtill har etableringen av friskolor 
skapat en ny syn på skollokaler. 
Speciallokaler som idrottshallar är 
sällan en del av de egna skollokalerna. 
Ofta hyr man in sig i andra hallar eller så 
fokuserar man på andra sätt att bedriva 
undervisningen så att man inte blir lika 
beroende av idrottshallar, tex genom 
fler friluftsdagar eller samarbeten med 
lokala föreningar. Just inhyrningen i 
andras hallar ställer även det krav på 
utformning, av tex förråd. 

Enligt ett regeringsbeslut 2019 
har ämnet utökats med 100 timmar i 
grundskolan, ett medvetet val där man 
satsar mer på idrott och hälsa för barn 
och unga. Redan idag står idrotten 
i skolan för omkring 30% av barns 

Idrotten i skolan och 
idrottshallens utveckling

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och 
bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfatt-
ning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla 
förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under 
olika årstider och få förståelse för värdet av ett 
aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 
säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter 
och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika 
fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra 
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv 
efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga 
risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer 
på land och i vatten.”
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Gymnastiksal i Mariaskolan i Stockholm runt år 1930
Foto: Stockholmskällan

fysiska aktivitet och har således en 
mycket viktig roll att spela för barns 
jämlika möjligheter till rörelse och 
välmående. 

Idrottshallens utveckling
Idrottshallen som typologi har 
förändrats ganska lite sedan den blev 
en del av samhällsbygget. Den tidiga 
idrottsrörelsen handlade i stor utsträck-
ning om utomhusidrotter. De aktiviteter 
som utfördes inomhus var främst 
gymnastik och fysisk träning samt 
tennis. Allmänna idrottshallar för hundra 
år sedan var därför små och utrustade 
för gymnastik. Från 30-talet kommer 
den allt populärare handbollens 
spelplan att dimensionera idrottshal-
larna, vars golv målas upp med flera 
linjer för idrotter som ryms inom måttet 
20x40 meter. Utvecklingen drevs också 
av byggnadsteknikens möjligheter 
att bygga stora rum. Till skolor byggs 
fortfarande mindre gymnastiksalar. På 
1900-talets andra hälft ökade byggan-
det parallellt med grundskolereformen 

Slutsatser:

• Många av dagens idrottshallar 
är inte ändamålsenliga sett till 
läroplanen, de möter inte det 
fokus som ställs på allsidig 
rörelse. 

• Dagens idrottshallar möter 
inte skolämnets behov av 
teoretisk undervisning. 

• Skolans behov av 
idrottslokaler har ökat då 
ämnet utökats.

• Brister i samhällsplaneringen 
skapar sämre tillgång till 
idrottshallar i tätbebyggda 
samhällen och städer.

• Idrottshallens utformning 
bygger på gamla normer och 
behov.

• Särskilt dimensionering 
utifrån 20x40 meter grundar 
sig på gamla normer som 
behöver omprövas.

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

som kräver fler idrottshallar till skolorna. 
Idrottshallar kombineras nu också ofta 
med sim- eller bowlinghallar, ibland 
med servering. 

Idrottshallen idag
Idag har vi ett bestånd som till stor del 
uppfördes under 1900-talets andra 
del. Beståndet innefattar en blandning 
av mindre skolgymnastiksalar, som inte 
möter bollsporternas behov mer än i 
de yngsta åldrarna, och större hallar 
som möter både skolans och idrottens 
behov men som är kvar i 20x40-tänket 
som etablerades för snart hundra år 
sedan. På senare år har det också 
uppförts mer renodlade bollhallar som 
inte mött gymnastikens behov där idéer 
om enkelhet och låga kostnader varit 
i fokus. Idrottshallar som möter behov 
som har varit men inte de behov vi har 
framför oss. 
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Föreningsidrotten idag 
Föreningsidrotten breda motionsverk-
samhet har en rad positiva effekter för 
individen och skapar stor samhällsnytta, 
vilket beskrivs bra i rapporten Idrottens 
samhällsnytta från Riksidrottsförbundet. 
Föreningsidrotten står för en betydande 
del av vår befolknings vardagliga fysiska 
aktivitet vilket ger ökad livskvalitet, 
välmående och livsglädje, såväl fysisk 
som psykisk.

Idag är det vanligt att man deltar 
i flera olika idrotter parallellt vilket 

uppmuntras av föreningarna och ses 
som mycket viktigt för utvecklingen 
av rörelseförmåga och långsiktigt 
engagemang och aktivitet. Att vara 
med i en förening och röra sig i grupp 
är roligt, det skapar gemenskap och 
sammanhang, deltagarna får möjlig-
het att öva sociala färdigheter och 
samverkan samt att vara en del i och 
utveckla en verksamhet. Detta gäller 
alla åldersgrupper. Dessutom har 
regelbunden fysisk aktivitet visat sig 
ha en positiv inverkan på skolresultat 

För att nå målen i Strategi 2025 har svensk 
idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade 
utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut 
vägen mot framtidens idrott. 
De fem utvecklingsresorna är:

En ny syn på träning och tävling

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån 
sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 
andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utöva-
ren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling 
av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får förutsätt-
ningar att idrotta mer. Samtidigt väljer många andra former för 
idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill 
tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både 
med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för 
människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet.
2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem 
och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva 
under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under 
hela livet.

Den moderna föreningen engagerar

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara 
på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. 
Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande 
att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksam-
het i linje med idrottsrörelsens gemensamma mål samt den 
idrottsspecifika identiteten.Människor vill engagera sig och är 
stolta över att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där grunden är människors 
vilja att vara med och bidra. Föreningens möten hålls i såväl 
gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, 
gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika 
åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till 
idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med 
olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter 
individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 
speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. 
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte 
beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man 
bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd 
verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en 
framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma 
idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika 
för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett 
kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg 
gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande 
och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag 
utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att 
medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin 
verksamhet.

Ett stärkt ledarskap
2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av 
organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner 
till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet 
är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. 
Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter 
olika individers livssituation. Svensk idrott har attraktiva ledarut-
bildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, 
normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att 
ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och 
svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Läs vidare på www.strategi2025.se

Idrottsrörelsen samhällsnytta 
och utvecklingspotential

genom att förbättra barns koncentration 
och vakenhet. Barn och ungdomar i 
åldrarna 10–16 år verkade ha mest 
kognitiv nytta av den fysiska aktiviteten 
enligt ovan nämnda rapport. Dess 
möjlighet att inkludera många grupper 
i samhället är stor och återspeglar 
Riksidrottsförbundets värdegrund: 
”Alla som vill, oavsett nationalitet, 
etniskt ursprung, religion, ålder, kön 
eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.” 
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Slutsatser:

• Möjligheten att utöva flera olika idrotter samtidigt 
långt upp i åldrarna främjar både rörelseglädje och 
rörelseförståelse. Här är samverkan mellan idrotter viktig.

• Ett idrottsutövande som i stor utsträckning fokuserar 
på glädje och utforskande snarare än prestation är mer 
inkluderande och främjar ett idrottande längre upp i 
åldrarna.

• En jämställd idrott förutsätter förändrade normer och 
attityder, samträning upp i åldrarna är ett effektfullt sätt 
att förändra normer och att betona likheter istället för 
olikheter. 

• En jämlik idrott förutsätter lägre trösklar för de som inte 
har en naturlig koppling till idrottsföreningsgemenskapen. 
Skolan är en naturlig och självklar plattform och 
samarbetspartner för detta. 

• Att samla föreningar skapar en långt mer jämställd 
målpunkt. Genom utbyten mellan de olika idrotterna och 
föreningarna i sig erhålls en mer jämställd fördelning av 
barn och unga.

• Det behövs fler och mer ändamålsenliga idrottshallar. 

”Så många som 
möjligt, så länge 
som möjligt i en 
så bra verksamhet 
som möjligt.
RF, 2019

Målen med Strategi 2025
Strategi 2025 är idrottsförbundens 
gemensamma vision som ska 
vägleda föreningsidrotten till en mer 
inkluderande rörelse med fokus 
på bred motionsidrott och livslång 
rörelseglädje. Utvecklingen innebär att 
alla oavsett ålder och ambitionsnivå 
ska ges möjlighet att idrotta i en 
förening under hela livet och kan 
sammanfattas: Utveckling för att fler 
ska få del av idrottens stora värden. De 
övergripande målen är idrottsrörelsens 
ge mensamma mål och därför har också 
Specialidrottsförbunden ett in direkt 
ansvar att leda sina föreningar mot dem.
 
Målen är:
Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla 

verksamheten så att barn, unga, 
vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga 
framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt Svensk 

idrotts värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 

samverka med andra aktörer och 
ge goda möjligheter att idrotta i 
förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 

samhällsaktör.

Utmaningar och möjligheter
En central utmaning är att öka idrottens 
tillgänglighet genom hela livet. Det skall 
ske genom bland annat fler idrottshallar. 
Idag råder större efterfrågan än utbud 
på idrottshallar, vilket begränsar 
möjligheterna till aktivitet för alla. 

Ökad jämlikhet är ett annat mål, att 
idrottshallens brukare ska spegla hela 
samhället. För många som har behov 
av rörelse och gemenskap är trösklarna 
idag allt för höga, till exempel socio-
ekonomiskt svagare grupper, äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. 

Det skall vara lätt att vara nybörjare, 
hela livet. Idag kan ett elitfokus göra det 
svårt att börja i en idrottsförening redan 
i de yngre tonåren, det vill säga om 
man inte har börjat i ung ålder. I tonåren 
lämnar dessutom många föreningsidrot-
ten. Ett ökat fokus på rörelseglädje, 
både i idrottshallens gestaltning och 
verksamhetens innehåll främjar livslång 
rörelse och gör det lättare att vara 
nybörjare hela livet. 

Det skall finnas fler spontana 
rörelsemöjligheter. Idag erbjuder 
hallarna sällan möjlighet till rörelse för 
de som inte deltar i den organiserade 
aktiviteten. Det kan vara föräldrar 
eller syskon som väntar på sina barn, 
ungdomar som bara hänger eller de 
som av andra skäl vistas nära hallen. 

Till sist målet att öka jämställdheten. 
Idag är idrottsrörelsen inte jämställd; 
färre kvinnor än män sitter på förtro-
endeposter, är aktiva som tränare och 
ledare, färre flickor än pojkar idrottar, 
fler flickor än pojkar slutar idrotta i 
högstadie- och gymnasieålder, färre 
kvinnor än män kan försörja sig på 
elitidrott – färre flickor än pojkar kan 
drömma om idrottsframgången som 
nyckeln till en social förändringsresa. 
Först när den är jämställd maximeras 
samhällsnyttan.



16

Lika möjligheter för alla
Barn och unga med funktionsnedsätt-
ning har inte alltid tillgång till en 
inkluderande idrott, idrottsundervisning 
eller en aktiv fritid. Det leder inte enbart 
till utebliven fysisk aktivitet, utan också 
att man riskerar att gå miste om en 
social knytpunkt med meningsfulla 
relationer och sammanhang. 

Till skillnad från majoriteten av 
barn och unga, som någon gång är 
medlemmar i en idrottsförening, är det 
förhållandevis få barn och unga med 
funktionsnedsättning som regelbundet 
deltar i någon form av organiserad 
idrott. Ofta handlar det om att alltför få 
anläggningar tillgänglighetsanpassats 
i enlighet med rådande tillgänglig-
hetslagar, barnkonventionen och 
konventionen för mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Det får till följd att barn med 
funktionsnedsättning ofta behöver 
förflytta sig långt till de anläggningar 
som är tillgänglighetsanpassade 
och erbjuder aktiviteter anpassade 
utifrån deras behov. En viktig faktor för 
träningens varaktighet är just avståndet 
till träningslokalen. Förutom den fysiska 
tillgängligheten finns en stor risk att 
idrottens prestations- och tävlingslogik 
ges för stort utrymme framför idrottsge-
menskapens rörelseglädje och därmed 
hindrar möjligheten till delaktighet på 
lika villkor. 

Idrott har möjlighet att öka hälsan 
i form av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande för barn och unga med 
funktionsnedsättning, precis som 
den gör för andra utövare. Utifrån ett 
samhällsperspektiv kan en ökad tillgång 
till idrottsaktiviteter bidra till en ökad 
delaktighet i det övriga samhället. 
För att idrotten ska nå utövare med 
funktionsnedsättning har god samver-
kan mellan habilitering, föreningsliv och 
familjer och anhöriga stor betydelse. 
Med hjälp av mentorer och förebilder 
som själva har funktionsnedsättningar 
kan man nå nya adepter och få dem att 
bli fysiskt aktiva.

Idrottsrörelsen säger att all idrott 

för barn ska bedrivas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. FN:s konvention 
om barns rättigheter och konventionen 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning fastslår att:
• barn med funktionsnedsättning 

ska ha lika rättigheter som andra 
barn att delta i lek, rekreation, 
fritidsverksamhet och idrott, 
däribland inom utbildningssystemet.

• barn med funktionsnedsättning ska 
ha ett aktivt deltagande i samhället 
och har rätt till rekreation som bidrar 
till individuell utveckling. 

• alla barn ska skyddas mot alla 
former av diskriminering. 

Inkluderande miljöer
En inkluderande miljö ger användarna, 
oavsett eventuella kognitiva och fysiska 
förutsättningar, möjlighet att ta del 
av aktiviteter och gemenskap i hela 
miljön. För att lyckas med att skapa en 
inkluderande miljö krävs att lokaler och 
verksamheter klarar att anpassa sig 
efter användarna och inte tvärtom. Det 
kan innebära att en större variation av 
miljöer som kan möta olika behov hos 
olika individer behöver utformas. 

En inkluderande idrott för alla utgör 
en av fem utvecklingsresor i idrottsrö-
relsens pågående arbete inom ramen 
för Strategi 2025. Målet kan ses på 
föregående uppslag. 

 Ett led i ökad inkludering är en ökad 
medvetenhet om existerande normer. 
En normmedveten idrott innebär att 
vi är medvetna om vilka normer som 
påverkar oss och kan förhålla oss till 
dem och att vi lyfter upp och synliggör 
rådande privilegier och begränsningar 
för utövare och ledare. Vidare att vi 
arbetar aktivt för ledarskap, resurs-
fördelning och representation som 
minimerar ojämlikhet och ojämställdhet 
– ett arbete där ansvaret för förändring 
framför allt ligger på dem som har makt 
och är mest självklara i sammanhanget.

Tillgänglighet
Bristande tillgänglighet är sedan 
2015 en form av diskriminering enligt 
Diskrimineringslagen. Diskriminering 
förekommer när en person med funk-
tionsnedsättning missgynnas genom 
att tillräckliga åtgärder för tillgänglighet 
inte har vidtagits för att den personen 
ska komma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsätt-
ning. Kraven vad gäller tillgänglighet 
ser väldigt olika ut, utifrån olika typer av 
funktionsnedsättningar och individuella 
behov. För att uppnå lagkrav om en 
tillgänglig fysisk miljö är det viktigt att 
inte endast se till den fysiska tillgänglig-
heten. Miljön ska vara tillgänglig också 
för brukare med annorlunda kognition 
och ”osynliga funktionsnedsättningar” 

Att idrotta med funktions-
nedsättning

Rullstolsbasket, Start your impossible Camp
Foto: Parasportförbundet

Alla kan gympa
Foto: Gymnastikförbundet
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som exempelvis neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 

Det kräver kunskap om hur miljön 
utformas på ett tillgängligt sätt avse-
ende orienterbarhet, undvikande av 
trängsel, ljussättning, utblick mm. 

Några grundläggande utform-
ningsaspekter
Nedan följer ett antal utform-
ningsaspekter att ta hänsyn till 
vid planering och utformningav en 
idrottshall. 
Orienterbarhet
Personer med kognitiva funktions-
nedsättningar eller synnedsättning 
kan ha svårt att orientera sig i okända 
och otydliga miljöer vilket kan skapa 
otrygghet och osäkerhet. Det är därför 
viktigt att miljön i sin helhet är tydlig och 
konsekvent samt enkel att överblicka 
och förstå. Faktorer som materialitet, 
färgsättning, proportioner, dagsljus-
insläpp, skuggverkan samt belysning 
påverkar vår förmåga att uppleva rum 
och att hitta i omgivningen och kan 
därför aktivt användas i utformningen 
för att skapa en begriplig helhet. 

Tillgängliga miljöer för fysiskt 
funktionsnedsatta
Regelverk och riktlinjer för att skapa 
tillgängliga miljöer för personer med 
fysiska och sensoriska nedsättningar 
har varit tydligare än de för kognitiva 
och utvecklingsbetingade nedsätt-
ningar, genom tex BBR och Bygg ikapp 
som idag styr byggandet. Vad gäller 
befintliga äldre byggnader är arbetet 
med att anpassa dessa långt ifrån 
färdigt. I många fall rör det sig om min-
dre anpassningar, s k enkelt avhjälpta 
hinder (HIN), som är ganska enkla och 
inte så kostnadskrävande att avhjälpa. 
Om möjligt kan man också inhämta 
synpunkter från handikappråd eller en 
referensgrupp bestående av personer 
med egna funktionsnedsättningar.

Negativa effekter av trängsel - 
Crowding
De flesta människor upplever trängsel 

Slutsatser:

• Tillgängliga miljöer gynnar alla, oavsett 
funktionsvariation.

• Betrakta idrottshallen som en hel miljö, inte bara enskilda 
rum. 

• Ha tydliga mål för tillgängliga och inkluderande miljöer 
genom hela skapandeprocessen.

• Olika rum som kan anpassas skapar möjligheter för fler.

• Beakta tillgängligheten utifrån alla aspekter, det vill 
säga fysiska (ex rörelse), sensoriska (ex syn och hörsel), 
kognitiva (ex ADHD och autism) och intellektuella 
funktionsnedsättningar (ex Downs syndrom).

och trånga utrymmen som besvärliga att 
vistas i. För personer med exempelvis 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar kan den personliga integri-
tetssfären vara större och man upplever 
fler negativa stressrelaterade effekter av 
trängsel, såsom stresspåslag, aggres-
sivitet, ångest och försämrad inlärning.  
Rum med ett högt flöde av människor 
behöver gestaltas med detta i åtanke. 
En väl genomtänkt schemaläggning 
utgör också grunden för att undvika 
trängsel i lokalerna. 

Förutsättningar för god ljudmiljö
Barn har andra anatomiska förutsätt-
ningar i sina hörselorgan än vuxna. En 
alltför bullrig miljö stjäl uppmärksamhet 
och energi till att uppfatta vad någon 
som talar säger istället för att den som 
lyssnar kan ta del av budskapet i det 
som sägs. Buller har också negativ 
effekt på pedagogers och ledares 
röstkapacitet. Buller har med andra ord 
negativa effekter för alla människor, men 
särskilt drabbade är exempelvis barn 
med hörselskada eller med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. För 
dessa är det ännu mer energikrävande 
att ta del av talat budskap i en bullrig 
miljö. 

Visuellt buller
För många synintryck kan hämma vår 
uppmärksamhet och koncentration. 
För personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar med svårighet 

att sortera inkommande visuella stimuli 
kan för många objekt och ljuseffekter 
i ett rum ha en energikrävande och 
uttröttande effekt. Detsamma gäller 
användande av en stor mängd olika 
material och olika färgskalor i samma 
miljö. Här är det viktigt att kunna 
tillhandahålla olika typer av rum och 
att med enkla medel kunna anpassa 
rummen genom att till exempel kunna 
skärma av vid behov. 

Personlig integritet
Att värna den personliga integriteten är 
alltid viktigt och byggnader där många 
personer möts som inte alltid har en 
relation, blir detta extra viktigt. Många 
i tonåren är känsliga för att exponera 
sig för varandra och andra. Personer 
med nedsatt motorik eller fysiska 
funktionsnedsättningar kan vara extra 
känsliga för andras blickar vid moment 
som omklädning och i utövandet av 
idrottsaktiviteter. Även här skall det 
därför finnas olika platser med olika 
exponeringsgrad och möjligheter 
till avskärmning genom till exempel 
draperier. 

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR
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Utvalda fokusgrupper
För att skapa en ändamålsenlig 
idrottshall är det centralt att komplettera 
fackkunskap med kunskap om behov 
och erfarenheter hos nuvarande och 
framtida brukare. Därför har ett urval 
av fokusgrupper konsulterats under 
arbetet. Urvalet av fokusgrupper utgår 
ifrån ett normmedvetet perspektiv, 
för att skapa en ännu bättre miljö för 
de redan föreningsaktiva och stärka 
de aspekter som de tycker är viktiga i 
hallen och samtidigt förstå och bättre 
möta upp behov hos de grupper som 
idag står utanför föreningsidrotten och 
därmed ofta utanför idrottshallen.

Dialog med föreningsaktiva barn 
och ungdomar 
De föreningsaktiva barnen är en central 
målgrupp för framtidens idrottshall 
eftersom de använder hallen både 
under skoltid och fritid. Barn- och 
ungdomsverksamheten är den mest 
omfattande för de flesta idrottsfören-
ingar varför det är viktigt att förstå deras 
upplevelse av och behov kring idrotts-
hallen. Beroende på ålder har barnen 
olika vardagsliv och olika möjlighet 
att själva påverka och ansvara för sin 
fritid. I detta arbete har två åldersspann 
representerats, barn i åldrarna 11-13 
och ungdomar i åldrarna 15-18. De 
idrottsföreningar som deltagit represen-
terar de fem initiativtagande förbunden. 

Barnen
En majoritet av barnen åker hem mellan 
skola och träning. Men där avstånden är 
långa mellan skola, hem och idrottshall 
så finns inte alltid tiden att åka hem 
vilket skapar ett behov av öppna 
verksamheter utan krav på konsumtion. 
Platser där det går att göra läxor, värma 
mat eller köpa riktig mat. Det skulle 
kunna vara fritidsgårdar öppna även för 
yngre åldrar (de flesta fritidsgårdar har 
en nedre åldersgräns på 13 år).

Många barn är beroende av föräldrar 
eller andra vuxna för att ta sig till sin 
idrottshall. De barn som bor nära 
sin idrottshall, med goda gång- och 
cykelbaneförbindelser, går eller cyklar 
själva eller med kompisar under som-
marhalvåret. De barn som åker kollektivt 
till träningen blir ofta hämtade med bil 
från träningen eftersom busskorten 
slutat gälla och föräldrarna generellt 
tycker det är för mörkt och sent att ta 
sig hem på egen hand. 

I samtalen med barnen framgick 
tydligt att idrottshallen är en plats för 
utforskande, glädjefylld rörelse och 
gemenskap. Barnen beskrev en gemen-
skap som bottnade dels i föreningens 
förmåga att samla många vilket skapar 
känsla av tillhörighet och möjliggör spel 
men också i idrottshallens förmåga att 
samla många olika på en och samma 
plats där det som förenar är just rörel-
sen. Det levande flödet av människor 
in och ut från hallen var något positivt, 
något levandegörande och spän-
nande – det skapar känslan av oändliga 
möjligheter att träffa nya vänner varje 
dag.  Emellertid är det viktigt att det går 
att vara både i flödet och betrakta det 
från sidan. Läktaren och bänkar längst 
väggar är viktiga platser som erbjuder 
barnen möjlighet att betrakta andra 
samtidigt som de erbjuder plats för 
samvaro och möten. 

Barnen uttrycker också ett behov av 
platser för betraktelse som är mindre 
exponerade, krypin där man ser snarare 
än blir sedd, mellanrum där aktivitetsni-
vån är lägre men närheten till flödet är 
sådan att det går att återansluta lätt. 

Möjligheten att se vad som händer på 
planen är viktig för barnen, dels för att 
se på andra som tränar men också 
för att snabbt kunna se när det är 
deras tur att plocka fram redskap och 
vara på planen. Inte beroende av en 
känsla av att tiden på planen var knapp 
utan snarare att längtan var stor och 
förväntningarna höga – ”nu är det min 
tur!”. Att plocka fram redskap är inget 
barnen såg som jobbigt utan som något 
roligt de gör tillsammans med sina 
vänner, för att förbereda en aktivitet de 
längtar till.

Den betoning på cuper, individuell 
prestationsutveckling och grupptill-
hörighet som fanns bland ungdomarna 

saknades helt hos barnen. De hade 
mycket lite fokus på det egna laget eller 
idrotten, det är föreningen, idrottshallen 
och det sammanhang de skapar för 
rörelse och gemenskap som barnen 
tycks värdesätta. Många av barnen var 
aktiva inom flera idrotter, speciellt de 
som sysslade med bollsporter.

Det är tydligt att idrottshallen 

Kunskapsinhämtning med 
brukargrupper

”Det känns som 
en hall när det är 
fler.

- Pojke, dialog med föreningsaktiva 

De största värdena av 
föreningsaktiviteten enligt 
barnen:

• Mycket laganda
• Kul att vara så många
• Vi har kul! 
• Att vi tar hand om varandra, 

det finns mycket omtanke 
inom laget

• Att man får träffa nya vänner
• Att träffa nya personer hela 

tiden
• Att vi är många 

Barnen beskriver fram-
tidens idrottshall såhär:

• Bra 
• Spännande 
• Rolig 
• Kul 
• Stor 
• Lugnande 
• Ny 
• Trevlig 
• Tillsammans 
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Dialog med föreningsaktiva ungdommar i Täljehallen, Södertälje.
Foto: White arkitekter 

Dialog med föreningsaktiva barn i Satelliten, Sollentuna.  
Foto: White arkitekter

är positivt laddad för de barn som 
deltog liksom att det är en plats där de 
spenderar mycket av sin fritid. I samtalet 
med barnen framkom att idrottshallen 
gärna kan spilla över även på utemiljön. 
Möjligheter till lekträning utanför där de 
kan hänga med vänner både före och 
efter träning lyftes fram som ovanligt 
men önskvärt. Det kan vara lekplatser 
för äldre barn, som utmanar fysiskt 
samtidigt som de utgör spännande 
mötesplatser – en kombination av lek, 
träning och samvaro i ett. Även mötes-
platser inomhus är viktiga för barnen, 
platser där de kan äta, göra läxor och 
umgås före och efter träningen. De 
berättade om aktiverande platser med 
möjligheter till exempelvis pingis och 
fotbollsspel men också avkopplande 
platser med mjuka och gröna inslag 
som lugnar. 

Ungdomarna
De flesta ungdomar åker hem mellan 
skola och träning. De ungdomar som 
har långt hem är dock beroende av en 
plats där de kan vila, göra läxor och äta 
mellan skola och träning. Här saknas 
generellt kvalitativa platser som är både 
trivsamma och praktiska med möjlighet 
att värma matlådor eller köpa riktig mat. 

Jämfört med de yngre barnen är 

ungdomarna mindre beroende av 
föräldrar eller andra vuxna för att ta 
sig till och från idrottshallen. De åker 
främst kommunalt på vinterhalvåret, 
under sommarhalvåret är det fler som 
cyklar, går eller – de som har – åker 
moped. Transporten med kollektiv-
trafiken fungerar olika bra beroende 
på idrottshallens läge, de hallar som 
ligger mer avsides och med mindre täta 
förbindelser skapar mycket väntetid 
för ungdomarna som tar tid från läxor, 
socialt umgänge och viktiga mellanmål. 
Det finns dock de ungdomar som ”helst 
inte får åka själva” till idrottshallarna 
eftersom föräldrarna upplever områ-
dena som oroliga och otrygga vilket 
skapar ett stort beroende av föräldrar 
eller andra vuxna för att överhuvudtaget 
kunna ta sig till idrottshallen och 
därmed fortsätta utöva sin idrott. Det 
går att ana att detta fenomen har både 
jämställdhets- och socioekonomiska 
aspekter.  

Många av ungdomarna går på skolor 
med idrottsprofil vilket, i kombination 
med en hög träningsfrekvens, innebär 
att idrottandet upptar en stor del av 
tillvaron och starkt påverkar ungdomar-
nas välmående och identitetsskapande. 
Detta ställer krav på både förening och 
idrottshall att svara upp mot ungdo-

marnas behov att känna sig sedda, 
inkluderade och betydelsefulla. Men 
också att svara upp mot deras behov 
av möjlighet att göra läxor, äta och 
återhämta sig ordentligt – många av 
ungdomarna har träningstider som gör 
att de kommer hem sent på kvällen.

Möjligheterna att möta framförallt 
de äldre spelarna är viktigt för ungdo-
marna. Att se och inspireras av deras 
träningar är lärorikt men också en morot 
– ”det där kan vara jag snart”. Därför är 
åskådarplatser och synlighet viktigt för 
ungdomarna. De önskar också större 
möjlighet till spontanträning av den 
egna idrotten, att kunna ”nöta” före och 
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De största värdena av 
föreningsaktiviteten enligt 
ungdomarna:

• Spela cup! 
• Göra roliga saker i laget 
• Spela i bättre lag 
• Gemenskapen – folk vill att 

man ska lyckas 
• Alla känner alla, man blir bra 

vänner
• Möjlighet att gå upp, att 

utvecklas 
• Att träffa andra
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Föreningsgemenskapen är värdefull 
och en stor anledning till engagemang. 
Vissa ungdomar är aktiva även som 
tränare för yngre barn, ofta i anslutning 
till den egna träningen. Idag saknas 
ofta platser för samvaro, för att hänga 
med vänner men också för att äta och 
göra läxor. Omklädningsrummen har en 
sådan potential men är ofta ofräscha i 
termer av icke-inbjudande gestaltning 
(kalt och hårt), bristfällig städning, 
och toaletter utan papper och tvål. De 
upplevs också ofta som obehagliga i 
termer av exponering. Dels är de ofta 
planerade och placerade så att andra 
ser rakt in i omklädningsrummet när 
dörren öppnas vilket gör att många 
väljer att byta om hemma eller på en 
låsbar toalett. Dels är ljudexponeringen 
hög i omklädningsrummen, de är ofta 
stora och kala vilket gör att ljuden från 
hallen tränger sig in och skapar en 
obehaglig stressfylld känsla. 

Ungdomarna är ambivalenta till om 
det är bra att idrottshallen erbjuder mer 
trivsamma platser för social samvaro. 
För egen del vill de gärna kunna 
nyttja platser av café och ungdoms-
gårdskaraktär med mjuka och sociala 
inslag som soffor och pingisbord, 
men de landar ändå i att det är bäst 
att idrottshallen inte är för inbjudande 
eftersom de då tror att andra ungdomar 
som inte idrottar kommer vilja hänga där 
och förstöra. Ungdomarna är mycket 
medvetna om gränsen mellan de som 
är innanför respektive utanför idrotts-
föreningsgemenskapen. De diskuterar 
möjligheten att tydliggöra gränsen 
mellan innanförskapet och utanförska-
pet genom olika tillgänglighetslösningar 
som passerkort/klubbkort.  

Vistelsemöjligheterna i anslutning 
till huvudträningen och planen är idag 
ofta begränsade till enstaka bänkar 
i hörn eller redskap. Ungdomarna 
uttrycker ett behov av mer utrymme i 
direkt anslutning till planen där de kan 
hänga före och efter huvudträningen 
(även under träningen för de med långa 
träningspass), där de kan samlas inför 
och efter träningen med sin grupp och 
sin ledare, där de kan prata med vänner 
och där de kan prata med tränare. 

Vissa ungdomar nyttjar även 
idrottshallens utemiljö för fysträning, 
egen träning och uppvärmning. Idag 
tycker de att de flesta utemiljöer inte är 
så tilltalande eller skapar förutsättningar 
för träning. Det är också utomhus, i 
anslutning till idrottshallen, som de 
flesta ungdomar säger att de träffar 
vänner och andra ungdomar som inte 
idrottar. 

Samtal med ungdomar på 
Högdalens fritidsgård
Barn och unga som står utanför 
idrottsföreningarna söker sig ofta fri-
tidsaktiviteter som fritidsgård, bibliotek 
och simhall. I samtal med ungdomar 
på Högdalens fritidsgård kommer 
kvaliteter de ser i ”sin” verksamhet fram 
som skulle gynna vistelsekvaliteter i 
framtidens idrottshall och få dem att 

besöka den. 
Ungdomarna lockas av hallar där 

man kan utöva många olika sporter. De 
är inte en del av föreningsidrotten idag, 
även om de är fysiskt aktiva på sin fritid 
genom att nyttja spontanfotbollsplaner 
eller spela pingis på fritidsgården 
tillsammans med vänner. Det finns 
emellertid en vilja och hos vissa en stor 
längtan att delta i organiserad idrotts-
aktivitet vilket samtliga gjort tidigare, 
ofta i annat land. Förutom ekonomiska 
trösklar så är det framförallt information 
som saknas, mentala trösklar och en 
trötthet på att komma utifrån och att 
ha pressen att överprestera för att 
bevisa att man duger tillräckligt för att 
få vara med. Fritidsgården däremot är 
en trygg plats att vara på, de kommer 
hit för att träffa ungdomsledarna och 
sina vänner, för att spela pingis eller 
bara hänga. Fritidsgården har generösa 
öppettider på eftermiddagar och kvällar 
(även helger) och har inget krav på 
föranmälan, det är bara att hänga med/
dyka upp. Detta är sannolikt en stor 
tröskelsänkare som ökar tillgänglighe-
ten och besöken.

Samtal med mammor och deras 
barn i Vårberg
Ett av landets många områden med 
mycket lågt föreningsdeltagandet 
är Vårberg. Genom att söka upp 
stadsdelsförvaltningens organiserade 
Kvinnofika kunde ett samtal kring 
fritidsaktiviteter och de upplevda 
möjligheterna att delta i idrottsförening 
föras. Då flera studier visar att man i 
hög grad föds in i föreningsidrotten 
är det centralt att förstå mammornas 
perspektiv och utforska hur framtidens 
idrottshall skulle inkludera även dem. 

Generellt saknas vetskap om att det 
finns ett föreningsliv. I några fall finns ett 
intresse, ett av barnen har själva försökt 
hitta en basketförening, men inte fått 
stöd och helt enkelt haft svårt att förstå 
hur man ska gå tillväga. Det verkar 
finnas en lucka mellan kommun och 
förening och ingen som aktivt ansvarar 
för att inkludera och jobba uppsökande 

Ungdomarna beskriver 
framtidens idrottshall 
såhär:

• Fräsch
• Rymlig 
• Trygg 
• Epic - framtidsaktig, utveck-

lad teknologi 

efter huvudträningen för att bli bättre. 
Gemenskapen och prestationen är 
i fokus för ungdomarna, att ha roligt 
och lyckas tillsammans med sin grupp. 
Några ungdomar uttrycker värdet av 
närheten till andra idrotter och möjlighe-
ten att utöva dessa i anslutning till den 
egna träningen. Annars är det snarare 
möjligheten till varierad fysträning, 
rehabiliteringsträning, egen träning 
och uppvärmning som efterfrågas, 
framförallt i form av ett välutrustat gym. 
Det är viktigt med transparens och 
närhet, den som är i gymmet ska inte 
känna sig utanför utan det ska kännas 
som en naturlig förlängning av själva 
planen – hallens hjärta. 
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i tillräcklig grad. Också tillgång till 
hallen är central, hallens placering och 
utformning har stora konsekvenser för 
tillgängligheten och möjligheten att 
locka fler. 

Kostnad för deltagande är en 
stor barriär. För den som inte har 
pengar till barnens vardagskläder är 
terminsavgifter en omöjlig utgift, särskilt 
när deltagande även förutsätter inköp 
av kläder, skor och annan utrustning. 
Detta skapar en stress som hindrar 
föräldrar att ens utforska möjligheterna 
till deltagande; bara tanken på att det 
ska kosta pengar gör att föräldrarna inte 
vill närma sig. 

Kortare engagemang i nära 
samband till skolan, exempelvis 
skollovsverksamhet är en jättepotential 
för att skapa en mer långvarig relation 
med barnen och familjerna. Där kan 
man berätta om förutsättningarna för 
deltagarna och de möjligheter som de 
flesta föreningarna erbjuder de barn 
och familjer som av ekonomiska skäl 
annars inte kan delta. 

Samtal med idrottslärare på 
Hammarbyskolan Norra
Idrotten i skolan är den verksamhet 
som erbjuder vardagsrörelse för flest 
barn, likaså är det en introduktion till 
idrottshallen och rörelseförmåga som 
ska finnas tillgänglig för alla barn, 
oavsett förmåga eller förutsättningar. 
I skolan finns alla barn, idrotten blir 
därför en naturlig samarbetspartner 

för idrottsföreningarna i olika typer av 
breddningssatsningar, exemplifierat i 
bl.a. Handslaget och Idrottslyftet. 

Rörelseförståelse är essensen i 
undervisningen, framförallt på låg- och 
mellanstadiet. Detta ställer krav på 
tillgång till utrustning för att bygga 
hinderbanor och facilitera olika övningar 
som byggs av idrottsläraren i förväg 
eller av idrottsläraren och barnen till-
sammans. Utrustning som lätt kan dras 
fram, liksom tillgängliga och närligg-
ande förråd. Utrustningen som finns 
tillgänglig - och används frekvent - är 
den klassiska gymnastikhallens men det 
vore önskvärt att den kompletteras av 
annan utrustning som även den lockar 
och utmanar till rörelse men samtidigt 
möter upp dagens idrottsrörelse med 
inslag av ex parkour och klättervägg. 
Att samnyttja utrustning med idrottsför-
eningar, speciellt gymnastikföreningar, 
är en framgångsfaktor för ett brett 
utrustningsutbud. Samverkan med 
olika idrottsföreningar generellt är en 
framgångsfaktor för breddat deltagande 
i idrottsföreningar. Det finns stor poten-
tial att använda hallen för den typen av 
aktiviteter mellan fritidsverksamhet och 
föreningsverksamhet (ofta vid 16-17). 

En idrottshall för rörelseglädje och 
rörelseförståelse är emellertid mer än 
utrustning i det stora hallrummet. Hela 
hallen ska locka till rörelse och utmana 
rörelseförståelse: trappor kan vara 
utmanande ”likt lustiga huset men utan 
att de rör sig”, all yta för förflyttning 
kan vara lekfullt utformat för att skapa 
rörelseglädje och rörelse hela vägen in 
i hallrummet. Även hallens utsida bör 
bättre visa vad hallen är och erbjuder. 
Vägen till och in i hallen ska även den 
utmana och locka till rörelse. 

Hallen som den är utformad idag 
främjar de som tar plats och trivs i 
prestationsmoment. De som hellre 
drar sig undan i sin rörelse (oavsett 
förmåga) får ingen plats eftersom 
planen i många skolidrottshallar är det 
samma som hallgolvet - det finns ingen 
mindre exponerad zon runtomkring. 
Här finns stor utvecklingspotential. 
Även omklädningsrummen har stor 

Slutsatser:

• Det behövs plats för gemen-
skap, organiserad och 
spontan, i rörelse och i vila. 

• Idrottshallen behöver bättre 
möta upp vardagsbehov 
utanför själva idrottsaktivi-
teten så som plats att äta, 
umgänge, återhämtning och 
läxläsning. 

• Det är viktigt att ta tillvara 
på idrottshallens alla 
möjligheter att tillgänglig-
göra och locka till rörelse, 
från det stora hallgolvet ut 
till intilliggande närmiljö. 

• Idrottshallen skall placeras 
tillgängligt och tryggt, 
nära barnens naturliga 
målpunkter. 

• En allmän kunskap 
om föreningsidrottens 
är inte att ta för givet. 
Synlighet och uppsökande 
verksamhet är därför ett 
viktigt verktyg för att öka 
föreningsdeltagandet. 

• Integrerade verksamheter 
är viktiga, både nära 
samverkan med skola och 
med andra kommunala 
fritidsverksamheter. 

• Kostnader och krav på egen 
utrustning är höga trösklar. 
Varje hall bör ha utrymme 
för utlåningsverksamhet 
och främja ett delnings-
ekonomiskt agerande inom 
föreningarna. 

”Jag spelade 
basket tidigare 
när vi bodde i 
Kurdistan, men nu 
vet jag inte riktigt 
hur man hittar ett 
lag.

- 13 årig tjej, Vårbergs torsdagsfika
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utvecklingspotential, idag sker de flesta 
konflikter under idrottslektionerna där, 
framförallt pga deras ofta perifera läge 
och avsaknaden av vuxna.
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Kartan redovisar geografisk position för 
1700 av de som svarade på enkäten.  

Webbenkät

Kvantitativ kunskapsinhämtning
Den kvalitativa kunskapsinhämtningen 
har kompletterats med en kvantitativ 
enkät med fokus att nå ut i landet, vilket 
annars inte varit möjligt inom ramen 
för projektet. Enkäten genomfördes 
via en webblänk under två veckor i 
februari 2020 och bestod i huvudsak 
av flervalsfrågor om ca 15 alternativ, en 
fritextfråga samt möjlighet att ladda upp 
en bild. Den spreds genom förbundens 
kanaler och fick 1938 svar. Av de som 
svarat har 262 angett sig vara förenizv            
nte velat ange kön. Respondenterna 
representerade de olika idrotterna 
enligt nedan;  Basketbollförbundet 
126 personer, Handbollförbundet 34 
personer, Innebandyförbundet 1094 
personer, Volleybollförbundet 103 
personer och Gymnastikförbundet 126 
personer.

Idrottshallens största utmaning
På frågan om vilka som är den största 
utmaningen med idrottshallen bekräftas 
informationen om avsaknaden på hallar 
av både barn/ungdomar, tränare och 
föräldrar. Tränarnas näst vanligaste 
synpunkt är att det saknas utrymme 
för samling och uppvärmning. Flera 
av barnen kommenterar att hallen är i 
dåligt skick, vilket även en större andel 

Slutsatser:

• Hallbristen är en stor 
begränsning för de 
föreningsaktiva. 

• I motsats till bristen önskar 
man sig en stor och rymlig 
hall, som tillgängliggör idrott 
alla dygnets timmar. 

• De svarande ser framtidens 
idrottshall som en 
samlingsplats som skapas 
och genomsyras av glädje, 
gemenskap, och möten.

• En stor andel av föräldrarna 
skulle vilja träna medan 
barnen är aktiva. 

• Många hallar nås främst med 
bil.
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av föräldrarna poängterar. 
I fritextsvaren att beskriva framtidens 

idrottshall med ett ord speglas 
önskan om en hall som alltid erbjuder 
träningsmöjlighet. Alltid öppen, stor, 
rymlig och tillgänglig är andra vanligt 
förekommande ord som speglar samma 
önskan. 

Det viktigaste i framtidens 
idrottshall
På frågan om vad som är viktigast 
i framtidens idrottshall är det två 
aspekter som utmärker sig. Att det är 
en mötesplats för både vuxna och barn 
och att det är en plats för att idrotta och 
röra på sig. Föräldrarna och tränarna 
väljer i första hand vikten av att det är 
en mötesplats för både vuxna och barn 
medan de föreningsaktiva barnen och 
ungdomarna valt de tre aspekterna; 
utrymmet att få röra sig på, möjligheten 
att röra sig på flera olika sätt samt 
utrymme att hänga med kompisar. 

Beträffande föräldrarnas aktivitet 
i hallen är det 64% som tittar på sina 
barn när de tränar. På frågan om vad 
föräldrarna skulle vilja göra medan 
barnen tränar svarar drygt en tredjedel 
att de skulle vilja träna själva, vilket är 
lika många som svarar att de vill titta 
på. Detta är förstås en stor möjlighet till 
ökad rörelse för fler.

Mobilitet
70% av barnen och 80% av tränarna 
svarar att dom tar sig till och från hallen 
med bil. Utifrån ett rörelsefrihets- jämlik-
hets- och miljö-  och folkhälsoperspek-
tiv är det inte optimalt och här skiljer sig 
förutsättningarna väldigt mycket över 
landet.

Med vilket ord skulle du vilja 
beskriva framtidens idrottshall?

Att känna gemenskap är en central 
del i föreningslivet och understryks även 
av enkätdeltagarna. Framtidens idrotts-

hall ska vara en samlingsplats och en 
mötesplats. Några av de framträdande 
orden beskriver en atmosfär, hallen 
ska vara välkomnande, inbjudande, 
inspirerande, modern och en plats för 
glädje och rörelseglädje. Den ska vara 
en flexibel, funktionell, rymlig, stor och 
öppen multihall. Sammantaget kan 
detta beskriva en hall där utrymmesbrist 
eller bristande funktion inte är en 
aspekt, utan där hallen istället hela tiden 
erbjuder rum och material för rörelse. 
På olika sätt, och för många. 

Samtliga enkätdeltagares ord 
om framtidens idrottshall.
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Bilder från webbenkät, som visar de svarandes favoritplats i hallen. Merpaten av bilderna visar det stora hall-
rummet, men även sidoytor, domarbord, kafeteria och identitetsstarka fasader är favoriter som lyfts fram. 
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3. Välkommen till 
hallen!
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Det här är Framtidens 
idrottshall
Framtidens idrottshall skall planeras 
och utformas för rörelseglädje och 
volymeffektivitet. Här skall alla barn, 
unga och vuxna känna sig välkomna 
och inspireras till lustfylld rörelse och 
idrottande. Detta skall prägla hallens 
alla delar. I Framtidens idrottshall skall 
det finnas rum för olika aktivitet och 
rörelse. 

Det stora hallrummet är byggnadens 
hjärta, med den stora idrottsytan där 
de flesta idrotterna ges ett måttstyrt 
utrymme att träna och tävla, som är den 
plats där huvuddelen av aktiviteterna 
sker och den plats dit flera av de andra 
delarna i hallen skall angränsa. Men det 
skall också finnas plats för rörelse och 
aktivitet vid sidan av själva idrottsytan. 

Framtidens idrottshall skall också ha 
plats för styrketräning och gruppträning, 
generöst med utrymme för uppvärmning 
och träning som inte behöver lika stora 
friytor och takhöjder. Det skall finnas 
förvaringsmöjligheter och plats för 
omklädning kopplat till hallrummet och 
platser, rum och utrymmen för möten, 

väntan, pauser och umgänge, som 
också kan inspirerar och ge möjlighet 
till rörelse. Viktigt är också platser 
där man kan samlas i större grupp för 
genomgångar, undervisning, peppning 
och reflektion. Allt detta utgör grunden i 
Framtidens idrottshall. 

Rörelseglädje från första stund
Redan på väg till hallen för en lektion 
eller ett träningspass så lockas man till 
rörelse, man ser aktiviteten inomhus 
och utsidan rymmer lekmöjligheter för 
stora som små samt redskap för olika 
typer av rörelse. Byggnadens utsidor 
skapar rörelseglädje och utvecklar 
rörelseförståelse på tak och fasad och 
med ramper där emellan. Den lekfulla 
utforskande rörelsen leder in i entrén 
som är full av självinstruerande rörelse, 
samtidigt som den ger en direkt inblick 
i det stora hallrummet och den rörelsen 
som pågår där. 

Väl inne i det stora hallrummet hittar 
man ett flertal planer anpassade för de 
stora matchsporterna och hoppgropar 

och redskap för gymnastiken. Dessa 
ytor kompletteras av en friare rörelsezon 
med fasta och flexibla rörelseutma-
ningar på olika nivåer. 

Tillsammans utvecklar de en bred 
palett av rörelseförståelse. 

Volymeffektivitet och 
flerfunktionalitet
Att utforma och använda idrottshallen 
volymeffektivt och flerfunktionellt ger 
mer nytta och innehåll för mindre 
insats. Det voluminösa hallrummet 
nyttjas både för rörelse, stillasittande 
och förvaring. Genom rätt längd och 
breddmått maximeras volymeffektiviten. 
En kompakt och lättillgänglig rörelsezon 
i hallrummet erbjuder flera våningsplan 
av rörelse av olika sort, här kan samling 
och uppvärmning och styrketräning ske 
samtidigt som det stora hallrummet 
nyttjas för huvudträning eller match. 

Även kommunikationsytor är 
utformade för rörelse genom att tak, 
väggar och golv är anpassade för att 
locka till aktivitet.
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Schema över hallens innehåll 
Illustrationen visar i första hand 
funktioner i en idrottshall, funktio-
ner som i flera fall kan dela samma 
utrymme.

Mycket för många

Mer rörelse

Hallrummet

Entré

Mindre rörelse

Omklädningsrum

Förvaring
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Omklädningsrummen nyttjas även 
de för samling och rörelse, anpassade 
både för skola och föreningar. Rymliga 
och samnyttjade förråd som både 
ansluter till hallrummet och utsidan 
kompletteras med små låsbara enheter, 
Förvaring sker dessutom med plats-
specifika och integrerade lösningar i 
hela hallen. 

En plats för möten och vardagsliv 
Hallens sociala ytor stärker förenings-
gemenskapen samtidigt som de 
möjliggör en vidgad gemenskap genom 
att skapa tillfälle och utrymme för möten 
mellan olika människor, olika aktiviteter 
och olika verksamheter.

För den som har hallen som sin 
vardagslivstillvaro finns plats för att äta, 
göra läxor och träffa vänner före och 
efter träning. Hallens utsida möjliggör 
rörelse oberoende av bokningar eller 

öppettider.

En hall som erbjuder mycket för 
många 
Hallen är lättillgänglig, den är placerad 
i ett sammanhang med liv och rörelse 
och nås enkelt med kollektivtrafik. 
Den ligger nära skolan för att skapa 
trygga vägar och öka nyttjandet. 
Trivselskapande belysning och fasader 
som öppnar upp sig mot omgivningen 
är självklara delar i framtidens idrotts-
hall. 

När du byter om i framtidens idrotts-
hall väljer du den typ av omklädning 
som känns tryggt, vare sig du vill byta 
om i grupp eller som enskild. Entrén 
har låga trösklar, den är väl synlig och 
lättillgänglig. Väl inne finns det redskap 
att låna och information att hitta.  Alla 
inte bara är välkomna, utan känner sig 
också välkomna.

Hallen erbjuder rum med olika 
exponeringsgrad och skala. Onstage-
ytorna där du är som mest exponerad 
kompletteras med offstage och 
backstagerum i en mer intim skala. 
Detta skapar vistelsekvalitéer för många 
situationer och behov. Det finns en 
mängd tillgängliga rörelsemöjligheter på 
olika nivåer och av olika karaktär. 

Hallen möjliggör samnyttjande mel-
lan olika kompletterande verksamheter 
och blir på så vis en målpunkt för fler. 

Hållbar och attraktiv
Framtidens idrottshall är byggd i 
hållbara material och möter framtida 
hållbarhetskrav för hela livscykeln. Med 
en attraktiv gestaltning och kvalitativa 
material skapas en publik byggnad som 
blir omtyckt och håller längre.

Visionsbild för Framtidens idrottshall
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Entrén

Entré med plats för spontan rörelse.
Virring Skole, Danmark

 Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Entrén till Framtidens 
idrottshall lockar till rö-
relse från första stund 
för alla åldrar, här finns 
varken en undre eller en 
övre gräns. Det är attrak-
tivt att gå in och den er-
bjuder ett rum att landa 
i. Både för den som är på 
väg till träning, för den 
som följer med och för 
den som inte varit där ti-
digare. 

Att närma sig och kliva in i en idrottshall 
kan för många vara en del av den dag-
liga rutinen, men för andra något helt 
nytt. Att utforma en entré till att bjuda 
in är att sänka idrottshallens trösklar 
och erbjuda fler hallens möjligheter att 
röra sig. I publika byggnader pratar man 
ofta om att skapa en landningsplats, en 
plats innanför dörrarna där man i egen 
takt kan skaffa sig koll på läget och få 
en överblick. Att kliva in i Framtidens 
idrottshall skall också vara att känna 
rörelseglädje från första stund, man 

skall bli inspirerad bara genom att 
se sig omkring, oavsett ålder eller 
erfarenhet. En entré är också en given 
mötesplats, här passerar alla som är i 
hallen. Här skall man kunna träffa de 
man känner och ta tillvara på idrottshal-
lens möjlighet att skapa möten mellan 
de som inte känner varandra. I entrén 
kan man fördriva tid i väntan på ett 
pass, en lektion eller en vän. Entrén är 
också en plats där det finns möjlighet 
att ta en paus mellan matcher eller 
träningspass, där man kan äta och 
dricka. 

Ett rikt innehåll
Lusten att röra på sig när man kliver in i 
Framtidens idrottshall väcks genom att 
kunna se rakt in i hallen och direkt ta del 
av hallens aktiviteter. Golv och väggar 
förses med utrustning för grundmoto-
risk rörelse såsom klättergrepp, mjuka 
och hårda golv blandat, ribbstolar, 
balansutmaningar, golvmönster med 
mera. Saker som utmanar besökaren 
eller lockar till lek för de yngsta. 

Entrén som mötesplats skapas 
genom att möjliggöra olika platser att 
sitta eller vara på. Det levande flödet av 
många olika är viktigt, det är en central 

del av idrottshallens identitet. Här är 
det viktigt att det går att vara både 
i flödet och betrakta det från sidan. 
Sittvänliga trappor eller gradänger, 
lösa stolar och bord och bänkar längs 
väggar är viktiga platser som erbjuder 
besökarna möjlighet att betrakta andra 
samtidigt som de erbjuder plats för 
samvaro och möten. Platser där man 
också kan läsa läxor eller utrymme för 
att kunna vara för sig själv. Att äta och 
dricka för att fylla på med energi eller 
för att ha trevligt behövs i en idrottshall, 
där dagarna kan bli långa. Där blir ett 
café med servering ett tillskott och en 
möjlighet för föreningar eller skolelever 
att få prova att driva en verksamhet och 
få ett tillskott till klubbkassan. I caféet 
bör det också finnas möjlighet att värma 
medhavd mat. Allt detta är så kallade 
vistelsestödjande delar som uppmunt-
rar till att intuitivt sätta sig ner, skapa 
ihop eller röra sig tillsammans.

Entrén är också en bra plats för 
låneservice av utrustning såsom bollar, 
skor, band och kanske ett bytesrum 
där urvuxna kläder och utrustning kan 
få nytt liv hos andra, något som också 
kan administreras av föreningarna eller 
skolan. 

En offstageyta för en stunds ro, i nära 
anslutning till entrén. Multihuset Pulsen,  

Salling, Danmark. Foto: LOA Fonden, 
Esben Zollner
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Entréns placering
Att göra entrérummet väl synligt utifrån 
förstärker såväl målet med idrottshallen 
som mötesplats och plats för lustfylld 
rörelse, det skall kännas att det är en 
plats man vill gå till eller komma till. 
Därför skall den i byggnaden placeras 
utifrån hur det är tänkt att stråk och 
platser utanför planeras eller är 

En generös huvudtrappa binder ihop entré, café på övre plan och hallrum 
och blir också en samlingsplats. Allested - Vejle, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Ett entrerum med  välkommnande café, tydlig siktlinje till hallrummet och 
direkt koppling till hallens övre våning. 

Rotebro Idrottshall. Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

Tydlig grafik förenklar orienterbarheten och 
ger karaktär till rummen.  EMU Sports hall, 

Estland. Foto: Salto Architects

utformade, väl synligt från knutpunkter 
och hållplatser.

Locka till att gå in
Entrén är ett av idrottshallens skylt-
fönster. Genom att förse den med flera 
möjligheter att se in så lockas den som 
passerar att gå in och delta. Fönsterna 
ökar dessutom tryggheten vid entrén, 

både genom det ljus som byggnadens 
insida sprider till utsidan och genom 
att det möjliggör ”fler ögon på platsen” 
genom att skapa en kontakt mellan de 
som är aktiva på insidan och de som 
finns på utsidan. 

Orienterbarhet
Om man redan i entrén kan förstå vad 
man kan göra i en idrottshall blir det 
lättare för den som inte har en stark 
platsanknytning att känna sig bekväm 
när hen närmar sig aktiviteterna. Att 
placera rummen i relation till varandra 
på ett lättbegriplig och dessutom 
komplettera med skyltar och grafik på 
golv och väggar skapar en välkomnande 
hall för fler. Se också möjligheten i att 
nyttja korridorer, passager och andra 
biytor som knyter ihop hallens alla delar 
till möjliga platser för rörelse, samling 
eller paus. 
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Hallrummet

I Framtidens idrottshall 
utnyttjas hela hallrum-
mets volym till rörelse. 
Den erbjuder både rum 
för den regelstyrda idrot-
ten och för spontan ut-
forskande rörelse.

Hallrummet är den plats i hallen som 
utgör kärnan i idrottandet. Här knyts 
idrottshallens alla delar samman och 
här pågår majoriteten av aktiviteterna. 
Det är ett rum som skall planeras för att 
innehålla mycket, användas av många 
och hantera många olika situationer. I 
flera fall är behoven lika, i andra är de 
olika, därför skall såväl golv som väggy-
tor kunna användas flerfunktionellt. 

Det finns mycket rörelseglädje och 
volymeffektivitet att vinna genom att 
utveckla hallrummet. Det handlar om 
att skapa rätt förutsättningar för det 
regelstyrda idrottandet, att det finns 
plats för planer och stationer, att det är 
rätt rumshöjd på rätt ställe och att det 
finns bra med säkerhetszoner utanför 
själva idrottsytan. Genom att dessutom 

komplettera den regelstyrda idrottens 
utrymme med en zon för friare rörelse 
som erbjuder plats för spontanidrott, 
samling och kompletterande träning, 
skapas stora mervärden och det stora 
hallrummet kan användas mer effektivt.

Hur används hallrummet?
Det finns stora likheter i hur olika 
föreningar använder hallrummet i sin 
träning, trots att det är olika idrotter. 
I yngre åldrar är träningarna mer 
lekbetonade, här ligger inte fokus på 
matcher eller resultat utan på lust att 
idrotta och att röra på sig. De övningar 
som görs är utan fokus på regler 
eller tävlingsmässiga förutsättningar. 
Användandet av idrottshallens utrust-
ning är också större. När barnen allt 
mer övergår till ungdomar så förändras 
också träningarna till att innehålla mer 
regelstyrd träning, där behoven av 
korrekt utformade ytor ökar. Samma typ 
av förändring sker i cuper och tävlingar, 
vilket också ställer andra krav på hallen. 
Skolan använder hallrummet på olika 
sätt, ofta varvas användningen av hel-
sal, halvsal och uteidrott. Många hallrum 
är idag utformade utifrån spelplanernas 

mått, och inte så mycket mer, vilket 
ger känslan av att när man kliver in i ett 
hallrum så är man nästan direkt på den 
aktiva idrottsytan. Många barn och unga 
uttrycker också ett behov av platser för 
betraktelse som är mindre exponerade, 
krypin där man ser snarare än blir sedd, 
mellanrum där aktivitetsnivån är lägre 
men närheten till flödet är sådan att det 
går att återansluta lätt. Möjligheten att 
se vad som händer på planen är viktig 
för många barn och ungdomar, dels för 
att se på andra som tränar men också 
för att snabbt kunna se till exempel när 
det är deras tur att plocka fram redskap 
och vara på planen.

Vad skall man utgå ifrån?
Hur stor skall framtidens idrottshall 
vara? Vilka mått skall vara styrande 
vad gäller längd bredd och höjd? 
Länge har en rådande norm i Sverige 
varit ”Fullstor hall med 20x40 plan”, 
där dimensioneringen 20x40 meter 
relaterar till handbollens och inneban-
dyns planmått. Därtill har tolkningarna 
av behovet av kringytor varierat och ofta 
inte gjorts större än absolut nödvändigt 
för att hålla nere på kvadratmetrarna i 

Regelstyrd zon och zon för friare rörelse
Den regelstyrda zonen är den del av hallrummet där förutsättningarna för att öva inför eller utföra en match är i enlighet med 
idrotternas regelverk. Den friare zonen har flerfunktionalitet och friare rörelse i fokus som tillsammans med den regelstyrda ger 
ett komplett hallrum.

Foto: W
hite arkitekter, Thom

as Z
aar

Foto: LO
A

 Fonden
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tron om att man sparar pengar, vilket i 
själva verket blir en förlust av funktion 
och användande. Här finns ett stort 
behov av att vidga diskussionen och se 
de mervärden som kan uppstå om man 
släpper på normen, och framförallt se 
vilka mervärden som skapas med andra 
utformningar och mått. Ett hallrum 
behöver heller inte vara rektangulärt, 
även ytor med friare former är använd-
bara (ej parallellt ställda väggar skapar 
dessutom bättre akustiska förutsätt-
ningar). 

En regelstyrd zon och en zon för 
friare rörelse
Oavsett vilken storlek på hall man 
strävar efter eller som rådande situation 
möjliggör så måste man betrakta hall-
rummet som mer än en ren idrottsyta 
för uppmålade planer. I Framtidens 
idrottshall skall det finnas plats för både 
det regelstyrda och det fria idrottandet. 
En anläggning som skall vara multifunk-

tionell, inkluderande och uppmuntra till 
lustfylld rörelse och aktivitet behöver 
därför rumsliga förutsättningar och ytor 
för att möta det. 

Den regelstyrda zonen
Den regelstyrda ytan skall utformas så 
att förutsättningarna för att öva inför 
eller utföra en match är i enlighet med 
idrotternas regelverk. Planmått 20x40 
är här det mått som täcker in handboll, 
volleyboll, basket och innebandy, 
med flera. Även önskad fri rumshöjd 
måste vara säkerställd här. Önskemål 
ställs också på golv, där inga störande 
skarvar eller olika sviktande underlag 
skall förekomma, alltså bör hoppgropar 
placeras utanför den regelstyrda zonen 
och hål för stolpar och andra infäst-
ningar skall täckas med lock. 

Rum för mer rörelseglädje 
I Framtidens idrottshall vidgas synen 
på vad rörelse i en idrottshall är 

och plats för det ges därför. Därtill 
behövs mer yta för förvaring, mer eller 
mindre tillfällig, det behövs plats för 
paus, genomgångar och åskådning. 
Man behöver kunna vara onstage, 
offstage och kanske också backstage. I 
framtidens idrottshall är den därför den 
icke regelstyrda ytan lika viktig som ytor 
för den regelstyrda delen av idrottandet. 
Det finns därför generösa flerfunktio-
nella ytor vid sidan av huvudplanerna. 
Ytor som kan nyttjas för uppvärmning, 
härbärgera lös utrustning, väskor, 
mindre läktare, åskådare, sekretariat för 
att nämna några. En flerfunktionell frizon 
som inte inkräktar på den regelstyrda 
idrottsytan, utan istället stödjer 
den. Det är en plats där man också 
kan vara i anslutning till träningen. 
Vistelsemöjligheterna i anslutning till 
huvudträningen och planen är idag ofta 
begränsade till enstaka bänkar i hörn 
eller redskap. Framförallt ungdomar 
uttrycker ett behov av mer utrymme i 

”Ninjabana” i direkt anslutning till hallgolvet.
Foto: Unisport
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direkt anslutning till planen där de kan 
hänga före och efter huvudträningen 
och även under längre träningspass. 
Här kan de samlas med sin grupp 
och sin ledare, här kan de prata med 
vänner och tränare. Detta utrymme är 
en förutsättning i det flerfunktionella, 
rörelseglada hallrummet.

I denna zon sänks tröskeln till rörelse 
för den som inte kommit till hallen för att 
delta i den organiserade föreningsidrot-
ten. En mindre exponerad zon som i sig 
bidrar till att husera fler i hallen. 

Utnyttja volymen
Den fria rörelseytan är flerdimensionell 
och tar tillvara på volym och olika behov 
av rumshöjd. Det gör det möjligt att ha 
bredare och smalare entresolplan på 
olika nivåer som också ger möjlighet till 
rörelse och utmaningar i höjdled. Här 
finns möjlighet till kortare löparslingor 
som tar sig runt hela hallen, även 
som är stigande och dalande och 
skapar möjlighet till hastighetsträning. 
Hallgolvet kopplas till ett topografiskt 
landskap. Det finns en rad olika sätt att 
använda den fria rörelsezonen genom 
att placera in enklare träningsmaskiner, 
motorikträning, ninjabanor med mera. 

Koppling mellan hallgolv och platser högre upp i rummet, blir här en löparbana.
Spiralen, Kalundborg, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Plats för paus mellan passen.
Sdr. Nissum Hallen, Holstebro Kommune, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Volymeffektiv och inspirerande motorisk hinderbana, kan placeras ovanpå förvaring.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen”Vi behöver en 

plats att hänga 
på, nu hänger vi 
på redskapen.

- Ungdom, Täljehallen
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Här kan man också stå och spana på 
det som försiggår i hallen. Platser där 
man själv kan välja hur mycket man 
vill se och synas. Träningspass består 
generellt av flera delmoment, samling av 
gruppen, uppvärmning, träning genom 
övningsmatch eller tävlingsprogram, 
nedvarvning, samling och teori. Genom 
att nyttja den här mer småskaliga zonen 
för såväl samling som uppvärmning och 
nedvarvning effektiviseras det stora 
hallrummets nyttjande till den aktivitet 
som faktiskt behöver den stora ytan. 

Hallrumsmåttet för maximal nytta
Grunden för utformningen av hallrum-
met som beskrivs här utgår från de 
behov som volleyboll, gymnastik, 
basketboll, handboll, innebandy och 
skolan har. Det skapar också bra 
förutsättningar för många fler idrotter 
och hallen skall förstås kunna anpassas 
efter andra specifika behov också. 

Genom att sträva efter ett något 
längre och ett än mer bredare hallrum 
än dagens norm så uppstår många 
mervärden. 46x32 meter är ur flera 
aspekter den optimala storleken på ett 
hallrum. Både för den regelstyrda ytan 
men också för ytorna runt denna. 46x32 
meter ger fler och större möjligheter för 
spelytor och övningsytor uppstår. För 
basket möjliggörs bättre förutsättningar 
för planer på tvärriktning i hallen. 

Klätterbana  av nät i olika nivåer.
Motoriskt Center, Århus, Danmark. Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Trappa som är läktare och klätterbana.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Rum i rummet; motoriska utmaningar i anslutning till hallrum. 
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Hallrummets väggar kan enkelt användas  för lekfulla övningar.
Ry Hallerne, Ry, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen
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Tvärsektion

Längdsektion
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”Ett hallrum med många möjligheter
Det flerfunktionella och volymeffektiva hallrummet skapar många 
möjligheter. Här finns utrymme för matcher, tävling, övning, paus, 
samling, spontanrörelse, fysträning, grundmotoriska övningar, 
åskådare, kompisar med mera. Det skapar nya möjligheter för    
skolan och föreningar, det kopplar ihop inne och ute och bildar en 
enastående helhet.
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Innebandyn får en större säkerhetszon 
runt om huvudplanen vilket är önskvärt 
och samtidigt fler mindre spelplaner 
för 3 mot 3-spel eller kortplaner. Även 
handbollen får bättre med yta utanför 
huvudplanen och förutsättningar för tre 
minihandbollsplaner eller kortplaner. 
Volleybollen, som har den minsta 
planen, kan då få in upp till 4 bra 
träningsplaner med bra säkerhetszoner 
längs sidorna. Slutligen gymnastiken, 
där en längre hall möjliggör tumbling i 
full längd. Här gör också storleken att 
man kan få in fler redskap och stationer 
som också gör att man kan maximera 
nyttjandet. Den här storleken på hallrum 
ger också större möjligheter för skolan. 
En hall av denna storlek blir när den 
delas två fullgoda hallrum för skolämnet, 
vilket möjliggör en skola på upp till 
1200 elever. 

Rumshöjden
Den fria höjden i hallrummet ska vara 
minst 8 meter för att kunna tillgodose 
merparten av den träning som sker i 
framtidens idrottshallar. Dock finns det 
idrotter och discipliner som kräver en 
högre takhöjd, till exempel volleyboll, 
trampolin och rytmisk gymnastik, men 
då främst på högre nivåer. Om takhöj-
dens höjs till 9 meter kan man träna 
och tävla på SM-nivå i Trampolin, höjs 
takhöjden till 10 meter kan man spela 
internationell volleyboll i hallen och blir 
takhöjden 11 meter kan man utöva 
rytmisk gymnastik på internationell 
nivå. Vissa träningsformer, till exempel 
gruppträning, behöver inte ens 8 meter 
i takhöjd, utan kan klara sig med 4–6 
meter. Slutsatsen blir att det behövs 
en fri höjd på 8 meter ovan huvudspel-
planen samt över en hoppgrop, i andra 
delar finns inte det behovet utan där 

kan höjden variera. 
Hallrummets enorma rymd bör 

utnyttjas på ett volymeffektivt sätt. 
Behovet av rumshöjd gäller ovan 
angivna planer eller utsedda platser, 
för tillexempel rytmisk gymnastik, vilket 
möjliggör lösningar som att lägga in 
ett entresolplan i de delar som inte 
kräver full höjd, att nyttja utrymmet 
mellan takbalkarna för tex upphissad 
utrustning. Ovan nämnda mått avser 
fri rumshöjd, dvs inga nedhängande 
lampor, vajrar, ringar, bomsystem eller 
liknande skall finnas.

Ett alternativt mått på hallrum
Om en mindre hall av olika anledningar 
är aktuell föreslås ett hallmått på 43x26 
meter. Här skall samma tänk om en hall 
med både regelstyrda zooner och fria 
zoner finnas. Här ges goda förutsätt-
ningar för en huvudplan med tävlings-

Principiella planlösningar där relationen mellan fri rörelseyta och regelstyrd yta varierar.

Principiell tvärsektion genom hallrummet 
där en entresol ger volymeffektivitet.

Principiell tvärsektion genom hallrum-
met där den fria rörelseytan utökas utanför 
grundhallmåttet i ett övre plan.
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Ett hallrumsmått på 46x32 meter möjlig-
gör bra med yta för både regelstyrd idrott 
och fri rörelse. En zon med tävlingsmått för 
bollsporter (20x40 meter) placeras centralt, 
med fri rumshöjd 8 meter. Utanför det gene-
rösa kring- och säkerhetsytor i tre riktning-
ar. Längs ena långsidan en väl tilltagen zon 
för friare rörelse med hoppgropar, samling, 
paus mm där andra krav på rumshöjd möj-

Det optimala hallrumsmåttet

liggör ett volymeffektivt nyttjande genom 
entresolplan i olika nivåer (streckprickade 
linjer). Här kan mobila läktare också pla-
ceras. Hallbredden gör att basketplan i 
fullängd och kortplaner för handboll och 
innebandy ryms, likaså fyra övningsplaner i 
volleyboll. Rummet kan delas av med ridå-
vägg. 
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möjligheten att ha fler skolklasser igång 
samtidigt minskar. Att planera för ännu 
mindre hallar än så ger ännu större 
begränsningar för föreningsidrotten och 
rekommenderas inte.

Utrustning för många
Olika typer av idrottsverksamhet kräver 
olika typer av inredning och redskap 
i hallen. Men en hel del utrustning 
används brett över olika verksamheter 
och möjliggör lustfylld och effektiv 

träning anpassad för olika nivåer och 
åldrar. Då idrottshallar används av olika 
verksamheter och idrotter så ställs krav 
på utrustningen och det finns också 
stora möjligheter till samnyttjande och 
användning för flera, inte minst mellan 
skola och föreningar. Utrustningen 
sorteras ofta också i fast och lös, 
där fast inredning och redskap (ex 
bomsystem, fasta mål och korgar, 
klätterutrustning) vanligtvis bekostas 
och sköts av fastighetsägaren medan 

mått och den frizon för friare rörelse, 
hoppgrop, samling och paus som är 
basen i Framtidens idrottshall. Jämfört 
med det större måttet så medför en 
mindre hall med dessa mått färre akti-
viteter och färre individer (såväl elever 
som föreningsaktiva). Besparingarna 
blir mindre än begränsningarna det 
ger. Möjligheterna till övningsplaner för 
bollsporterna försämras, med kortare 
övningsplaner på tvären samt endast 
tre volleybollplaner för övning. Även 

Ett hallrumsmått på 43x26 meter möjliggör yta 
för både regelstyrd idrott och fri rörelse. En 
zon med tävlingsmått för bollsporter (20x40 
meter) placeras centralt, med rumshöjd på 8 
meter. Utanför det kring- och säkerhetsytor i 
tre riktningar. Längs ena långsidan en något 

mindre zon för friare rörelse, samling, paus 
mm. Mindre entresollösning finns. Den kortare 
hallbredden gör att basketplan och kortplaner 
för handboll och innebandy begränsas. Rum-
met kan delas av med ridåvägg. 

Det mindre hallrumsmåttet
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den lösa (ex mattor, plintar, bänkar) kan 
tillhöra antingen fastighetsägaren eller 
någon hyresgäst. Hit kan man också 
räkna material som koner, västar och 
bollar.

Fast utrustning
I hallen föreslås en basutrustning av 
gymnastikredskap som är användbar 
för såväl skolan som föreningsidrotten. 
Dessa för många bekanta redskap ger 
bra förutsättningar för grundläggande 
motorik och rörelseträning i skolans 
idrottsundervisning. De är grundläg-
gande inom gymnastiken och används 
även i hög grad inom andra idrotter, 
främst i de lägre åldrarna för att skapa 
träningsstationer, för balans och 
motorik och som del av en hinderbana. 
Utöver utrustning för gymnastik 
och rörelseträning bör idrottshallen 
innehålla mål för handboll och basket 
samt redskapshissar.

Flera av gymnastikens discipliner har 
mycket höga och svåra hopp där man 
gärna har en landningsgrop (hoppgrop) 

för att minska skaderisken vid inlärning 
av nya hopp. I en hall med optimala 
mått så kan man placera hoppgropar 
utanför linjerade spelplaner med ett 
löst golv som går att lyfta undan. Även 
nedsänkta trampoliner kan finnas under 
golv. Lämpligen kan de placeras där en 
eventuell utskjutbar läktare finns.

Utöver den fasta basutrustning som 
beskrivs nedan så kan förstås idrotts-
hallar utrustas med annan utrustning 
som kompletterar. Basutrustningen kan 
också ersättas med annan utrustning 
om så är motiverat. Viktigt är ändå att 
skapa möjligheter för mångsidig träning 
och rörelse för olika åldrar och nivåer 
där rörelseglädje och flerfunktion är 
i fokus om hallen skall användas av 
många. Utrustningen skall också alltid 
anpassas efter den lokal skolans och 
föreningens behov och nivå. Viktigt är 
att golv förses med infästningsbeslag 
för den utrustningen.

Lös utrustning
Det är också viktigt att lös standardut-

rustning som plintar, tjockmattor etc. 
finns tillgänglig i varje hall. Gymnastiken 
är den idrott som i särklass har mest 
lös utrustning, där nästan all utrust-
ning är användbar för såväl idrotten 
i skolan som för andra idrotter. Men 
man har också lös utrustning som är 
mer specifik och kräver utbildning för 
att kunna använda på ett säkert sätt. 
Här behöver man komma överens 
över verksamhetsgränserna vad som 
skall vara tillgängligt för alla. För mer 
information om gymnastikens utrustning 
hänvisas till Gymnastikförbundet och 
rapporten Redskapshallar För träning 
inom Svensk Gymnastik samt SKR:s 
Måttbok. 

Flera av idrotterna/disciplinerna 
har större lös utrustning som behöver 
fästas i golvet, t.ex. volleyboll- och 
badmintonstolpar – räck, barr, ringar, 
etc. inom gymnastiken. Då t.ex. 
innebandy behöver ett slätt golv är det 
viktigt att dessa fästen göms under 
golvet och att det blir så få luckor för 
detta som möjligt. 

Fast utrustning                                

Ribbstolar (minst 4 i bredd)

Dubbelbommar (4 m)

Ringpar

Uppsättningar linor (4 m)

Matthissar (2+2)

Redskapshissar

Basketkorgar (för helplan och 
tvärplaner)

Handbollsmål (helplan, lösa mål 
tvärplan)

Speglar (sammanhängande, finns 
lösningar med speglar bakom 
ribbstolar)

32

4

8

4

4

8

4

4

4

4

4

2

2

2

8

12

4

10

6

6

12

20

4

1

1

Lös utrustning

Satsbrädor, skola

Satsbrädor, tävling

Trampetter, skola

Trampetter, tävling

Flipperdynor, inkl vagn

Kil

Voltkudde

Klätternät

Bomsadlar, inkl vagn

Nedslagsmattor 
(Tjockmattor)

Räck (2 m) 

Bänkar

Plintar, 7-del

Skumplint

Pallplintar, inkl vagn

Små mjuka mattor, inkl 
vagn

Mattvåd (12x2 m, alt 
14x2 m)

Airtrack 15x2 m med 
variabel fläkt

Tumblinggolv
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Teknisk utrustning som bör finnas i varje hall:

• Resultattavla - ska placeras på kortsidan förskjuten från mitten med en höjd över golv på 5,5-6,0 
meter. Resultattavlan ska kunna styras trådlöst, den ska klara IK klassningen IK10 och visa följande 
information: 

  - Matchtid – Period – Resultat.        
  - Två utvisningstider per lag.         
  - Möjlighet att ange individuella nummer (0-99) på foultavlan. 
 Tavlan ska kunna kombineras med 14/24 sek skottklockor. Utöver resultattavlan och skottklockor ska  
 ytterligare två klockor placeras på vardera kortsida i sporthallen.

• Väggklocka - Klocka på vägg som visar tiden på dygnet, placerat väl synlig i hallrummets olika delar. 

• Ljudanläggning - Såväl idrotten i skolan som föreningsidrotten har behov av att kunna spela musik. 
Framförallt inom gymnastiken som huvudsakligen utövas till musik varför musikanläggningar och 
högtalare är en förutsättning. En ljudanläggning används också för Speaker, därför bör mikrofon 
finnas. Lösa musik- och ljudkomponenter ska vara lättillgänglig och förvaras lämpligtvis i låsbart 
AV-skåp. Ett musikalternativ som blir allt vanligare är att kunna koppla upp en mobil musikspelare (ex 
smartphone) trådlöst via tex Bluetooth. Högtalarna kan lämpligen placeras mitt på lokalens långsidor. 
Ljudet ska kunna spridas på ett balanserat sätt och idag finns också riktade ljudanläggningar som 
möjliggör att musik kan begränsas mer till en del eller att olika musik kan spelas i olika delar av 
hallrummet. 

• Internetuppkoppling - Uppkoppling via Wifi är något som nästan alla typer av besökare efterfrågar. 
Något som växer idag är också streaming av matcher och tävlingar där föreningarna själva med 
egen videokamera eller videoutrustning eller till och med vanliga smartphones. Önskvärt är att ha 
två Wifi-nätverk, ett öppet för besökare och ett låst för tex streaming. Nätverket skall täcka in hela 
anläggningen. 

• Digital skärm - Flera föreningar uttrycker önskan om att kunna använda digital skärm eller projektor 
med duk i hallen för att kunna titta på videoupptagningar, visa presentationer mm. Utrustning som 
också är användbar för skolan. Skall hallen användas för större samlingar för skola eller externa 
verksamheter så kan en större projektor behövas, kompletterat med en mindre skärm på vägg. Viktigt 
är att all utrustning skyddas mot bollar och annan åverkan. För projicering finns idag också flera olika 
interaktiva lek- och rörelsehjälpmedel.

• Eluttag - behovet av eluttag i hallen kan inte underskattas, inte minst för laddning av mobiltelefoner.

Kan en fast läktare också kombineras 
med en trappa för att hantera nivåskill-
nader och skapa en naturlig hängplats? 

En mer flexibel läktarlösning är 
mobila läktare, dvs mindre nedfällbara 
från vägg eller utdragbara teleskop-
läktare som kan tas fram vid mindre 
arrangemang och även fungera som 
mindre avlastningsytor inne i hallen. 
Placering av läktare måste göras så att 
de inte stör eller utgör fara för aktivite-
terna i hallrummet, ej heller placeras så 
att de i infällt läge tar golvyta. De skall 
inte vara ett störande moment. 

Linjer
För aktuella regler för linjering av planer 
hänvisas till SKR:s Måttbok.

Rumsavdelare
Ett hallrum av den storlek som föreslås 
här behöver kunna delas av för att 

Åskådningsplatser
Behovet av läktare behöver avgöras 
från fall till fall, vad finns till exempel i 
övriga idrottshallar på orten? Vilken nivå 
spelar klubbarna på? Viktigt är att det 
finns plats att sitta på eller hänga på när 
man tittar på match eller träning, platser 
där man också kan fördriva tid i väntan 
på att någon annan skall bli klar med sitt 
träningspass. Här finns det möjligheter 
att tänka kreativt för att hitta flexibla 
läktarlösningar där golvyta och läktare 
enkelt kan anpassas efter aktivitetens 
behov.  I en modern skol- och 
träningshall bör det inte finnas några 
fasta större läktare som standard då 
dessa oftast bara blir monofunktionella 
och ytkrävande. Men vid användande 
av fasta läktare skall möjligheten att 
använda ytan under en läktare tas till 
vara. Kan den användas till förvaring? 
Kan den användas för uppvärmning? 

kunna nyttjas effektivt. En stor hall bör 
kunna delas i två delar med en ridåvägg 
som är ljudtät, det ger bäst förutsätt-
ningar för att kunna ha olika lektioner 
eller träningar i de olika delarna. Utöver 
det så finns fördelar med att placera in 
ytterligare rumsavdelare i halldelarna för 
att kunna ha olika moment i olika delar. 
Det kan göras med enklare avdelare 
typ nät eller enkelsidig duk. Även ytorna 
utanför spelplanerna eller rummen som 
angränsar till hallrummet kan med fördel 
delas av eller skärmas av med vik- eller 
ridåväggar. 

Ljuset i hallrummet
Den artificiella belysningen skall 
utformas så att den bidrar till en 
attraktiv miljö som är hälsosam och 
motverkar olyckor. Belysningen skall 
vara anpassad för den verksamhet som 
förekommer till exempel ställer tävlingsi-
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Trappa  mellan entré och hallrum blir läktarplats.
Rotebrohallen,  Sollentuna. Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

Plats  för paus och åskådning. 
Sporthal de Rietlanden, Leylstad, Holland. 

Foto: Schlangen+Koenis Architecten

Samling, åskådning, träning och 
paus. Runavik, Färöarna. Foto:  
LOA Fonden, Martin Sirkovsky

Åskådarplats/avbytarbänk  i fönsternisch.
Edsbergshallen,  Sollentuna. Foto: White arki-

tekter, Anders Bobert
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drotten högre krav än vad skolan gör. 
Belysning ska ej vara riktad så att den 
stör eller bländar brukarna. Ljusstyrkan 
bör också gå att reglera i lokalen, där 
det maximala luxtalet skall följa gällande 
standard utifrån den verksamhet som 
skall förekomma, men den bör också 
kunna anpassas till situationen vid tex 
olika träningssituationer eller aktiviteter. 
Viktigt! I en idrottshall där akrobatik 
förekommer, får det aldrig förbli helt 
mörkt vid till exempel strömavbrott. Det 
kan innebära livsfara för exempelvis en 
gymnast som befinner sig flera meter i 
luften under ett hopp.

 Väl anpassat dagsljus i en 
idrottshall är en stor kvalitet. Det har 
hälsofrämjande effekter på människan, 

UV-ljus motverkar bakteriespridning 
och det sparar på elanvändandet. Men 
det är också omdiskuterat då en del 
upplever det som störande, framförallt 
i match och tävlingssammanhang. 
Dagsljusinsläpp behöver därför 
placeras med omsorg. Lågt och med 
fördel mot norr är en bra utgångspunkt. 
Även indirekt dagsljus fungerar bra. 
Utvändig solavskärmning och möjlighet 
att kunna reglera ljusinsläppet inifrån 
är också bra lösningar som möjliggör 
kvalitén och motar problemen. Att ha 
dagsljusinsläpp, dvs fönster i marknivå 
i en idrottshall bidrar också till en 
transparens och en öppenhet som 
samhällets publika byggnader bör ha. 
Det ger förbipasserande möjlighet att ta 

del av vad som händer i en idrottshall, 
kanske ett första steg till att börja delta. 
Omvänt bidrar också öppenheten till en 
trevligare och tryggare miljö utanför våra 
idrottshallar, speciellt när de placeras i 
tätbebyggda områden. 
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Plats för spontan grundmotorisk övning i korridor.
Foto: Unisport

En svårnyttjad korridor blir en plats för lek och uppvärmning genom enkel grafik på golvet.
Foto:Unisport

Rum för mer rörelse

I Framtidens idrottshall 
skapas rörelseglädje och 
utvecklas rörelseför-
ståelse. Här finns alltid 
tillgång till utforskande 
rörelse, puls, lekfullhet, 
möjlighet att pröva nytt 
och att hitta utmaningar 
på olika nivåer.

Framtidens idrottshall erbjuder 
betydligt fler platser och möjligheter till 

rörelse och träning än den traditionella 
idrottshallen. Den ger också plats 
för fler individer och fler aktiviteter 
samtidigt. Här finns platser för 
individuell träning eller träning i grupp, 
för rehabilitering, fysträning, motorisk 
träning, dans med mera. Även plats att 
träna för de som egentligen bara har 
följt med någon annan till träningen. Det 
finns också plats för den som bara vill 
utmana sig själv eller för de som kallar 
rörelse för lek. Genom att möjliggöra 
träning utanför hallrummet så kan också 
träningspass göras mer variationsrika 

och träningstider effektiviseras. Tiden 
på planen kan varieras med tid i andra 
delar av hallen. Det här gör också att 
rörelseglädjen ökar och att motståndet 
eller steget till att börja röra på sig 
minskar, när möjligheterna blir fler. 

Idrottandet beskrivs ofta som 
flera träningsformer som tillsammans 
utgör just en specifik idrott alternativt 
bara en allmänträning. Utöver den 
idrottspecifika träningen är dessa 
styrka, kondition och grundmotorik. 
Framtidens idrottshall behöver 
därför möta dessa behov. I Framtidens 
idrottshall kan detta göras i det stora 
hallrummet, i mer ändamålsenliga rum 
eller lika gärna i byggnadens korridorer 
eller biytor. Men vissa behov eller 
platser kan beskrivas mer specifikt. Det 
handlar om utrymme för styrketräning 
och för träning i mindre skala och 
karaktär än vad som vanligtvis sker i 
det stora hallrummet. Rätt utformade 
och planerade är det också fullt 
möjligt att hyra ut dessa separat från 
hallrummet. Genom att möjliggöra 
mer plats för rörelse, både inne i och 
utanför hallen, så kan man även nå 
andra grupper än de som organiserat 
tränar i hallen, till exempel medföljande 
familjemedlemmar eller kompisar. 

Grundmotorisk träning
Alla barn och unga behöver 
grundmotorisk träning, därför är det 
viktigt att alla delar i en idrottshall i 
någon mån stimulerar till rörelse och 
grundmotorisk utmaning. Rörelser som 
brukar beskrivas som grundmotoriska 
är krypa/åla, springa, hoppa, klättra, 
rulla, hänga, fånga, kasta, stödja 
och balansera.  Att dessutom skapa 
dedikerade platser till grundmotorisk 
träning ger stora fördelar för både 
föreningsidrotten och skolan. En 
sådan plats gör också idrottandet i 
både skola och förening betydligt mer 
lustfylld och tillgänglig. Men plats för 
det grundmotoriska rörelsebehovet är 
också tacksamt att sprida i byggnaden 
för att uppmuntra till det spontana. 



43

3. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N

En välutrustad multisal som ett bra komplement till det stora hallrummet.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Fast utrustning och banor för grundmotorisk träning utmanar och inspirerar. 
Foto: Unisport 

Gruppträningsrum med direkt anslutning till det stora hallrummet förenklar användandet 
avsevärt. Spiralen, Kalundborg, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Gruppträning i mindre skala
För att maximera nyttjandet av en 
hall kan flera delar av framförallt 
gymnastikens verksamheter bedrivas 
i en till hallrummet angränsande 
gruppträningslokal. Det gäller främst 
gruppträningsverksamheten och 
friståendeverksamheten inom trupp-
gymnastik. Ett sådant mindre multifunk-
tionellt rum, ibland kallat en multisal, 
utgör också ett bra komplement både 
för skol och övrig föreningsidrott. Här 
kan uppvärmningar, fysträning i grupp, 
mindre ytkrävande idrotter, dans mm 
utföras. Den bör utrustas med tanke 
på flerfunktion med musikanläggning, 
speglar och anslutande förråd. Med en 
bra rumshöjd kan den också användas 
av bollsporterna som en minihall för 
de yngre aktiva, vilket är ytterligare 
ett exempel på hur mervärde skapas 
genom att tillföra plats för fler och olika 
funktioner.  

En gruppträningssal bör placeras 
så att den enkelt nås från det stora 
hallrummet, så att en mindre grupp kan 
vara där utan att komma för långt ifrån 
den större. Till exempel när en skolklass 
eller en träningsgrupp delas upp. Den 
bör också utformas så att den kan nås 
och hyras ut separat. För att maximera 
nyttjandet av en sådan lokal kan den 
med fördel utformas så att den även 
går att använda för annan verksamhet, 
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Spontan möjlighet till fysträning i direkt anslutning till hallrummet.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Korridor med träningsutrustning och uppvärmning i 
anslutning till hall . Tornhöj idrottscenter, Aalborg, Dan-

mark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen 

finns det till exempel en skrivtavla eller 
en digital skärm så kan det också bli 
en teorisal för skolundervisning eller 
en samlingslokal för tex klubbens 
föreningsmöten. En multisal är också 
användbar för de minsta skolbarnen 
eller skolans fritidsverksamhet som 
rörelserum. Även här kan vikväggar 
skapa fler möjligheter i samma rum.

Styrketräning
Allt mer fokus inom träningen läggs 
på styrketräning som komplement till 
den mer idrottsspecifika träningen. 
Den är viktig som skadeförebyggande 
träning och även rehabilitering efter en 
skada. Den är också viktig för att stärka 
kroppen och därmed utvecklas inom 
idrottandet. På senare tid har också 
styrka blivit populärare som enskild 
träningsform allt längre ned i åldrarna. 
Flera idrotter erbjuder idag den typen 
av träning i högre grad för att ge mer 
variation och en större bredd, och 
därmed göra idrotten och träningen mer 
attraktiv. 

Att i en idrottshall utforma ett 
specifikt rum för styrketräning ger bäst 
möjligheter för att skapa de bästa 
förutsättningarna bland annat vad gäller 

utrustning, material på väggar och golv. 
Ett sådant träningsutrymme bör ligga i 
direkt anslutning till hallrummet, så att 
en eller flera personer kan träna där 
utan att splittras från gruppen. Det ger 
också bra möjlighet för en lärare eller 
ledare att ha uppsikt över träningsrum-
met. Rummet får med fördel också 
ligga nåbart från entrén för att göra det 
lättillgängligt. Styrketräning sker både 
med fria vikter, med maskiner, med 
enkla redskap som bollar och gum-
miband eller med kroppen som motvikt. 
I vissa moment och med vissa maskiner 
krävs det att en ledare eller lärare är 
med, vilket gör att ett styrketräningsrum 
gärna får utformas som två zoner, 
en yttre lätt tillgänglig med enklare 
redskap och en inre med utrustning 
som kan stängas om. Med bra kontakt 
till kringliggande rum och en zonering 
för enklare respektive mer avancerad 
träning blir styrketräningen också mer 
tillgänglig och inkluderande.

 Som ett komplement, eller ett 
enklare alternativ till detta bör enklare 
styrketräningsmöjligheter finnas i andra 
delar av en idrottshall också, den skall 
kunna finnas i det stora hallrummet, 
i korridorer, biytor, entré, omkläd-

ningsrum med mera.  Att till exempel 
ha motionscyklar i eller alldeles intill 
hallrummet ger möjligheten att kunna 
värma upp eller hålla värmen under ett 
träningspass. Cyklarna kan då även 
användas av till exempel föräldrar som 
tittar på sina barns träningar. Ständig 
närhet till individuell träning, oavsett 
form, förenklar också för den i en grupp 
som tillfälligt vill eller behöver göra 
något annat än övriga gruppen.
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Styrketräning på ett entresolplan med utblick mot hallrummet gör 
träningen mer lättillgänglig.

Runavik, Färöarna. Foto:  LOA Fonden, Martin Sirkovsky

Styrketräningsrum med betoning på enklare utrustning, 
hög rumshöjd ger möjlighet till effektiv förvaring. 

Foto:Unisport

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Exempel på styrketräningsrum intill hallrum. Tillgängligt både från entré 
och hall, överskådligt och med möjlighet att stänga och öppna efter behov 
beroende på vem som tränar. Yngre kan själva träna i den öppna delen, 
tillsammans med ledare eller lärare kan man vara i den stängda delen som 
mer utformas som ett regelrätt gym. Den öppna delen kan också fungera 
som förvaring för balansbollar, step-brädor, rollers med mera. Med möjlig-
het att dra för en gardin kan man också välja grad av insyn.
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Trappa, gradäng och plats för genomgång i ett.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Café med ordnat utrymme att samlas på. 
Oddense Hallen, Spottrup, Danmark. 

Foto: LOA Fonden 

PE R S PE KTIVB I LD E NTRÉ

I framtidens idrotts-
hall finns rum där akti-
vitet och rörelse inte är 
det primära. Rum för att 
samla den mindre grup-
pen, rum för utbildning 
eller för administration 
och planering. Dessa rum 
ska möjliggöra samnytt-
jande av fler verksamhe-
ter och föreningstyper. 

Benämningen på det som i skolans 
värld tidigare kallades Skolgymnastik, 
till dagens Idrott och hälsa speglar 
inte bara hur innehållet har förändrats 
utan indikerar också ett behov av andra 
typer av funktioner än renodlade rum för 
idrott.  I de fall där idrottshallen ligger 
i direkt kontakt med en skolbyggnad 
finns en klar samnyttjandechans i att 
nyttja ett klassrum för längre teoripass, 
men där så inte är fallet blir en separat 
teori- eller samlingssal dåligt utnyttjad. 
Lika viktigt är att kunna samlas för 
genomgångar av olika längd och form 
inför, under eller efter en lektion. 

För föreningsidrotten finns också 
behov av att samla en grupp för att 
lyssna, prata, diskutera eller analysera.   

I dagens hallar sker detta antingen 
inne i hallrummet på golvet eller på 
en läktare. Vanligt under cuper och 
sammandrag är också att man har 
genomgångar i ej ändamålsenliga 
omklädningsrum eller tillgängliga biytor. 
Att samlas före och efter en träning är 
också en viktig del i det sociala, att göra 
idrottshallen till en mötesplats.

För föreningsidrotten kan det vara 
samlingar i form av möten utanför 
själva träningen, det kan vara även här 
teoretisk undervisning av olika längd 
och form samt vid genomgångar inför, 
under eller efter ett idrottspass eller 
under en tävling. 

Att hitta och använda rätt platser
Att inrymma en ren teorisal i en 
idrottshall är inte det primära målet, det 
är viktigare att hitta ändamålsenliga 
platser för behoven man har, både för 
skola och föreningsidrott. Det kan vara 
en gradäng där en större grupp lyssnar 
till en som instruerar, det kan vara en 
samling bord och stolar för att kunna 
sitta i grupper, ett rum med en möble-
ring som möjliggör att alla får komma till 
tals eller en plats där två, tre personer 
kan prata enskilt. Här gäller det att se 
möjligheterna i de rum och platser som 
vanligtvis finns i en idrottshall, eller att 
hitta nya.

Omklädningsrummen används i 
många hallar idag som en plats för 
genomgångar inför eller efter träning 
eller tävling/match. Ofta i samband med 
ombyte. Med en genomtänkt utform-
ning, rätt utrustning och med något 
mer tilltagna ytor av omklädningsdelen 
så skapas direkt ett mervärde då 
omklädningsrummet får ytterligare en 
funktion. Se kapitlet om Att byta om för 
mer detaljer. Viktigt att komma ihåg är 
att en genomgång i ett omklädningsrum 
kan medföra problem med att blanda 
pojkar och flickor. 

En multisal, som beskrivs under 
kapitlet Mer rörelse är en given plats för 
större samlingar eller teorigenomgångar 
för skolan när den utrustas med 
sittmöjligheter och skrivtavla/digital 
skärm. 

Ett café med serveringsdel kan 
användas och svara mot flera behov. 
Även hallrummet bör utformas för att 
möjliggöra samlingar och genom-
gångar. En läktare i kombination med en  
rörlig skrivtavla eller digital skärm kan bli 
ett spontant genomgångsrum. Att visa 
inspelad rörlig bild blir allt vanligare som 
nämnts tidigare. 

Det spontana snacket eller den 
korta avstämningen är också en viktig 
del i både det social och som det mer 
formella. Utforma därför idrottshallen 

Rum för mindre rörelse
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Spontan mötesplats i entrén.
Ry Hallerne, Ry, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen 

Spontan mötesplats i hallrummet.
Rotebro Idrottshall, Sollentuna. Foto: 

White arkitekter, Thomas Zaar
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med många olika naturliga mötesplat-
ser, till exempel en korridor med plats 
för en sittplats, eller en trappa som kan 
vara en minigradäng

Plats för det administrativa
Att göra plats för ett rum för idrottens 
administrativa behov skapar såklart 
nytta och mervärden. De vanligaste 
behoven är kansli, domarrum och 
lärararbetsplats, tre funktioner som 
utan större problem kan samsas om 
samma yta. På skoltid handlar det om 
ett arbetsrum för en eller flera lärare. 
En lärararbetsplats kan finnas i skolans 
huvudbyggnad om det finns en direkt 
anslutning, men ett lärarrum i idrottshal-
len medför också vuxennärvaro i större 
grad på dagtid. Därför är en placering 
med bra överblick över de sociala 
ytorna ett plus, vilket också gör rummet 
och personen man söker lättare att 
hitta för besökare eller elever. Kan 
man dessutom få till en överblick över 

hallrummet är det ett mervärde.
Behov av kansli är väldigt beroende 

av lokala förutsättningar och föreningar-
nas behov, men ett rum med arbetsplats 
och förvaring är grunden. Kansliet kan 
även det vara delvis bemannat vissa 
tider på dagen, eller tas i bruk när det 
är aktiviteter i hallen. Då kan rummet 
även få funktion som domarrum eller 
funktionärsrum. Låsbara skåp är alla 
betjänta av, kanske också en tillgänglig 
skrivare/kopiator. Direkt dagsljus är 
förstås eftersträvansvärt och är också 
ett lagkrav om det är ett arbetsrum för 
lärare. Rummet bör också utrustas med 
omklädningsdel med dusch. Att kombi-
nera lärarrum, kansli och domarrum bör 
rätt utformat inte vara ett problem, utan 
snarare en möjlighet att få till trevligare 
rum och samnyttjansmöjligheter kring 
skrivare, duschar mm.
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Förvaring

Gropar med flyttbara golv.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Tumblinggolv upphissat i tak och läktare nedfällbara från vägg.
Foto: Unisport

I Framtidens idrottshall 
får fler tillgång till mer. 
Rymliga förråd i direkt 
anslutning till hallrum-
met samt nåbara från 
utsida samnyttjas av 
föreningsliv och skola. 
Genomtänkta lösningar 
ger volymeffektiv förva-
ring nära till hands. 

Skolans och föreningsidrotternas 
behov av förvaring utgår ifrån samma 
grundläggande principer, det skall 
finnas tillräckligt med förvaringsutrymme 
och det skall vara lättåtkomligt. Detta 
för att spara tid vid igångsättning av 
träningspass eller lektioner. Men vad 
som skall förvaras skiljer sig lite åt. 
Bland föreningsidrotterna så är det 
innebandyn med matchsargen och 
framförallt gymnastiken med alla mattor, 
hoppredskap med mera som har mest 
skrymmande utrustning. Likaså har 
skolans idrott stort behov av förvaring 
av det som kan ses som en idrottshalls 
basutrustning. Skolans och gymnas-
tikens utrustning är till viss del den 
samma, utrustning som gärna andra 
idrotter också vill ha tillgång till. Såväl i 
skolans idrott som föreningsidrotten är 
barnen med och plockar fram och tar 
undan utrustning. Det gör att förvaring 
och transport måste utformas så att 

den är säker så att inga olyckor sker. 
Att plocka fram redskap är inte enbart 
något som barnen ser som jobbigt utan 
har också ha ett värde som något roligt 
de gör tillsammans med sina vänner, för 
att förbereda en aktivitet de längtar till.

Förrådsförvaring
Att kunna ha utrustning tillsammans 
åtkomlig för flera är något som kan 
skapa stora mervärden och komma till 
glädje för flera brukare. En bra lösning 
är att den gemensamma utrustningen 
placeras i ett eller flera förråd i vilka 
föreningarna och skolan sen kan ha 
mindre låsbara delar för det man inte 
anser sig kunna dela. Det i form av skåp 
eller ett flexibelt gallerbursystem som 
kan anpassas över tid. Här behöver 
man då utgå från antalet föreningar som 
kommer ha tillgång till hallen. 

En nödvändig förutsättning för den 
flyttbara utrustningen är tillräckligt stora 
redskapsrum gällande såväl både höjd, 
djup och bredd. Förvaringsutrymmen 
bör finnas i direkt anslutning till 
aktivitetsytorna. Är hallen delbar bör det 
finnas likvärdiga förråd till alla delar. 

Mängden och typen av redskap 
i föreningsidrotten är beroende av 
antalet deltagare och verksamhetens 
inriktning. De flesta redskapen förvaras 
på vagnar och det är en stor fördel 
om redskapen kan rullas rakt ut från 
förråden in i hallen och att öppningen 
utförs minst 3 meter bred gånger 2.5 

meter hög, tröskelfri, med motordriven 
rullport. Riktvärde för ytan är minst 75 
kvm, fördelat över eventuella halldelar. 
Om annan verksamhet än idrott skall in 
i hallen (tex kulturverksamhet) så måste 
extra utrymme tillskapas som inte tar yta 
från idrotten. 

De stora förråden kompletteras med 
mindre låsbara förvaringsutrymmen 
för tex det som krävs för respektive 
föreningsadministration, domarklockor 
etc. 

Förvaring i hallrummet
Att nyttja hallens volym för förvaring 
är en outnyttjad möjlighet. Det finns 
idag vanliga lösningar för att hissa 
upp viss typ av utrustning, till exempel 
tjockmattor eller tumblinggolv men det 
skulle kunna göras med mycket fler 
redskap, framförallt inom gymnastiken. 
Även utrymmen under läktare, trap-
por, gradänger kan användas. Att 
sprida ut redskap i hallen med smarta 
förvaringslösningar underlättar också i 
den vardagliga träningen, när allt skall 
fram på kort tid, tex volleybollstolpar på 
vägg nära planen. Gymnastikutrustning 
gör sig också bra nedfälld i gropar, tex 
mattor och trampoliner.

Uteförråd
Förrådsrum nåbart utifrån bör också 
finnas för att tillgodose uteidrotten för 
att öka möjligheten att ha organiserad 
och mångfacetterad träning på hallens 
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Förvaringsmöjligheter

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

utsida. Genom att göra det nåbart från 
utsidan så besparar man sig långa 
transporter och smuts in i byggnaden. 

Personlig förvaring
Utöver förvaring av idrottsutrustning så 
finns behov av personlig förvaring. Idag 
är det snarare regel än undantag att 
föreningsidrottare och allmänheten tar 

med sig personliga tillhörigheter, såsom 
väskor ytterkläder mm, in i hallen. Ofta 
grundat i att man kommer ombytt direkt 
utifrån utan att passera omklädnings-
rummet eller att man inte vågar lämna 
kläder mm inne i omklädningsrummet. 
Därför behövs plats för detta inne i hal-
len, antingen i form av golvyta som inte 
inkräktar på idrotts eller aktivitetsytan, 

Lättillgänglig förvaring 
i förråd med rullport för 
alltmöjligt.

Förvaring upphissad 
i tak mellan takbalkar 
eller längs väggar 
utanför spelytor. För 
tex mattor, trampoliner, 
tracks, mål mm.

Närförvaring i 
infällda utrymmen i 
vägg för tex väskor, 
mindre utrustning och 
redskap.

Förråd i källarplan nåbar med 
hiss, samordnas med hisspla-
cering i byggnaden.

Förvaring under fast inred-
ning såsom läktare, trappor 
gradänger, för mattor och 
annan lös utrustning.

Förvaring infälld i vägg bakom 
ribbstol, spegelvägg etc, 
för mattor och annan platt 
utrustning.

Förvaring nåbar utifrån.Förvaring nedfälld 
under flyttbart golv, 
för mattor, trampoliner 
med mera. 

det kan vara på läktarplats om sådan 
finns eller gärna i inbyggd anpassad 
förvaring med laddningsmöjlighet för 
mobiltelefoner väl synliga. Låsbara 
skåp i omklädningsrum, korridorer mm 
tenderar till att mest stå oanvända.
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Framtidens idrottshall 
har omklädningsrum som 
är attraktivt gestaltade, 
som med genomtänkt 
utformning blir flerfunk-
tionella och inkluderande 
genom att möjliggöra fle-
ra sätt att byta om på. 

Att byta om i samband med ett 
träningspass eller en lektion är inte 
längre den naturliga ritual som det 
tidigare har varit. Anledningen till det 
är flera, det handlar till stor del om nya 
vanor, man rör sig idag naturligare i 
det offentliga iförd träningskläder, allt 
fler får skjuts till hallen i bil och kan 
därmed komma ombytta för att nämna 
några. Det har också i modern tid 
skett en förflyttning från att främst se 
till det kollektivas behov till att istället 
respektera den enskilda individens 
integritet. För många människor är det 
idag heller inte självklart att klä om inför 
andra. Beroende på vem man är, den 
kulturella bakgrunden, självkänsla, ålder, 
tillhörighet till en grupp etc känner man 
sig olika bekväm med att vara naken 
i grupp. En annan inverkande otrygg-
hetsfaktor är också den verklighet vi har 
där tekniken har gjort att bilder kan tas 
och spridas nästan överallt. Allt detta 
har på många platser lett till en situation 
där de traditionella omklädningsrum-
men används allt mindre och de utsätts 
också ofta för skadegörelse. Kostnaden 
för omklädningsrum är också ofta en 
fråga i ett projekt och det finns också 
en oro och en risk för dyra vattenskador 
vid skadegörelse. Dessa faktorer har 

idag gjort att många fastighetsägare 
ifrågasätter omklädningsrummens plats 
i idrottshallen. 

Behövs omklädningsrum?
Ska det då finnas omklädningsrum 
i Framtidens idrottshall? Det sam-
mantagna svaret på det är ja, men de 
behöver utformas på andra sätt för att 
möta dagens behov. Att duscha är en 
grundläggande hygien och fostrans-
fråga, därför är det viktigt att inte bygga 
bort möjligheten utan snarare att göra 
den mer attraktiv. Många understryker 
också att omklädning tillsammans har 
en viktig normvidgande funktion i ett 
samhälle där våra kroppsideal blir allt 
snävare. 

Önskemålen och kraven är många, 
omklädningsrum skall vara tillgängliga, 
trygga, inbjudande, yteffektiva, hela 
och rena, hållbara och välanvända. I 
skolans värld är det fortfarande näst 
intill standard att man byter kläder till 
lektionen och det är eftersträvansvärt 
att duscha efteråt, även om vanorna där 
ändras. 

Skolans och föreningarnas 
nyttjande
Skolans standardbehov består i att ha 
två omklädningsrum till varje klass, ett 
för pojkar och ett för flickor. Detta inne-
bär omklädningsrums enheter för ca 15 
barn. Man behöver alltså kunna byta om 
inför skolgymnastiken, lämna kläderna i 
omklädningsrummet och sedan duscha 
och byta om efter skolgymnastiken. 

Inom föreningsidrotten ser det mer 
olika ut, beroende på åldrar, idrott 
och vanor, men en tydlig tendens är 
att övervägande majoritet av barnen 

kommer ombytta till träningen och inte 
duschar alls eller duschar hemma. Men 
det finns ändå en önskan om att kunna 
träffas innan och efter ett pass, där 
många ser omklädningsrummet som 
en lite mer avskild plats för detta. För 
många är det en plats för gemenskap 
och kompisskap. 

Nya lösningar 
Så hur kan omklädningsrummen 
utformas för att möta dagens behov? 
Ibland kan ett kompakt, yteffektivt 
omklädningsrum för en mindre grupp 
barn vara en bra och trygg lösning 
för den lilla gruppen. En lösning som 
är vanligt förekommande idag.  Men 
genom att tänka flerfunktion och ytef-
fektivitet kan både kostnadsbesparingar 
göras och mervärden uppstå. 

Vissa utformningsaspekter ger 
tryggare och mer använda omkläd-
ningsrum. Att hindra insyn utifrån är helt 
avgörande för tryggheten. Detta kan 
åstadkommas med väl planerade place-
ring av väggar och dörrar. Att kunna se 
men inte synas när man duschar skapar 
trygghet och blir allt vanligare. Därför 
ska duschbås förses med dörrar.

Genom att utforma omklädningen 
så att två omklädningsrum delar på ett 
gemensamt duschrum kan yta sparas 
utan att funktionen behöver försämras. 
En klass kan då sköta sitt ombyte på 
ena sidan, en annan på den andra utan 
att behöva mötas. En förutsättning är 
dock att de är av samma kön. Resultatet 
blir yteffektivare och med färre duschar. 

Mer än ett omklädningsrum
Kan omklädningsrummet användas till 
mer än bara omklädning utifrån skolans 
behov? Ja, genom att skapa ett större 
rum för ombyte uppstår möjligheten att 
använda rummet även för samlingar, 
uppvärmning, genomgångar eller enk-
lare träning. En plats där klassen eller 
laget/gruppen kan samlas innan eller 
efter en aktivitet, här fördriver man tid 
mellan tex matcher/tävlingar under en 
cup eller liknande. Även som samlings-
lokal fyller många omklädningsrum en 

Att byta om 

”Jag duschar inte i 
hallen!
- tjej som tränar gymnastik, 15 år, Täljehallen
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Translucent glasparti

Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

Bra insynsskydd behövs 
mellan allmänna ytor 
och omklädningsrum. 
Genom att göra väggar 
av ljusgenomsläppligt 
glas mot korridor och 
en inre skärmvägg av 
ljusgenomsläpplig plast eller 
glas får man indirekt dagsljus 
in i omklädningsrummet 
och samtidigt en 
användbar skrivtavla i 
omklädningsdelen.

Utgång mot hall bör utformas 
så att dörrar inte slår upp i 
hallrummet, en sluss mellan 
hall och omklädning blir 
också en lämplig plats för en 
vattenstation.

Translucent glasparti

Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

En attraktiv och annorlunda utformning av inredning och rum höjer trivseln i 
omklädningsrummet. Omklädningsrum för flickor, Fremad Valby, Danmark. 

Foto:  LOA Fonden, Rune Johansen

funktion, man har genomgångar, enklare 
uppvärmning eller rundar av dagen 
gemensamt. Här finns en stor potential 
att utveckla flerfunktionella omkläd-
ningsrum, rum med högre trivselfaktorer 
och verktyg för tex teorigenomgång 
såsom skrivtavlor. 

Att kunna ha större omklädningsrum 
har flera fördelar. Ett större omkläd-
ningsrum för 30-40 personer kan skapa 
en anonymitet som är mer bekväm 
samtidigt som rummet kan bli så stort 
att det skapar förutsättningar för en 
större variation i flerfunktionalitet när det 
inte används för ombyte. Kostnader för 
dyra ytkrävande och tekniska lösningar 
kan också hållas ner.

Som alternativ eller komplement till 
omklädningsrum med duschar för en 
grupp kan individuella duschbås vara 
ett alternativ. Det skapar möjlighet för 
den som inte tillhör majoritetsbrukaren 
att byta om på ett bekvämare sätt, 
eller för de som inte behöver ett 
omklädningsrum för att byta om i utan 
bara vill duscha snabbt efter en träning. 
Duschbåset i sig tar större yta i anspråk 
per person än omklädningsrum för 
grupper, men skapar å andra sidan 
förutsättningar för en mer flexibel 

placering i hallen. Till detta kan man ha 
ombytesrum, dvs helt utan angränsande 
duschrum. Ett rum som får ännu bättre 
förutsättningar att kunna bli mer än ett 
rum för bara omklädning.

Omklädning för alla
Det faktum att många idag av olika 
anledningar inte kan eller vill byta om i 
grupp gör lösningen med en tillgäng-
lighetsanpassad toalett med dusch i 

ett omklädningsrum till en bra lösning. 
Förutom att möta tillgänglighetskraven 
så får man också ett individuellt omkläd-
ningsrum med dusch som blir enkelt att 
använda för en person i en grupp. 

Idag måste vi också möta det behov 
av egna omklädningsrum som männ-
iskor som varken identifierar sig som 
män eller kvinnor har. Här blir också en 
tillgänglighetsanpassad toalett med 
dusch nåbar från samma plats som 
övriga omklädningsrum en bra lösning. 
Om ett sådant rum får tilltagna mått så 
kan det också bli ett omklädningsrum 
för en funktionsnedsatt besökare 
med medhjälpare. Det kan också bli 
omklädningsrum för gästande domare. 
Ett omklädningsrum nåbart från utsidan 
är också en bra lösning för att stötta 
uteidrott och vardagsmotion, såsom 
löpning.

 Att skapa olika omklädningsmöjlig-
heter i en idrottshall är helt enkelt ett 
bra sätt att möta olika besökares olika 
behov. 
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Utökad yta i ombytesdel för fler-
funktion

Ca 15 personer i en del, upp till 30 i den andra. Den 
större sidan kan stänga in till det delade duschrummet. 
Det stora rummet kan användas som omklädning och/
eller samlingar i större skala. 

 

Duschbås för enskilt ombyte
Som alternativ eller komplement till traditionella 
omklädningsrum. Kan kompletteras med duschlöst 
ombytesrum.

Stor och liten
Ett stort omklädningsrum för minst 30 personer, ett 
mindre för ca 10 pers, delar samma dusch. Det större 
rummet kan användas som samlingsrum eller för någon 
aktivitet, samtidigt som duscharna är åtkomliga från ett 
litet ombytesrum. 

Kompakt lösning för liten grupp
Ca 15 personer per del. Kompakt lösning som möter 
behov för skolklasser eller mindre träningsgrupper. 
Lösningen blir ändamålsenlig men monofunktionell 
med stora våtgrupper och lite yta för ombyte.

Färgkoderna visar 
relationen mellan mer 
kostsam våtrumsyta 
(våtgrupper) och 
enklare ombytesyta. 
Graden av röd färg 
antyder högre eller 
lägre flerfunktionalitet i 
ombytesdelen.

Omklädningsrum för olika ändamål

Samnyttjat duschrum
Ca 15 personer per del. Lika ovan men med delat 
duschrum ger yteffektivitet med mindre våtgrupp och 
mer plats till ombyte. Delning av dusch gör att samma 
kön endast kan nyttja rummen samtidigt.
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Omklädningsrum för ca 30 personer...

...som också användas för enklare 
träning och uppvärmning..

...eller för möten...

...eller för genomgångar inför en 
träning.

Exempel på flerfunktionalitet i en större ombytesdel

Omklädningsrum med större ombytesyta i olika avdelningar där utformningen 
ger karaktär och trivsel.   Tårnhöjskolen,  Aalborg. Foto: LOA Fonden
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”Vi tycker om att 
gå till biblioteket 
och simhallen, 
jag vet inte om 
det finns en 
idrottshall här.
- mamma i Vårberg

Rum för mer och fler

Framtidens idrottshall er-
bjuder verksamheter som 
kompletterar idrotten för 
att erbjuda mer för fler. 

Som nämnts tidigare så har folkhälso-
politiken som mål att skapa god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och här 
är bra förutsättningar för fysiks aktivitet, 
rörelseglädje och rörelsegemenskap 
i både organiserad och spontan form 
viktig. I Framtidens idrottshall kan 
skol- och föreningsidrotten göra mer 
genom att inkludera fler. Om man 
blandar verksamheter och istället för 
att tänka ”lika för alla”, som ofta skapar 
ett enkelriktat ”one size fits all”-utbud, 
tänker ”mer för fler” lyfts människors 
olika behov och förutsättningar och 
istället skapas ett mångfacetterat och 
inkluderande utbud. 

Fler brukare
Genom att komplettera idrottsgemen-
skapen med andra gemenskaper kan 
framtidens idrottshall erbjuda mer för 
fler och skapa värden på individ och 
samhällsnivå. Det kan ske genom att 
möjliggöra samnyttjande av idrottshal-
lens rum för skolans fritidsverksamhet, 
fritidsgård, seniorverksamhet eller 
offentlig kulturverksamhet. Då blir hallen 
på ett naturligt sätt en målpunkt för 
fler grupper samtidigt som nyttjande-
graden blir högre över fler av dygnets 
timmar och det offentliga kultur- och 
fritidsutbudet kan få en gemensam 

samlings- och informationspunkt. 
Tillgången till rörelse och hälsa ökar när 
det som hallen erbjuder öppnas upp 
för fler och idrottsrörelsen får närmare 
till nya målgrupper som har hallen som 
vardagsmiljö eller målpunkt. Även den 
offentliga förvaltningens främjande 
och förebyggande arbete förenklas 
genom en gemensam samlingsplats där 
offentliga resurser kan nyttjas av fler. 

Ett bredare utbud gör också att 
de redan föreningsaktiva får ökade 
möjligheter att vistas i hallen före och 
efter träning vilket skapar utrymme 
att göra läxor, ta del av det offentliga 
kultur- och fritidsutbudet, träffa vänner 
och fler trygga vuxna. En mer levande 
och socialt varierad miljö kan bli en 
trygg och trivsam plats för fler. En hall 
där rörelse och gemenskap är i fokus 
snarare än tävling och prestation skapar 
en öppnare och mer tillåtande atmosfär 
där människor - och idrottare - växer 
och utvecklas utifrån den egna ambi-
tionsnivån. 

Den lokala kontexten avgör självklart 
vilka verksamheter som bäst kan 
samnyttja en lokal. Men vissa kom-
mungemensamma verksamheter har 
uppenbarliga fördelar av samnyttjande 
och samverkan för att tillgängliggöra 
rörelse och hälsa för fler.

Fritidsverksamhet
Skolan är den plats där alla barn 
vistas under vardagarna. Många barn 
i yngre åldrar, framförallt lågstadiet 
men även mellanstadiet, vistas också 
på Fritids efter skoldagens slut. Att 
förlägga Fritids i idrottshallen erbjuder 
verksamheten att nyttja rörelsemöj-
ligheter samtidigt som det förenklar 
det strategiska samarbetet mellan 
fritidspedagogerna och föreningsledare 
för att inkludera fler olika barn i idrotts-
föreningarna. Att stärka kopplingen 
mellan skolans fritidsverksamhet och 
idrottsförening skapar kontinuitet och 
trygghet för barnen samtidigt som det 
ökar vuxennärvaron och vidgar barnens 
sociala nätverk. För skolans del finns 
också en stor fördel i att kunna nyttja 

idrottshallen som skolans samlingssal 
för avslutningar mm, istället för att 
bygga en aula. 

Fritidsgård i hallen
Forskning kring ungas livsstil visar att 
barn som står utanför föreningslivet 
i högre grad nyttjar andra former av 
offentligt finansierat fritidsutbud som 
fritidsgård och bibliotek vilka inte lika 
uttalat erbjuder möjligheter till fysisk 
aktivitet. Att förlägga fritidsgårdsverk-
samhet till hallen har potential att inklu-
dera fler ungdomar i rörelsegemenskap 
samtidigt som det tillgängliggör ett 
fritidsutbud utanför idrotten för de för-
eningsaktiva ungdomarna. Fritidsgårdar 
har ofta ett innehåll som efterfrågas 
av de föreningsaktiva ungdomarna för 
framtidens idrottshall. Att på samma 
plats kunna göra läxor, umgås med flera 
olika vänner, träffa både förenings- och 
ungdomsledare, delta i flera olika typer 
av fritidsaktiviteter (både organiserade 
och on-demand) förenklar ungdomar-
nas livspussel och tillgängliggör flera 
olika former för rörelse och gemenskap 
vilket ökar sannolikheten att fler stannar 
kvar i rörelsegemenskapen. 

Seniorverksamhet i hallen
Utöver föreningarnas äldre så har också 
den offentliga främjande seniorverk-
samheten behov av mötesplatser 

Arena Satelliten, Sollentuna, multibyggnad 
med idrottshallar, scenrum och fritidsgård. 

Foto: White arkitekter, Mikael Olsson
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”En tjej som 
spelar basket, inte 
en baskettjej. 
- det finns inga baskettjejer, med det finns 
många tjejer som spelar basket. En nyckel 
för att fortsatt ha dem i föreningslivet är 
att verksamheten är utformad utifrån ett 
helhetsperspektiv – idrott/skola/fritid/
familj/vänner menar rapporten ”Goda 
idrottsliga utvecklingsmiljöer.

och platser för rörelse och aktiviteter. 
Detsamma gäller pensionärsföreningar 
eller lokala nätverk för seniorer. Att 
förlägga delar av den offentligt stödda 
seniorverksamheten till idrottshallen 
tillgängliggör hallens rörelsemöjligheter. 
Samtidigt förenklas det strategiska 
samarbetet mellan seniorverksamhet 
och idrottsföreningen för att förstå 
behov och förutsättningar och därmed 
öka andelen idrottsföreningsaktiva 
seniorer. 

Att inkludera seniorverksamhet 
skapar nya sociala sammansättningar 
i idrottshallen och ökar möjligheten till 
möten och gemenskap mellan genera-
tioner. Detta kan göras genom att från 
kommunen förlägga senior verksamhe-
ten i hallen eller genom att en av hallens 
ytor, t.ex ett av de stillsamma rummen, 
entrén eller liknande ibland upplåts till 
seniorverksamhetens träffar.   

Kulturverksamhet
Vilken kulturverksamhet som är relevant 
i hallen är förstås olika beroende på 
lokal kontext, behov och förutsättningar. 
Utifrån ett verksamhetsbryggande per-

spektiv kan satellitverksamhet kopplat 
till bibliotek och kulturskola vara en 
god idé. Kulturskolan och idrotten har 
många gemensamma nämnare i termer 
av rum för rörelse (dans, teater, cirkus, 
estradpoesi etc). I samverkan med 
fritidsgårdsverksamhet har nämnda 
verksamheterna en enorm potential 
till samverkan och samnyttjande av 
lokaler som är både resurseffektivt och 
- framförallt - möter upp behov från en 
mångfald av ungdomar. Såväl hallrum 
som styrketränings och gruppträ-
ningsutrymmen samt omklädning är 
klart användbara. I det fall utrymmet är 
begränsat, kan även en bokhylla med en 
trivsam läshörna eller en utställningsyta 
för lokala konstnärer vara ett sätt att 
inkludera kulturella element som berikar 
hallens atmosfär och attraktivitet för fler. 

Fler rörelser
Att föreningsidrotten breddas är 
en möjlighet att tillgängliggöra det 
lustfyllda och upptäckande rörelsemöj-
ligheterna. Skapas förutsättningar för 
fler föreningar att nyttja hallen breddas 
paletten av så väl olika varianter av 

Idrottshall kompletterad med bibliotek och kultur. 
Vodskov Kultur & Idraetscenter,  Vodskov, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Rörelse hela livet. 
Foto: Gymnastikförbundet

rörelse som målgrupper som söker sig 
till hallen. 

Genom att värna bredden av de som 
bokar hallen och tillgängliggöra mindre 
bokningsbara delar, som rum mot fasad, 
stillsamma rum, och ”mer rörelse”-
rummen kan man skapa rum för fler 
lokala föreningar som till exempel skate, 
brottning, boule, löpning etc.
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Framtidens idrottshall är 
både volymeffektiv och 
inkluderande genom att 
använda fasadens och 
närmiljöns potential till 
rörelseglädje. Den tar 
tillvara utomhusmiljön 
och den möjlighet att ut-
veckla rörelseförståelse 
som den erbjuder. På så 
sätt skapas också trygga 
miljöer runt idrottshallen.

Hallens utsida är ofta en outnyttjad 
potential för att bidra till mer rörelse och 
stärka idrottshallen som mötesplats. 
Det gäller både att nyttja byggnadens 
utsidor och den närliggande marken. 
När en ny idrottshall uppförs så kommer 
det att skapas en ny plats i samhället 
dit många kommer. Få byggnader har 
så hög nyttjandegrad som idrottshallar, 
från tidig morgon till nära midnatt sju 
dagar i veckan. Att utnyttja det flöde av 
människor som kommer dit för att träna 
och umgås till att skapa en attraktiv 
plats utifrån lusten att röra sig är därför 
självklar. En plats där många är och 
vill vara skapar också trygghet i det 
offentliga rummet, idrottshallen blir inte 
en ödslig plats dit man kanske med 

visst motstånd måste ta sig på kvällstid. 
Platsen utanför idrottshallen bör vara en 
plats där besöket egentligen börjar, här 
möter man upp med sina kompisar, här 
värmer man upp innan. 

Platsens potential
Om platsen utanför idrottshallen 
utformas för aktivitet och rörelse så 
blir det också en potential för många 
av idrottsföreningarna att utvidga 
verksamheten och på så vis skapa mer 
plats för träning. Uteträningen blir ett 
bra komplement till inneträning. Att vara 
aktiv utomhus har också en naturligt 
friare association än den rörelse som 
sker i en bokad hall. Den kan vara mer 
spontan och ger ofta upphov till att vi 
rör oss tillsammans med fler än den 
planerade inomhusträningen. Det blir 
också en bra plats att visa upp den 
organiserad idrotten på och på så vis 
locka fler till att delta. 

Utomhusaktiviteter har också 
hälsofrämjande effekter när de kombi-
nerar lekfull rörelse med naturkontakt 
vilket genererar en aktivitet och ett 
socialt samspel som också påverkar 
barnets mentala färdigheter. Forskning 
visar också att uteaktivitet kan bidra 
till mentalt välbefinnande genom 
stressreducering, återhämtning och 
uppbyggnaden av olika exekutiva 
funktioner. Utomhusmiljön i hallens 

närmsta omgivning blir därmed en 
möjlighet att öka tillgängligheten och 
lockelsen till hallen, samtidigt som det 
ökar hälsovinsterna. 

Platsens utformning
Platsen utanför idrottshallen skall präg-
las av rörelse och aktivitet, men det får 
gärna också finnas utrymme för att sitta 
ner och pausa. Inte sällan är idrottshal-
len uppförd på en skolgård eller i nära 
anslutning till skola, vilket förstås gör att 
en samverkan med skolan om utform-
ningen behöver göras så att utrustning 
och utformning gagnar båda. Vad vill 
man då ha nära en idrottshall? Frågan 
är kanske snarare hur man vill ha det. 
Till exempel har naturlika miljöer såsom 
utrustning i trä, oregelbunden mark, 
naturlig topografi bra förutsättningar 
för motorisk träning. Naturlika miljöer 
är också mer könsneutrala, det vill 
säga de används mer jämlikt av pojkar 
och flickor. Multifunktionella ytor leder 
till större variation och möjlighet, en 
multiplan som inte är direkt utformad för 
en idrott ger mer och friare användning. 
Ett utegym är också tacksamt att ha 
vid en idrottshall, då det ger möjlighet 
till fysträning för såväl skolbarn som 
föreningsaktiva. Men det är också något 
som fler kan dra nytta av, till exempel 
föräldrar uppmuntras då att träna 
samtidigt som man väntar på ett barn. 

Hallens utsida

Lek och rörelse på tak på idrottshall.
Treklöverhallen, Stepping, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Utomhus miljön kompletterad med ojämna ytor skapar oväntade aktiviteter och lockar till rörel-
seglädje. Drakenbergsparken, Stockholm. Foto: White arkitekter.
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En hall som dessutom är placerad i 
anslutning till en motionsslinga utökar 
möjligheterna än mer.

 Att skapa en yta för dans ute är 
också populärt, här får det gärna 
finnas möjlighet att spela musik 
trådlöst genom utomhushögtalare. 
Parkeringsplatser bör inte få den bästa 
ytan framför idrottshallen. Även om 
behovet av parkering finns så bör den 
läggas en bit bort. En parkeringsyta 
som mest används på kvällar och helger 
kan också med tex målade linjer vara 
något annat på dagtid.  Platsen utanför 
byggnaden skall också utformas så att 
den leder besökaren in.

Byggnadens utsida
Att se på hallens fasad som en möjlig-
het att skapa rörelseglädje på utsidan 
är ofta en outnyttjad möjlighet. Alla 
byggnader behöver en fasad, oftast en 
plan vertikal yta. Kan den aktiveras på 
andra sätt, tex som bollplank, klätter-
vägg med mera så skapas direkt ett 
mervärde. Andra praktiska utformnings-
detaljer som förenklar och förbättrar 
möjligheterna till att nyttja uteytan är till 
exempel möjlighet att ta vatten, eluttag 
och trådlös musikspelning. Även takytan 
används allt mer som plats för rörelse, 
allt vanligare i och med att vi bygger 
våra samhällen tätare. Men även i en 
mer rymlig planering kan takytan på en 

låg del bli lättillgänglig både utifrån och 
inifrån. Att skapa visuell kontakt mellan 
ute och inne är generellt en fördel, det 
ger en ledare eller lärare möjlighet till 
uppsikt när delar av en grupp är ute. Att 
aktivera fasaden runt om byggnaden 
och att skapa visuell kontakt mellan 
ute och inne är också ett sätt att öka 
tryggheten runt om byggnaden.

Vårt mörka kalla klimat är en av 
flera förutsättningar som begränsar 
möjligheten att utnyttja utomhusmiljöer. 
Men genom att komplettera hallens 
närmiljö, med skärmtak eller fristående 
väderskydd och addera belysning så 
kan nyttjandet öka även på dygnets 
mörka timmar. 

Motoriskträning i naturmiljö kompletterad med igenkänd 
lekutrustning som sänker trösklarna för personen att ge sig in i 

leken (övningen). Bild från lekplats i Örebro kommun

Utemiljö med rörelsestimulerande gestaltning.  
Rotebrohallen, Sollentuna

Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

En väl synlig och inbjudande entré som visar upp insidan och 
bidrar till tryggare miljöer. Edsbergshallen, Sollentuna. Foto: 

White arkitekter, Anders Bobert

Utegym, möjliggör lustfylld träning utanför hallen. 
Konditaget, Köpenhamn. Foto: Peter Sorensen, By och Havn

3. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N
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4. Att skapa en 
idrottshall
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Människor med ”god” tillgång till 
idrottsanläggningar visar sig vara 43 
procent mer benägna att motionera 
regelbundet jämfört med människor 
med ”dålig” tillgång till anläggningar.
Giles-Corti & Donovan, 2003

Medan köns-
skillnaderna är 
ganska begränsade 
i högstatus-
områdena, framstår 
alltså flickorna i 
lågstatusområdena 
som de stora 
”förlorarna”. 
Ungas livsstil i låg- och högstatusområ-
den - en studie i åldersgruppen 13-16, 
Elofsson, Blomdahl, Legheden, Åkesson, 
2014

Framtidens idrottshall är 
placerad nära och tryggt. 
Det är lätt att röra sig hit 
till fots och med cykel. 
Den är tillgänglig för de 
som behöver den mest. 

 
Idrottshallens plats i samhälls-
byggandet
I Sverige har vi i mer än hundra år haft 
en stark urbanisering, våra städer och 
tätorter växer mer relativt sett än på de 
flesta håll i Europa. Idag bygger och 
planerar vi också allt tätare och med 
blandstaden som ideal för att kunna 
leva hållbarare. Vi utnyttjar allt mer 
befintlig infrastruktur och samhälls-
service. Det är i den här miljön många 
av våra kommande idrottshallar kommer 
att uppföras. 

Att locka till vardagsrörelse är en 
central folkhälsofråga i en tid då stil-
lasittandet ökar för många. Redan när 
en ny hall skall placeras så finns stora 
möjligheter att bidra till ökad rörelse 
och tillgänglighet. 

Faktorer som påverkar till-
gängligheten
En hall som kräver skjuts med bil, och 
därmed medföljande vuxen, gör den 
mer otillgänglig för många. Att ha bil 
är ett privilegium som inte alla tillgår.  
Även tryggheten är avgörande för 
rörelsefriheten. Om det är tryggt runt 
hallen kan barnen ta sig dit för egen 
maskin, annars varken får de eller vill de. 
Vad som känns tryggt beror på vem du 
är och det finns ett flertal olika aspekter 

som skapar trygghet. En av de mest 
påtagliga är möjligheten att se och bli 
sedd, att inte vara ensam på platsen 
och inte heller vara där med ett så litet 
antal personer så att man kan känna sig 
utsatt.

Brist på kännedom om vad en 
idrottshall och föreningslivet är kan 
också vara en exkluderande faktor som 
gör att de som inte är födda in i fören-
ingslivet kommer längre ifrån. Genom 
att placera hallen i ett sammanhang 
med liv och rörelse skapas både en 
ökad trygghet och en ökad synlighet för 
de som rör sig i samhället. Dessutom 
ökar det möjligheten för hallen att bli en 
mötesplats för fler.

Var i länet, kommunen eller staden 
en ny hall byggs är viktigt ur ett resurs-
fördelningsperspektiv, hänsyn behöver 
tas till hur fördelningen av hallar ser ut 
i kommunen/länet/staden. Finns det 
områden som helt saknar tillgång till 
idrottshall, och i så fall varför? Närhet 
till hallen skapar tillgänglighet, och inte 
sällan visar det sig att de grupper som 
generellt har lägre föreningsdeltagande 
också har svårare att ta sig till hallen. 

Hur hallen skall placeras
För att skapa mer vardagsrörelse och 
en tillgänglig hall är det allra viktigast 
att den kan nå den till fots eller med 
cykel. Det är också viktigt att den ligger 
nära en kollektivtrafikhållplats. Att nå 
hallen för egen maskin är viktigare än 
närheten till en hållplats då turtäthet 
eller begränsningar i kollektivtrafikkort 
på kvällar och helger kan bli ett hinder. 
Som nämnts ovan är en placering i 
ett sammanhang med liv och rörelse 

Hallens placering

viktigt. Centrala lägen i stadsdelen eller 
på orten har mer liv och rörelse än i 
utkanten. Här är dessutom tillgång till 
kollektivtrafik större. Synligheten ökar 
dessutom då fler kommer se hallen 
i förbifarten och möjligheten till ett 
bredare innehåll, mer för fler, ökar. Med 
det också möjligheterna till att nå de 
grupper som föreningsidrotten kämpar 
för att nå. Många idrottshallar som 
planeras och uppförs idag ligger i direkt 
samband med en skola, då det ökar 
nyttjandegraden på dagtid avsevärt. Här 
finns många fördelar och mervärden. En 
hall som ligger nära barnens vardags-
målpunkter (skolan, fritids, fritidsgård 
etc) stärker barnens platsanknytning, 
det ökar deras möjlighet att ta sig 
till idrottsaktiviteten. Det ökar också 
möjligheterna till samnyttjande med 
skola, fritids och fritidsgård. Även 
samnyttjandet av skolgård och idrotts-
hallens närmiljö är fruktsamt för båda, 
lustfylld rörelse blir en del av skolbar-
nens vardag under raster och före och 
efter skoltid. Är skola och idrottshall 
inte helt i anknytning till varandra är 
det viktigt att tänka på hur kopplingen 
mellan dem ser ut, med avseende på 
trafik med mera. En hall som är placerad 
i anslutning till ett rekreationsområde 
ökar möjligheterna till utevistelse och 
att skapa värden för fler.  Då hallen 
placeras i närheten av en rekreations-
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slinga kan synergier med naturrörelse 
tillgodogöras på flera sätt. Hallen kan 
dessutom utgöra en strategisk och 
viktig punkt i rekreationsmiljön och kan 
genom sin utsida bidra till omgivningen 
som beskrivits tidigare.

Människor som 
bor på mindre 
avstånd än tre 
kilometer från 
stadskärnan är 
betydligt mer 
benägna att cykla  
än folk som 
bor längre ifrån 
stadskärnan.
 Design Manual for Bicycle Traffic - 
CROW, 2007

BUSS

Utgå från barnet och placera 
idrottshallen nära barnets 
vardagsmålpunkter, primärt 
skolan. 

Placera idrottshallen på en 
plats med liv och rörelse med 
goda möjligheter att ta sig till 
hallen gåendes, springandes 
eller med cykel och med goda 
kollektivtrafikförbindelser. 

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL

Kreativt inplaceringsarbete.
Foto: White arkitekter
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En hållbar byggnad är en 
byggnad som håller över 
tid och dessutom är ef-
fektivt i yta, volym och 
användning. 

Olika hållbarhetsaspekter
Ofta beskrivs hållbarhet i tre huvud-
delar, den sociala, den ekonomiska och 
den ekologiska. I flera av de tidigare 
kapitlen har den sociala hållbarheten 
lyfts på flera sätt bland annat som 
en inkluderande byggnad och en 
mötesplats.  Även ekonomiska aspekter 
som flerfunktion har nämnts. Här följer 
en övergripande kartläggning av de 
byggnadsekologiska utmaningarna och 
möjligheterna som en idrottshall ger 
upphov till. 

Kommande myndighetskrav och 
den hållbara utvecklingen
Vad som är att betrakta som hållbart 
byggande har förändrats en del på 
senare år. I början på 2000-talet låg 
energianvändningen i en byggnad 
under användning i fokus, det vill 
säga att få ner energiförbrukningen i 
driftskedet genom återvinning av värme, 
effektiva och förnyelsebara energikäl-
lor och täta och välisolerade hus. I 
byggregler har därför krav på nära-

BYGGPLANERA/
PROJEKTERA

ANVÄNDNING
ÅTER

ANVÄNDNING

nollenerginivåer i energianvändning och 
en lag för energideklarationer införts. 

Sedan några år tillbaka vidgades 
detta till att även omfatta den energi-
användning och klimatpåverkan som 
byggtiden och byggmaterialen står 
för, alltså både innan byggnaden sätts 
i drift men också tiden efter det att 
byggnadens tas ur bruk. Regeringen 
avser därför att införa krav på klimatde-
klaration vid uppförande av ny byggnad 
från 2022. Det är ett steg i en styrning 
mot en minskad klimatpåverkan från 
byggnader redan från uppförandet, 
då klimatdeklarationer redovisar 
klimatpåverkan från byggnadens 
livscykel, inklusive byggskedet. Ett 
steg på vägen till en klimatdeklaration 
är att börja använda livscykelanalyser 
(LCA) för att identifiera och kvantifi-
era byggnadernas klimatpåverkan. 
Av allt att döma kommer större krav 
på återbruk också att ställas. Detta 
kommer att bli utmaningen i närtid, att 
tänka långsiktigt och redan från början 
ha med sig hur idrottshallen kan få ett 
långt liv, kan möta och anpassas efter 
behov och förändringar och även kunna 
återbrukas, del för del. Byggsektorn har 
dessutom samlat sig och utarbetat en 
färdplan för en klimatneutral värdecykel 
för att svara mot regeringens klimatmål, 
där Sverige 2045 ska ha nettoutsläpp 

av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.  

Hållbart över tid
För att nå målet att bygga hållbart och 
möta de ökande krav som kommer finns 
det en central ingång; att använda det 
vi redan har och det vi uppfört så länge 
som möjligt. Att få till långa brukstider 
förbättrar LCA avsevärt. För att uppnå 
en idrottshall med lång livslängd och 
hög nyttjandegrad så är möjligheten 
till flexibel användning samt kvalitet i 
byggande och gestaltning två bärande 
faktorer. 

En flexibel användning uppnås 
genom att planera och utforma rummen 
för olika funktioner. Rum utformade bara 
för en funktion tenderar till att bli svår-
använda över tid om behoven förändras. 
Flexibel användning är också att kunna 
anpassa utifrån efterfrågan, att skapa 
robusta rum som tål förändring. 

Att bygga kvalitativt skapar lång-
siktiga värden. Det innefattar att välja 
bra material som håller och inte kräver 
onödigt underhåll eller blir uttjänta, och 
att välja material som kan bytas när 
slitage går för långt. Kvalitet handlar 
också om gestaltning, att utforma 
byggnader med arkitektonisk kvalitet 
och detaljutformning håller över tid 
och minskar också skadegörelse. En 

• Materialets 
långsiktiga påverkan 
på klimatet

• Påverkan under 
byggtiden

• Tydligt mål och vision
• Hållbar gestaltning
• Samverkan mellan 

kompetenser

• Robust byggnad
• Flexibilitet
• Flerfunktion

• Demonterbarhet
• Rena material
• Återanvänd i andra 

hallprojekt

Den hållbara byggnaden
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fin offentlig byggnad blir ofta omtyckt 
och hanteras därmed mer varsamt. En 
byggnad som bevaras snarare än som 
överges när åren går. En tredje hållbar 
faktor som nämnts tidigare är att bygga 
volymeffektivt. Att få in mer innehåll på 
mindre yta är att bygga hållbart och 
resurseffektivt.

Livscykel och miljö/klimat 
påverkan i byggnadens olika 
skeden

Planering och projektering
I det arbete som föregår ett byggande 
sätts förutsättningarna för byggnadens 
klimatpåverkan. Här bestäms byggna-
dens utformning i helhet och detalj samt 
val av material och tekniska system. 
Man kan planera för människors behov 
på ett sätt som uppmuntrar en hållbar 
livsstil. Man bör också ta tillvara så 
mycket som möjligt av det som redan 
finns på platsen, till exempel genom att 
bygga om, hellre än att riva och bygga 
nytt. Genom kloka design- och material-
val kan man skapa energieffektiva hus 
med låg förbrukning och där den energi 
som används är förnybar. Behovet av 
energi minskas genom att optimera 

byggnadsvolymer, genom att orientera 
byggnaden rätt och välja rätt klimatskal 
samt genom att välja energisnåla 
tekniska system. Att granska och välja 
giftfria material är grundläggande. Detta 
gäller både om man vill återanvända ett 
material eller bygga in nya.  Målgruppen 
barn är, när dom växer och utvecklas, 
dessutom extra receptiva för gifter.

Byggskedet
I en byggnads liv har byggskedet gett 
upphov till ett stort klimatavtryck redan 
från dag ett. Den aspekt som ger störst 
påverkan är materialframställningen. 
Därför är det av största vikt att välja 
material noggrant utifrån dess klimat-
påverkan. Materialaspekter att sträva 
efter är förnybarhet, återvunna material, 
material med miljödata eller utformade 
för återbruk. Olika tillverkare kan orsaka 
olika utsläpp för likvärdiga byggmaterial, 
varför upphandling är ett viktigt verktyg. 

Användning
Klimatavtrycket från en byggnad under 
användning kommer framförallt från 
energibehovet. Energin behövs för upp-
värmning, ventilation, varmvatten och 
belysning med mera. Det som varje år 

kan te sig litet ackumuleras till att bli en 
stor del av byggnadens klimatpåverkan 
med tiden. Lägst klimatavtryck kom-
mer av förnybar energi, som solceller 
och solfångare och andra förnybara 
energislag. 

Att utforma byggnaden så att dess 
volym och stomme samverkar med de 
tekniska systemen kan minska behovet 
av energi. Andra bidragande faktorer till 
en byggnads klimatavtryck kan komma 
från behovet av att byta ut material och 
möbler eller om- och utbyggnad. Att 
utforma en byggnad med hänsyn till 
framtida ändrade behov eller genom 
generella lösningar som möter flera 
behov kan ge en lägre klimatpåverkan 
på sikt. 

Återanvändning
Att planera byggnader för återanvänd-
ning och att återanvända material 
eller möbler vid nybyggnad, som 
kommer från andra byggnader, minskar 
klimatavtrycket i dagens och morgon-
dagens byggnader.  Att förbereda för 
demonterbarhet är ett sätt att säkra att 
byggnaden kan komma att ingå i ett 
cirkulärt kretslopp. 

Idrottshallspecifika hållbarhetsaspekter:

Varje byggnad har sina plats- eller situationsspecifika förutsättningar för att kunna bli hållbara. 
För idrottshallar finns ett antal aspekter att arbeta med för att byggnaden ska bli så robust och 
självförsörjande som möjligt. 

• En hög rumshöjd innebär att använd luft värms och stiger uppåt, vilket nyttjas till naturlig 
ventilation istället för energikrävande mekanisk.

• Stora yttertak lämpar sig till solenergi eller hantering av dagvatten med växtbeklädda tak. 

• Växtbeklädda tak bidrar till ökad biologisk mångfald.

• I idrottshallar är varmvattenanvändningen stor och kan försörjas av förnybar energi, genom 
solfångare och solceller. 

• Varmt spillvatten från duschar kan värmeväxlas till nytt varmvatten. 

• Närvarostyrd belysning i alla utrymmen sänker elkostnaderna. Även om nyttjandegraden på 
idrottshallar är stor förekommer det obokade tider och rutinerna att släcka efter ett pass är ofta 
bristande.

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL



64

Framtidens idrottshall 
är en del av kommunens 
strategiska planering, den 
svarar på det behov som 
är störst och skapas och 
utvecklas genom lokal 
förankring.

Det är viktigt att vara medveten om alla 
planprocessens skeden för att kunna 
arbeta med hallfrågan på ett strategiskt 
sätt och säkra att hallar planeras och 
placeras på ett samhällsnyttigt sätt. 
Annas är risken att behoven konstateras 
allt för sent i processen och förutsätt-
ningarna försämras. Genom att koppla 
planeringen av hallar till ordinarie plan- 
och förvaltningsprocess möjliggörs 
samnyttjande och en tydligare kartlägg-
ning av behov och möjligheter i relation 
till kommunens övriga utveckling. 

Inkluderande planering
För att erbjuda likvärdiga möjligheter för 
alla våra medborgare att tillgå hallakti-
viteten och därmed öka samhällsnyttan 
av hallarna behöver man arbeta aktivt 
inkluderande även i planeringsproces-
sen. Nuläget behöver kartläggas och 
fokusgrupper behöver identifieras.  För 
att skapa en inkluderande hall bör ett 
normmedvetet arbetssätt implemente-
ras genom processens alla steg. 

Att arbeta med brukargrupper för 
att komplettera den fackmannamässiga 
kunskapen är centralt för att nå ett 

inkluderande resultat. Medborgare kan 
göras delaktiga i beslut och processer 
på flera sätt och nivåer. För att hitta rätt 
form av delaktighet finns en särskild 
delaktighetstrappa som bland annat 
SKR har skrivit om att ta hjälp av. Ett 
annat verktyg som rekommenderas 
från bland annat SKR är att ta fram en 
konsekvensbedömning för att bedöma 
skillnader i hälsa i områden i samband 
med beslutsfattande. 

Översiktsplanen
Översiktsplanen formulerar strategier 
för kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling med utgångspunkt i den 
politiska målbilden. Den anger en 

ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN GENOMFÖRANDE

Kartlägg nuläge 
och hitta strategiskt 
viktiga hallsats-
ningar.

Skapa tillräckligt 
utrymme för hall och ytor 
rumt hallen, säkerställ en 
inkluderande placering 
inom detaljplaneområ-
det. 

Utforma tillsammans 
- Samverka med de 
lokala aktörerna för 
att skräddar sy en hall 
som svarar på det 
lokala behovet och 
inkluderar fler.

Fortsätt att samverka 
för att utveckla 
verksamheten och 
nyttjandet av hallen. 

HALL I BRUK

långsiktig och övergripande utveck-
lingsstrategi och grunddragen i den 
avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. Den hanterar frågor 
om allmänna intressen, riksintressen 
och om hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Idrottshallars utveckling sker till 
stor del kopplat till utveckling av nya 
skolor vilket ofta är en konsekvens av 
bostadsutveckling. Utvecklingsläget 
bör därför kartläggas och behov av nya 
hallar identifieras för att åstadkomma en 
strategisk och inkluderande placering 
av en ny hall. 

Samtidigt bör nuläget kartläggas, 
befolkningsdata tas fram och analyse-

BEFINTLIG 

SITUATION

Strategisk planering

En utgångspunkt för att förändra ojämlikhet är 
att synliggöra hur ojämlikhet skapas och upp-
rätthålls. Det innebär att titta på de normer som 
ligger till grund för den egna verksamheten och 
undersöka vilka villkor de skapar för brukare 
och invånare. Normer ramar in det som ses som 
normalt och naturligt. De är nödvändiga för att 
vi ska kunna samspela i samhället, men de kan 
också fungera som begränsningar. Ett normkri-
tiskt arbete är ett förändringsarbete som tar sin 
utgångspunkt i den egna organisationen.

Normkritiskt arbete, SKL, 2011
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”Integrera 
och samordna 
planeringen 
av hallar i 
kommunens 
ordinarie 
planering 
redan i tidiga 
skeden! 
Mikael Franzen, Uppsala Kommun

ras och synliggöra skillnader i hälsa på 
lokal och regional nivå. Utan underlag 
vet man inte vilka skillnader man ska 
komma tillrätta med, risken är att man 
antar skillnader och samtidigt undanlå-
ter att förändra rådande ojämlikhet.

I detta översiktliga skede har man 
också möjlighet att komplettera kommu-
nens rörelseerbjudanden, för att möta 
flera behov och identifiera synergier 
mellan olika strategiska satsningar på 
hälsa. 

Detaljplan 
I detta skede fördelas marken inom 
ett avgränsat område till olika lämpliga 
användningar. Lämpligheten bedöms 
utifrån beskaffenhet, läge och 
behov. Planen tas fram enligt en väl 
definierad process för att säkra insyn 
för berörda och för att få fram ett bra 
beslutsunderlag som är möjligt och som 
går att förankra. I detaljplanen fördelas 
ytan mellan detaljplaneområdets olika 
funktioner. Här definieras skolgårdars 
yta och bostadskvartersutbredning, 
vilka stråk som har större eller mindre 
utrymme för gång, cykel, lek etc. I detta 
skede identifieras behov och möjlig-
heter utifrån den specifika platsen, de 
lokala behoven och möjligheterna.

För idrottshallens del är det här 
viktigt att säkra att ytan och höjdan-
givelser för hallen är tillräckligt stor 
och att hallens placering inom detalj-
planeområdet gynnar rörelseglädje, 
rörelsefrihet och tillgänglighet för fler 

enligt beskrivningen i kapitlet Hallens 
placering. Även ytor för parkering och 
angöring sätts i detaljplaneskedet och 
behöver bevakas

I detta skede bör det aktivt 
inkluderande arbetet ske både genom 
förvaltningsöverskridande samverkan 
och genom uppsökande av både 
föreningsliv av olika slag och grupper 
som ofta står utanför föreningsidrotten. 

Genomförande - Utforma hallen 
inför byggnation 
Efter detaljplaneskedet fortsätter 
arbetet med utformningen av 
byggnaden. Utifrån de begränsningar 
i höjd och utbredning på mark som 
framkommit i detaljplaneskedet 
fortsätter arbetet med att utforma 
byggnaden i sin helhet och i sina olika 
delar. Ett arbete som vanligtvis sker i en 
projektgrupp bestående av arkitekter 
och andra teknikkonsulter.

Även i detta skede finns mycket att 
vinna på ett samarbete utanför projekt-
gruppen för att få till en lokalt förankrad 
normmedveten designprocess. Man kan 
antingen arbeta vidare med de grupper 
som identifierats redan i tidigare skeden 
eller söka upp identifierar komplet-
terande grupper. De grupper man väljer 
att arbeta med bör vara de som redan 
är aktiva i det lokala föreningslivet, såväl 
större som mindre grupper, men också 
grupper som står utanför föreningslivet. 
I såväl planeringen som genomförande 
och sökandet efter information och 

Delaktighetstrappa

De olika trappstegen är (1) information, (2) 
konsultation, (3) dialog, (4) inflytande och 
(5) medbeslutande. Delaktighetstrappan 
ska ses som en hjälp till att strukturera 
medborgardialogen i förhållande till de 
beslut de förtroendevalda ska fatta med 
utgångspunkt i de lokala förutsättningar 
som råder. (SKRs beskrivning av trappan).

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL

INFORMATION

KONSULTATION

DIALOG

INFLYTANDE

MEDBESLUTANDE

svar skall också idrottsförbundens 
kunskap nyttjas, såväl de centrala som 
de mer lokala. Det är återigen viktigt 
att identifiera trappsteg på deltagande 
trappan och att låta rätt kompetens 
hålla i dialogen. I genomförandeproces-
sen finns stora fördelar i att vad gäller 
specifika aspekter eller lösningar prova 
sig fram, att i skala 1:1 testa och justera 
innan projektet står klart. 

Syftet med medskapande i denna 
process är att hitta platsspecifika 
konkreta behov och synergier så att 
gestaltningen på bästa möjliga sätt 
skapar förutsättningar att skapa en hall 
för fler.
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Strategi 2025 
Riksidrottsförbundet 
https://www.strategi2025.se/ 

Idrottens  samhällsnytta –en sammanfattning 
Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/
nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/idrottens-
samhallsnytta-kortversion.pdf

Idrotten vill - Idrottens idéprogram 
Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsens-
styrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/

Måttboken
SKR
Detaljerade mått för ca 70 olika idrotter. 
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlagg-
ningar/mattboken.1908.html

Redskapshallar - För träning inom svensk gymnastik
Svensk gymnastik
Kompletterande information till Måttboken för gymnastik.
https://www.gymnastik.se/forforeningar/traningsmiljoeran-
laggningar/stodmaterial/

Läroplan LGR 11
Skolverket
Grundskolans läroplan och information om hur den används.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/
laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Gör jämlikt gör skillnad
SKR
Samling för socialhållbarhet minskar skillnaderna i hälsa. 
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gor-jamlikt-gor-skillnad-.
html 

Gör plats för barn och unga!  
Boverket
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga1/ 

Barn och ungas utemiljöer 
Boverket 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/
avslutade-uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/ 

Planera för rörelse!
Boverket 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/

Vidare läsning

Parker och naturområden - riktlinjer för jämställd-
hetsarbete 
Göteborgs stad, Park och natur
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7857827d-cb5c-
4a37-a598-461e8fc9db6c/Parker+och+naturområden_
Riktlinjer+för+jämställdhetsarbete.pdf?MOD=AJPERES 

Inkluderande Lärmiljöer
ARQ/White arkitekter
Planeringsverktyg för inkluderande skolmiljöer.
https://whitearkitekter.com/se/research-development/
inkluderande-larmiljoer/ 

Inkluderande skateanläggningar
White research lab
Rapport om att skapa inkluderande skatemiljöer.
https://white.egnyte.com/dl/OjHBGVaNXL 

Orten i rörelse - jämställdhet och cykling
Haninge kommun 
Exempel på Inkluderande process och implementering. 
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-
miljo/orten-i-rorelse-jamstalldhet-och-cykling/ 

Skolans nya plats i staden
Boverket
Om planering av skolor och idrottshallar i stadsmiljö.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2017/skolans-nya-plats-i-staden.pdf

Rörelseriks stadsutveckling 
RF och Movium
Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir 
tätare?
https://www.rf.se/contentassets/bee89d-
0096b24191a6472c964648175b/rorelserik-stadsut-
veckling.pdf
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Kontakt:
www.gymnastik.se
www.basket.se
www.volleyboll.se
www.svenskhandboll.se
www.innebandy.se
www.whitearkitekter.com

Kontaktpersoner projektet 
Framtidens Idrottshall:
daniel.glimvert@gymnastik.se
niklas.singstedt@white.se



Framtidens idrottshall är ett konceptmaterial 
som utvecklar idrottshallen som en plats som 
uppmuntrar till rörelseglädje och främjar hälsa. 

 Den skall göra vardagsrörelse tillgänglig för 
fler genom att möta idrottsföreningars behov för 
träning, tävling och matcher på ungdoms- och 
motionsnivå liksom skolans behov för undervis-
ning i idrott och hälsa.



Uppdrag: Platsen 
 

Platsens betydelse 

Vilka funktioner inom detaljplaneområdet skapar en attraktiv och trygg plats så stor dela av dygnet 

och året som möjligt?  

Platsen bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och platsen runt om 

ska bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge invånare i alla 

åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och veckans dagar. När 

arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, kan den också bidra positivt till folkhälsan i 

kommunen. 

Arenans bidrag 

Frågor som diskuterat:  
• Arenans innehåll 
• Hur stärker Arenan näringslivet 
• Vilka företag och branscher kan vara intressanta att verka i området 
• Vad behöver/kräver företagen som är involverade i arenan 
• Hur kan man tänka sig att använda Arenan?  

 

Skapa en tydlig profil och känsla för Platsen 
En platsidentitet har som uppgift att synliggöra, stärka och förbättra förutsättningarna för platsen att 
utvecklas. Vi uppfattar en plats genom en mängd olika värden, där samspelet mellan de mjuka och 
fysiska värdena spelar en central roll. Specifikt hur de samspelar är avgörande för att skapa 
dynamiken. Viktiga ingredienser för att lyckas med en platsidentitet är  

 • Samskapande, det är vi tillsammans som formar platsens identitet och budskap.  

• Bygga platsens identitet inifrån, var ärlig och autentisk, bygg identiteten på sanna värden 

 • Skapa en bra vi-känsla. 

 

 

 

Effekter av platsidentitet:  
Det gäller att ta tillvara platsens unika resurser och nyttja de värden som finns.  

En stark identitet för platsen bidrar till en högre nöjdhet och stolthet, och skapar en starkare lojalitet. 
Man ger platsen en högre värdering. Genom en tydlig image och profil skapar det större efterfrågan 
på aktivitet, etablering och besök, det underlättar att attrahera rätt aktörer och hyresgäster till 
platsen och det bidrar till att attrahera och behålla kompetens. 
För en plats som arenan blir en tydlig profil enande för flera som aktörer som tex 
föreningar/kommun/utövare med olika roller och det förenklar samverkan.  
 
 



Sammanfattning och rekommendation: Platsen 
 

En tydlig identitet  

Platsen bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och platsen runt om 

ska bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge invånare i alla 

åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och veckans dagar. När 

arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i kommunen. 

 

För att vi ska lyckas med Arenan och området behöver vi knyta samman platsen med 

byggnaderna, till en väl sammanhållen plats.  

1. Skapa en tydlig profil för området 

2. Skapa en tydlig profil för Arenan 

-  låt det vara väl sammanhållet 

 

Koppla samman byggnaderna  

• Mötesplatser - skapa förutsättningar för rummet mellan husen. Bygg inte en solitär 

fastighet till. Knyt samman med tex café/gångar med tak/växtlighet. Minska biltrafik. 

Utgå inte från gator och infrastruktur, utan människorna på platsen. Går det att flytta 

arenan något norr ut för att koppla samman stråk/känsla?  

• Entrén vid ishallen behöver ses över, i sin nuvarande utformning drar den ner 

känslan i hela området.  

• Skapa förutsättningar för foodtrucks, donuts osv förstärka evenemang redan från 

början. Lägg ner el i marken redan nu.  

• Koppla samman stråken med Lindens P-hus.  

Trygghet, välkomnande och attraktivitet:  

• Belysning längs stråken och helheten längs ån.  

• Förstärka platsen mellan arenan och badhuset med mer växtlighet. Skapa rummet 

mellan husen.  

• Förstärk löparslinga runt arenan – knyta ihop den till en hel slinga.  

Kulturen och konsten  

• behöver ta plats. Lyft in konstprojekt – en kreativ process från början.  

• Skapa något spektakulärt längs /i ån.  

Å-rummet.   

• skapa ett attraktivt stråk längs ån.  



• Skapa kajak/kanot/sup- café-häng vid ån, gör det mysigt, trevlig och skapa 

en minioas för att förstärka hela platsen Skapar en levande atmosfär på 

sommaren. Knyt an aktörer redan nu.  

 

Sammanfattning Arenan:  
• Skapa en inbjudande, välkomnande mötesplats redan i entrén.  

• Dela och samsas kring ytor mellan kommunen och kommersiella aktörer 

• Tillåt ytor för lek, möten och häng. Gör det mysigt.  

• Tänk inte att evenemangen ska ge intäkter. 

• Nyttja taket – för tex basketplan/café/ löparbanor och möt utsikten mot Nidingen,  

• Går det att tänka Food court –koncept –gemensamma ytor för att äta, men olika ställen att 

köpa mat från? 

• Tänk inte att allt är för alla – även om det är för många målgrupper och aktiviteter är det 

viktigt att tänka igenom vilka kringaktiviteter fungerar ihop med vad? – allt kan inte blandas.   

• Vid profiltänk - spana på Ess-group som gjort Steam Hotel i Västerås, Hotel Pigall i Göteborg, 

Tylesand och Ystads havsbad mfl.  

 

Värdeord för Platsen, området kring arenan:  
Lekfullt och spontant 
Tillgängligt 
Multifunktionellt 
Sport 
Rekreation 
Kultur 
Tillåtande 
Lärande 
 
 

Värdeord för Arenan:  
Värdeord för arenan:  
Mötesplats 
Välkomnande 
Upplevelser 
Väcker nyfikenhet & rörelseglädje 
Kaxig 
 
Förutsättningar för arenan:  
Tillgängligt 
Multifunktionellt 
Sport 
Evenemang 



 

Möjliga koncept:  

- Kappa bar 

- E-sports bar – med Nintendo.  

- Friskis & Svettis 

- Trampolinpark 

- Boulbar 

- Klättring 

- Bowling/Shuffleboard 

Nytt i Sverige: Pickleball - Spelas på ”badmintonplan” – med något som liknar tennisnät, 

strandtennisracketar och en innebandyboll. Det är en sport som kombinerar tennis, badminton och 

bordtennis. Målgrupp: något äldre då sporten inte går lika snabbt.  

Övriga medskick:  
• Tänk som en exploatör – kontakta intressenter redan nu!  
• Knyt ihop, sammanlänka och se det som en helhet.  
• Namnrättigheter går att sälja tex Kungsbacka Nintendo Arena 
• Behov av hotell 
• Konstverk som stärker Kungsbacka 
• Viktigt att knyta ihop stråken från stadskärnan/stationen till Arenan 

 



Åldersgrupperna; upp till 19, 20-50 samt 51 och uppåt

Invånardialog om arenan,
sammanställning av synpunkter 



Kort om invånardialogen

• Digital enkät

• Spreds via sociala media och genom nätverk

• Tre tillfällen stod vi ute på stan och förde dialog med 
invånare om arenan och att de kan vara med och tycka till

• Utanför badhuset, två tillfällen
• Vid Kungsbacka resecentrum, ett tillfälle

• Totalt 267 synpunkter kom in



Vår analys av resultatet

• Det bekräftar den riktning vi har på arenans innehåll, funktion och 
tillgänglighet

• Invånarnas synpunkter bekräftar vår vilja om att det ska bli en 
samlingsplats för alla. Det ska vara tryggt och välkomnande

• Alla åldrarna är ganska samstämmiga i både arenans funktion, 
användning och namn

• Designen och koppling till området är viktigt

• Arenan bidrar till att vi stärker Kungsbacka som destination och stad

• Vi har fått många kreativa idéer vi kan använda oss av



Sammanfattande omdömet – alla åldrar: 

• Arenan ska vara en mötesplats för alla och som är välkomnande, trygg och tillgänglig

• En plats för att titta på sport och evenemang. Kulturen får ta plats

• Man vill ha och se något extra

• Mycket av stoltheten ligger i arkitektur, design och utformning av arenan. Den ska 
passa ihop med omgivningen

• Det ska vara en hållbar byggnad över tid med bra material

• Det ska finnas möjligheter att äta

• Det ska finnas en hög ambition med arenan

• Man vill ha ett gott rykte kring arenan och att det gör att fler besöker Kungsbacka

• Man ska ha råd att gå dit

Förslag på namn: Kungsbacka Arena eller Kungsarenan, alternativ ett sponsornamn 
eller samarbetsnamn (så som Friends arena)



Åldersgruppen upp till 19 år



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Sport/idrott
• Bollsporter (fotboll/inomhusfotbollsplan med konstgräs, basket, innebandy, 

handboll, hockey)
• Höjdhopp
• Racketsporter/paddel
• Klättring/klätterväggar
• Kampsport
• Mycket redskap/studsmattor
• Käpphästar
• Pilbågsskytte
• Inomhusgolf
• Stor läktare/mycket publik
• Livfullt, sportkänsla, upplevelser



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Design
• Utrustning
• Teknik
• Publikkapacitet
• Flera hallar
• Stort och luftigt
• Många omklädningsrum

• Känsla
• Trygghet
• Glad miljö med ungdomar i fokus
• Glädje
• Häftig inramning



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Mat
• God mat
• Korv
• Fik
• Café



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Tillgänglig/multifunktionell
• Storlek
• För barn och ungdomar
• Många olika sporter
• Stora läktare
• Man ska kunna testa olika saker
• Väl planerat och bra omklädningsrum
• Gemenskap
• Öppen plats för alla
• Inte bara till för föreningar och klubbar
• Snygg inredning, fina färger, snygg utsida



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Design/utformning
• Många hallar
• Stor
• Att den syns tydligt
• Snygg och modern, färgglad
• Fräscht och mycket öppna ytor
• Att den ser bra ut och passar in, matchar omgivningen
• Att alla är välkomna, sätta upp en eller flera symboler som representerar alla
• Mycket folk, samlingsplats för ungdomar
• Förmedla något budskap till unga eller bara vara en plats folk kan känna sig 

trygga på. 



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Sport/rörelse
• Gratis gym för idrottsklubbar i Kungsbacka
• Inget unikt behövs, det behövs fler möjligheter till idrott, fler hallar och fler 

idrotter på samma plats
• Klättervägg inomhus och utomhus, samt boulderväggar (stenformad vägg)
• Skatekulturen
• Studsmattor (vilket passar även mindre barn)
• Danssalar (finns inte många i Kungsbacka) 
• Mycket färger 



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Mötesplats/plats att umgås
• Att man kan vara där på fritiden och hänga

• Idrottare 
• Ungdomar

• Något för både människor och djur, en plats där man kan finna gemenskap och 
träffa nya människor och kanske få nya vänner. 

• En plats dit man kan gå när som helst. 
• En plats att samla kraft och tankar utanför hemmet

• Övrigt
• Elitlagen ska ha egna omklädningsrum
• Skåp med pokaler för alla stora klubbar



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbackas 
arena?

• Design/utformning
• Många hallar
• Stor
• Att den syns tydligt
• Snygg och modern, färgglad
• Fräscht och mycket öppna ytor
• Att den ser bra ut och passar in, matchar omgivningen
• Mycket folk, samlingsplats för ungdomar
• Förmedla något budskap till unga eller bara vara en plats folk kan känna sig 

trygga på. 



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbackas 
arena?

• Mötesplats/välkomnande för alla
• Trygg plats, nya gemenskaper
• Att alla är välkomna, sätta upp en eller flera symboler som representerar alla

• Övrigt
• Ljussättningen, stora event



Namnförslag på Kungsbacka arena

• Istället för att ha ett trött namn borde man göra som Friends arena. 
Kalla den Kvinnojouren arena. 



Åldersgruppen 25-50 år



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• En gemensam och trygg samlingsplats för alla åldrar. En multiarena med känslan av att ”det är här det händer”. 
Hit vill man gå för gemenskap och för att mötas. Arenan är tillgänglig för alla, både vad det gäller lokal och 
utbud. 

• Arenan är en samlingsplats för att ta del av något som händer någon annanstans, så som matcher, tävlingar och 
kulturevenemang. En plats som förenar oss. 

• Exempel på kringverksamheter är klättervägg, boule, shuffleboard och dans. E-sport och motorsport nämns 
ofta. Prova på-aktiviteter. En plats för ungdomsaktiviteter så som disco. 

• Många uttrycker att de vill ha mat så som restauranger, kafé, pub och kiosk. 

• Att koppla ihop arenan med utsidan är viktigt. En grön utomhusplats och utomhusgym. Ett förslag är att låta 
golvet vara detsamma utomhus som inomhus för att binda ihop. Utomhusscen för konserter eller andra 
evenemang. 



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Arenan har en fin inramning, är multifunktionell och har lång hållbarhet. Bra teknik för 
ljud och ljus videxempelvis konserter. Teknik som underlättar, exempelvis att man kan 
se tid för toalettkön. 

• Här finns mässor med olika inriktningar så som bokmässa, matmässa och motormässa. 
Även plats för utställningar och loppisar. 

• En rolig idé: Namnet på arenan kan vara i form av bokstäver på marken som man kan 
skejta på, hoppa mellan eller sitta på.  



Vad skulle kunna bli det unika med Kungsbacka 
arena? 

• Att det är en tydlig samlingsplats för alla åldrar och samhällsklasser. Alla kan vara här samtidigt. Här finns ett 
brett utbud med något som passar alla. En mötesplats för Halland och inte bara Kungsbacka. Att man sätter 
Kungsbacka på kartan. Här vill och kan man vara även när det inte är ett event. En plats för en heldag i 
Kungsbacka. Kanske man till och med kan bo över. 

• Arenan är anpassningsbar utifrån många olika aktivitet och är tillgänglighetsanpassad. Öppningsbart tak. 
Ljudabsorberande inredning så som konst så att det är behagligt att vara i lokalerna. Lösningar inne kan 
användas ute så som kafé/kiosk.

• Design; Det ska vara en wow-känsla över arenan. Ikonisk arkitektur och med en maffig entré. Inredningen ska 
visa tydligt på att det är en plats för mer än sport (så som konst och kultur). Det ska vara en fokuspunkt i ett 
livfullt område och med tydlig koppling till platsen, staden och stationen. Bra ljussättning på utsidan då det kan 
vara mörkt på platsen. Syns från motorvägen (och från Västkustbanan).

• Konstruktion; En byggnad av kvalitet och med hållbara och miljövänliga material, gärna trä och glas. Passivhus 
där spillvärme används till exempelvis badhuset. 



Vad skulle kunna bli det unika med Kungsbacka 
arena? 

• Bra tekniklösningar. 3D-filmer, projicering på väggarna med mera.

• Att vi gör en så pass stor satsning i Kungsbacka. Bra om vi vågar och är modiga i besluten. Kan bli en av de större 
arenorna i Sverige

• Att arenan kompletterar bra till det som redan finns i området. Lyft kulturen och visa på att det inte bara är en 
plats för sport. Kultur och sport är lika självklara i arenan. Plats för rollspel, musikaler, ridsport och olika 
utställningar. 

• Roliga idéer: 
• Gör en Hall of fame på kända personer från Kungsbacka. 
• Handavtryck från medlemmar i föreningar i arenan
• Involvera barnen i utformningen för att få unika idéer och bra anpassningar (inte stelt och rakt)
• Ett idrottslabb som kan göra olika fystester för alla att ha tillgång till. 



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbacka 
arena? 

• Att det är en välbesökt och välanvänd arena som är välkomnande, det gäller även 
området omkring. Här finns utbud för alla och det är en bra mötesplats som är 
tillgänglig. Folkets arena. Ett självklart ställe att mötas och umgås på. Arenan leder till 
att Kungsbacka blir välbesökt. 

• Designen är unik, det är en ikonbyggnad. Arkitektonisk byggnad med bra material som 
håller över tid. Den byggs klokt utifrån miljö, design och ekonomi. 

• Att arenan leder till att Kungsbacka blir en upplevelseort. Världsartister och elitlag 
kommer till arenan och den lockar besökare från olika håll.

• Kulturen får ta plats. Kultur och sport är lika mycket värda.

• Att det är prisvärt och att det är bra logistik i form av WC, parkering, bussar och 
förbindelser.

• Roliga idéer: 
• Roliga inslag som uppmärksammar hållbarhet
• Att den blir handikappvänlig. Kanske blir det där man lägger stora handikappturneringar i Sverige



Namnförslag

• Det förslag som kommer i topp är Kungsbacka arena följt av Kungsarenan.

• Motiveringar till Kungsbacka arena: 
• Det sätter Kungsbacka på kartan
• Enkelt, tydligt och stilrent
• Det är självklart
• Det behöver inte vara svårare. Vi har Kungsbacka badhus, Kungsbacka teater
• Fungerar både på svenska och engelska
• Varför krångla till det? Det visar på var den ligger. 

• Att låta en sponsor sätta namn på arenan är också förslag



Åldersgruppen 51 år och uppåt



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Sport, idrott, evenemang, kultur, dans, show 

• Exempelvis innebandy, handboll, pingis, klättring, lagsporter, racketsporter, LAN, 
bowling och kampsporter

• Idrott på hög nivå och elitmatcher

• Restaurang/fik/kafé – även möjlighet till alkoholrättigheter



Vad skulle kunna bli det unika med 
arenan? 
• Lokal profil

• Miljömässigt bra byggd viktigt med solceller

• Mecka för många sporter

• Arkitekturen viktig – inte funkis, Storslagen byggnad, snygg, spännande – samtidigt 
välkomnande och trevlig atmosfär

• Platsen vid ån och trevliga stråk vid ån.



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbacka 
arena? 
De som sticker ut i denna ålderskategorin är att nästan alla nämner att det är 
viktigt med arkitektur och design som inte blir funkis utan något unikt som tar 
för sig. Det ska komplettera badhuset.

• Modiga initiativ kring hur den ser ut och våga ta ut svängarna med 
arkitekturen.

• Design av arenan – gör det stort, pampigt, vackert, snyggt och trevligt. Kan 
Gert Wingårdh rita?

• Skapa en modern anläggning med bra akustik

• Våga satsa på bra utbud i både sport och evenemang

• Tillgängligheten är viktig och gör det enkelt – parkeringsplatser för många

• Restaurang behöver kompletteras med något hälsosamt – inte bara burgare. 



Namnförslag

• Kungsbacka arena är det vanligaste namnförslaget

• Kungsarenan



Tack!



Arenahall – evenemang & teknik 2020-10-07 

 

Förslag 
Vi bygger en arena med motsvarande funktioner för att genomföra större evenemang med 3500 

besökare. Skapa utrymme för ca 35 evenemang/år som inte är idrottsevenemang.  

Innebär att själva lokalen behöver utformas med ”enkla anpassningar” (om de sker i byggskedet) 

samt teknikinvesteringar, se specifikation senare i dokumentet. Den teknik som behövs för att kunna 

genomföra evenemang uppskattas till ca 12 miljoner. Det är en kostnadskalkyl som kan prioriteras 

om med följden att vi då behöver hyra in tekniken med ökade driftskostnader och ökad riggningstid 

som följd. Inget som föreslås i arbetsgruppen 

Beslut bör tas om att det ska vara en bredd av evenemang i arenan för att skapa förutsättningar för 

ngt mer än idrott och föreningsevenemang. 

Vi har i dagsläget i Kungsbacka en lucka i utbudet och vet att det finns intresse från eventbolag att 

komma hit med sina produktioner om vi har förutsättningar att ta in mer publik. Evenemang säljer 

inte sig själv så det behöver vara ett aktivt arbete att söka och locka evenemang till en arena. 

Förslaget är att arbeta med en modell liknande den på Kungsbacka Teater. Den bygger på att 70% är 

externa inhyrningar och 30% är ett utbud som personalen köper in för att komplettera det mer 

ekonomisk t gångbara utbudet och ge ett större utbud för våra invånare och besökare. 

Exempel på evenemang; 

• Större shower och konserter 

Ex. Mia Skäringer, Danny Saucedo, Jonas Gardell, JLC, Standup 

Konsert; Medelstora, nationella och internationella artister så som Miriam Bryant, Miss Lee, 

Darin, Mustasch, Deep Purple, A-HA, Hammerfall, Vini Vici 

• Mässor, företagsevent, konferenser och stora middagar/sittningar med underhållning, 

konvent, gala 

• Föreningsevent och cuper 

• Utifrån allmänhetens intresse: Klättring, rullskridskor. Drönar-SM, COS-play, LAN-bit 

 

Alternativa förslag 
1. Arena för sportevenemang – då är den enda skillnaden mot andra sporthallar i kommunen 

möjlighet att ta emot en större publik. De evenemangen kommer troligtvis inte att fylla 

arenan så då skulle vi inte nyttja kapaciteten. 

2. Arena med riggar och förutsättningar för att rigga teknik som hyrs in till varje enskilt tillfälle. 

Detta alternativ innebär att det går åt längre tid för att förarbeta och efterarbeta 

evenemanget. Tid som ska balanseras mot möjligheten att göra verksamhet i en lokal som 

hela tiden kostar. Det blir även extra kostnad att hyra in utrustning ist för att äga den. 

 



Förutsättningar 
- Lokalens förutsättningar 

- Teknik 

- OM kommunen själv ska drifta evenemangsdelen så behöver organisationen utökas för att 

kunna arbeta aktivt med detta. 

- Bred kunskap kring evenemang och teknik finns inom förvaltningen för Kultur & Fritid 

 

Risker med förslaget 
 

• Konflikt mellan olika intressen på arenan 

• Beroende av intäkter så det är en ekonomisk risktagning – se Haralds uträkningar. 

• Ökad arbetsbelastning på befintlig personal 

 
  



Behovsanalys av eventteknik, logistik och lokalfunktioner  
 

Punktlista med pris på eventteknik 
 

• Ett flertal bumpertrossar med dimensionerade motorer för ändamålet. Styrningen för 
motorerna ska vara i golvplan.  - 1,8 miljoner kr för 22 motorer och 90 meter tross.  
 
• Truk och boomlift – ca 60 000 kr för motviktstruck och en bomlift/saxlift. 

• Stort antal LED-väggar för användning till reklam samt scenproduktion.  – ca 1,6 miljoner kr 

för ca 50m2. Det ger en god flexibel lösning som passar till Arenans olika behov och ändamål 

• Jumbotron - mellan 500 000–1,5 miljoner kr 
 
• Rörligt samt fastljus för scenen - mellan 1–1,5 miljoner för ljus för enklare föreläsningar 

och konserter.   

• Trosslösning att hänga ljusutrustning i. - ca 340 000 kr för tross och motorer.  

• Ljusbord för att styra ljusutrustningen.  – mellan 100 000–300 000 kr  

• Ljudanläggning - mellan 2–3 miljoner för en anläggning som ger bra matchljud samt har 
god kvalité för enklare konserter och andra framträdanden.  
 
• Ljudbord för att styra ljudutrustningen.  – mellan 100 000–300 000 kr 

• Intercomsystem - ca 40 000 kr 

• Skyddsutrustning - ca 18 000 kr 

 

Resterande punkter är fasta installationer och relaterade till hur man väljer att konstruera och 

utforma byggnaden.  
 

• Lastkaj cirka 10 meter lång med möjlighet att ta emot minimum 2 fullstorlek 25 meters trailers 

samtidigt.  

• Uppställningsplats/parkeringsplats för trailer och artist/spelarbuss i direkt anslutning till arenan.  

• Uppställningsplats för teknik /produktions trailer med kabelkanal in i fastigheten samt tillgång till 

elanslutning. 

 • Portar för inlast 2-3st varav 1-2st på lastkaj och 1st i gatuplan dessa ska ha minsta dimensionen 3x3 

meter  

• Förvaringsutrymme samt tomma utrymme i direkt anslutning till in- och utlastkajen.  

• Innetaket ska stort antal lyftpunkter med god lyftkapacitet.  

• Taket skall förses med loftgångar och gallergolv  

• Väl tilltagen ventilation samt värme och kyla  



• Eventgolv och ett flyttbart sportgolv  

• En fast scen med minsta mått 20x10x1 meter med helt fri takhöjd på minst 10 meter över hela 

ytan.  

• Monterade ridåer som är integrerade i byggnaden för akustik och mörkläggning.  

• Dämpad akustik i hela arenarummet  

• Inga fönster  

• God tillgång till kraftuttag på scen, i taket, på teknikerplats samt i övriga delar av huset.  

• Genomtänkta lösningar för manövrering av husljuset, forcerad ventilation samt sektorindelning av 

brandlarmet  

• God tillgång till WIFI för produktion, arenans verksamheter och maxpublikantal ska kunna användas 

samtidigt.  

• Stort antal (24) fiberpar indraget i Arenan samt strategiskt fastighetsnät med mycket god 

dimensionering mellan nyckelpunkter.  

• Stort antal LED-väggar för användning till reklam samt scenproduktion  

• Greenroom, loger, samlingsrum  

• ”Inhouse catering”  

• Publikentré  

• Publikgarderob  

• Biljettkassor  

• Gäst och personalentré 

 

Logistik för transporter och fordon till och från arenan; 

 

Möjlighet att samtidigt ta emot flera fullstorlek 25 meters trailers. Dessa behöver kunna parkera på 

ett bra sätt nära arenan. Optimalt är ett garage, men som alternativ är ett inhägnat område i direkt 

anslutning till arenans yta för inlastning önskvärd. 

 

Möjlighet att köra in lastbil, hjullastare, truck direkt in i arenan. 

 

Måste finnas; Lastkaj, ramp för större fordon, golv som tål tunga transporter, väl tilltagen, in och 

utfart samt uppställningsplats. Viktigt att tänka på svängradie för trailers och spelarbussar. 

 

Det behöver även finnas minst en lite större parkeringsficka i direkt anslutning till fastighetens med 

ström och kabelsluss in i fastigheten, för TV-buss, turnébuss etc. 

 

Det måste finnas egen parkering för gästande produktioner som ej är betalparkeringar. 

 



 

Logistik för material, förvaring samt in- och utlast.  

 

Det behöver finnas ett stort tomt utrymme i direkt anslutning till in- och utlast. Detta skall kunna 

användas för uppsamling av både in och utgående gods men även som caseförråd vid större 

gästande produktioner. 

 

Vid in- och utlastet bör det vara lastportar i följd så att de bildar en sluss.  

Det ska finnas goda förvaringsmöjligheter i direkt anslutning till scenen, både bakom och vid sidorna 

samt vid mixplats.  

 

Gångar och korridorer mellan scenen och arenans golvyta samt inlastytan måste vara minst 2 meter. 

Nivåskillnader, bör undvikas, ska ej regleras med trappor utan svagt stigande ramper. Undvik skarpa 

hörn och svängar.   

 

Det behöver finnas truck och boomlift stationerad på plats i Arenan. Planera för lämplig parkering 

med laddningsmöjligheter. 

 

 

Infrastruktur Rigging; 

 

Det måste finnas ett stort antal lyftpunkter i taket med god kapacitet. Det skall finnas utförlig och 

tydlig dokumentation över dessas placering, lastkapacitet (både individuellt men även tillsammans), 

typ av infästning etc. 

 

Det skall vara enkelt att komma åt fästpunkterna så detta behöver planeras redan i ritningen av 

Arenan, loftgångar (catwalk), gallergolv, säkringslinor för sele etc. 

 

Arenan skall ha ett flertal väl tilltagna bumpertrossar (typ S66 eller uppåt) samt rejält 

dimensionerade motorer (troligtvis blir d8+ 2tons rimligast) med loadcells (lastövervakning). Viktigt 

är att hela styrningen för motorer skall vara på golvplan ej i taket.  

 

Det behöver finnas rejält tilltagna och lättillgängliga lösningar för att dra kablage från golvplan/scen 

till taket både för Arenans fasta installationer men även för gästande produktioner.  

 

I princip all teknik (slutsteg, dimmer, styrning, kraft) behöver finnas i teknik-nischer som befinner sig 

på golvplan ej uppe i taket. Dessa ska vara strategiskt placerade samt ha gott om utrymmer för 

tillfällig samt gästande teknik och väl tilltagna kabelkulvertar med plats för extra tillfälligt kablage. 

Detta gäller även för anslutning till scen samt mixplats, utrymme för bildproduktion med mera. 

 

 

Miljö; ventilation, kyla/värme, larm etc 

 

Det är väldigt viktigt att lokalerna har väl tilltagen ventilation samt genomtänkt reglering för värme 

och kyla. Ur ett eventperspektiv måste hänsyn tas till att mycket eventteknik själv genererar en stor 



mängd värme. Effektrök eller hazerök skall inte kunna utlösa brandlarmet. Det måste gå att stänga av 

brandlarm i lämpliga sektioner så utrymmen som ej används fortfarande kan ha aktivt brandlarm. 

Detta kräver att ventilationen är separerad så effektrök inte kan utlösa larm i lokaler som ej används. 

 

Hänsyn behöver även tas till att eventuell automatisk släckutrusning, exempelvis sprinkler, är lämplig 

tillsammans med troligt förekommande tillfällig teknik. 

 

 

Golv 

 

Det som troligen blir mest effektivt är att ha ett eventgolv i grunden och sedan lägga på ett sportgolv 

som tas bort vid event. Detta på grund av att eventgolvet kommer vara betydligt mindre känsligt och 

det har inte har samma krav som ett modernt sportgolv. Eventgolvet behöver ha en hög lastkapacitet 

för att klara tex truck, bomlift, montrar etc. Eventgolvet behöver vara mattsvart. Den kan vara 

lämpligt att redan i byggnationen investera i återanvändbar eventmatta för mässor etc.   

 

Scen 

 

Grundscenen bör vara fast, en rimlig storlek är minst ca 20x10x1meter. Detta beror naturligtvis hur 

hela lokalen kommer att utformas. Undermaskineri och hissar kommer troligtvis bli onödigt dyrt i 

förhållande till potentiellt behov. Scenen måste vara mattsvart, ha god lastförmåga samt vara 

akustiskt hyffsat stum. En helt fri takhöjd på minst 10 meter kommer att behövas övar hela scenytan, 

mätt från scengolvet upp till tross. 

 

Det bör finnas monterade ridåer som på ett smidigt sätt är integrerade i byggnaden.  

 

I samband med planering av scen behöver även mixplatsen, scenens sidoytor samt ytan bakom 

scenen planeras, så det blir en bra helhet. Tex lösningar för kanalisering av kabel mellan mixplats och 

scen, hur man på ett smidigt sätt kan flytta saker från en sida till en annan på scenen utan att gå över 

den, lösning för hur man kan får upp och ner grejer mellan scen och golv med mera. 

 

Kraft, internet, Wifi 

 

Det behövs rejält med tillgång på kraftuttag både på scen, i taket, i teknik-nischer och i övriga delar 

av huset. I många arenor, även i Sverige, börjar det bli vanligare med Powerlock system så bedömer 

jag att det långsiktigt kommer bli mer kostnadseffektivt att köra på klassiska CEE-don. Det behövs ca 

1x 63A + 2x 32A i varje teknik-nisch, ca 1x125A + 4x 63A + 2x 32A på scen, 6x 63A ute i lokalen längst 

med sidorna och ett rejält gäng med 32A och 16A i taket.  

 

Det behövs genomtänkta lösningar för manövrering av husljuset, forcerad ventilation mm som är 

tillgänglig även för gästande produktioner.  

  

Viktigt är att säkringar och JFB måste finnas lätt tillgängliga även för gästande produktioner. 

Dokumentation skall vara tydlig och säkringsgrupper för samma lokal skall finnas i samma elrum. 



 

Det behövs strategiskt placerade kraftuttag på utsidan av fastigheten, för tex, skyltning, tillfällig 

fasadbelysning, evententré, turné/teknikbuss med mera.  

 

Det är lämpligt att dra in 24 fiberpar in i fastigheten. Det skall även delvis finnas ett fastighetsfibernät 

med förbindelse från tex inkommande till scen, inkommande till bildproduktion, inkommande till 

entré osv. Det räcker dock med ett fåtal fastighetsfiber resterande fastighetsnät kan vara cat6. Allt 

bör vara patchat och klart till rum för inkommande. 

 

För Wifi är det lämpligt att ha en marginal motsvarande en dubblering av max tillåtna publikantal. För 

att kunna garantera god driftsäkerhet, med hänsyn till att vid event kommer många besökare att vilja 

filma och dela video samtidigt.  

 

Scenteknik 

 

Vi bör i ramen för byggnationen i första hand prioritera grund infrastrukturen snarare än att köpa in 

allt för mycket lös teknik.  

Det som bör finnas är; 

- En rejäl mängd LED-väg både för matchreklam men även för scenproduktion.  

- En modern jumbotron som är integreras på ett bra sätt med övrig LED-teknik. 

- Ett enklare rörligt samt fast grundljus för scenen samt en bra trosslösning att hänga det i samt ett 

bra bord att styra det från. 

- En komplett ljudanläggning som tillgodoser behovet vid idrottsmatcher samt mindre konsert och 

andra scenframträdanden. Denna skall vara enkelt att komma åt för att kunna rigga om.  

- Grundläggande arbetsredskap för teknisk personal, så som intercom, comradio, skyddsutrustning 

med mera.   

 

 

Övrigt 

 

Det finns vissa grundläggande funktioner som gästande produktioner förväntar sig skall finnas på 

arenor och som också är behov för många av de publika evenemangen inom så väl sport, kultur, 

mässor & möte. 

 

”Inhouse catering”, det måste finns ordentligt restaurangkök samt serveringsyta på plats i huset. 

Detta för servering till gästande produktion men även möjlighet för publiken att äta och dricka före, 

efter och under pauser i evenemanget. 

 

Viss mängd eventtekniska inventarier; Publikstaket, köstolpar med band, kabelskydd, tillfällig el-

utrustning med mera. 

Publikgarderob, det måste finnas befintlig alternativt möjlighet att sätta upp en fungerade bemannad 

garderob för max godkänts publikantal. Detta innebär att det behöver planeras in tillräckligt stora 

ytor som är lämpliga och avsedda för ändamålet. För detta bör finnas; brickor, bord och galgehästar i 



arenan.  

Genomtänkt in- och utpassage av publik. Det är viktigt att planera ett effektivt in och ut publikflöde. 

Effektiva biljettkassor samt gäst- och personalentré.   

Diverse olika rum till ”backstage”, loger med egen dusch och wc, ”greenroom”, mötesrum och andra 

rum som kan nyttjas av såväl egen som gästande produktion. 

Logi, ett samarbete med närliggande hotell, enklare logi samt storskalig övernattning behöver finnas i 

nära anslutning till Arenan. 

Goda förbindelser och kommunikationsmöjligheter till och från Arenan samt väl anvisade 

parkeringsmöjligheter för publiken.  

 

Kommentar till dubbelidrotthall eller separerad A och B hall. 

I frågan om valet av att bygga en enskild hall med 2 planer som sedan skall kunna transformeras till 

en plan med större läktarkapacitet tänker vi följande. Det förfaller opraktiskt med denna typ av 

lösning, kontra en mer traditionell lösning med en separerad A-hall med stor fast läktarkapacitet och 

en separat B-hall med betydligt enklare utförande, dock under samma tak. 

 

Vi ser det som en logistiskt krånglig lösning att köra fram tunga läktare på ett känsligt sportgolv. Det 

innebär i så fall att en A-lagsmatch, konsert eller liknande gör att man helt blockerar huset från tex 

en juniormatch eller träning på den tänkta B-planen. Det kommer även dyka upp en hel del praktiska 

hinder med att få till en ridåvägg mellan 2 intilliggande planer om man samtidigt skall kunna jobba 

smidigt med tekniken i huset. Det blir bland annat i princip omöjligt att bygga en smidig jumbotron 

centrerad över A-planen.  

 

Vidare ger det en betydligt bättre flexibilitet och en rad med utökande möjligheter för både 

idrottsverksamheten och evenemang om det skulle finnas 2 separerade lokaler även om den ena är 

betydligt enklare utrustad än om man försöker få ihop allt i ett enskilt multifunktionsrum.   
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RAPPORT 

 

Arenautredning. Föreningslivets aspekter 

Inledning 

Rapportens syfte är att utgöra kunskapsunderlag för den totala arenautredningen. Den är därmed 

mycket kortfattad, indelad med många rubriker och har utformats för att delar ska kunna kopieras utan 

för mycket omarbetning om önskemål om detta finns. 

 

Föreningslivets behov i stort 

Föreningslivet, tillsammans med skolidrotten, har enligt tidigare utredning behov av ca 3,5 

idrottshallar i centrala Kungsbacka. I och med Nystad AB:s färdigställande av två nya idrottshallar och 

två hallar i arenan är behovet på relativt lång sikt väl tillgodosett. Behovet har främst varit en hall med 

stor publikkapacitet, något som är ett av de mest grundläggande arenakraven specialidrottsförbunden 

brukar ha. För handbollens del, som är den sport som ligger högst idag och över tid bedöms ha den 

största förmågan att hålla sig kvar, är arenakravet för spel i högsta herrdivisionen 1500 i publiken och 

2500 i publiken vid nyproduktion av hallar.   

Kungsbacka är en stor stad med lång fotbollstradition. De ca 12 fotbollsföreningarna finns utspridda 

över hela kommunen. Över tid finns potential att ha fotbollslag i de högsta eller i varje fall näst högsta 

serierna. Därför finns även behov av en arena för fotboll med utbyggbar publikkapacitet över tid. Det 

förutsätter dock att ett samarbete mellan klubbarna organiseras på ett mer systematiskt sätt än idag.  

Förutom idrottsföreningar finns kulturföreningar, idéburna föreningar och andra föreningar. Behovet 

av större lokaler med publikkapacitet för dessa bedöms förekomma främst i samband med större 

evenemang inom t ex kulturområdet, mässor o dyl.  

Något som flera föreningar gör är att skapa företagsnätverk för sina sponsorer, något som går i linje 

med, och även underlättar kommunens strävan om att skapa ett bra näringslivsklimat. Förutsättningar 

att ha attraktiva VIP-bjudningar för sponsorer behöver därför finnas. Likväl måste enklare möjligheter 

att fika till en billig penning finnas då det är en långvarig tradition inom föreningslivet och en 

intäktskälla som de värnar.   

Flera föreningar önskar utveckla cup-koncept med övernattning. Övernattningsmöjligheter finns i god 

omfattning i intilliggande Aranäsgymnasiet samt Kollaskolan. Vid riktigt stora arrangemang finns 

även andra skolor för övernattning. Att utöka övernattningsmöjligheten behöver därför inte vara högst 

på priolistan även om bekvämligheten att kunna övernatta även i idrottshallarna är påtaglig jämfört 

med att ta sig till en skola. Utvecklade cup-arrangemang är också något som skulle kunna gynna flera 
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föreningar i kommunen och inte bara de i centrala Kungsbacka. Flera föreningar skulle kunna gå 

samman och göra gemensamma, större nationella idrottsarrangemang som skulle kunna locka besökare 

till staden.  

Vi ser en trend i att allt fler inte vill engagera sig inom föreningslivet utan sköter sin träning själva på 

annat sätt. Vi behöver därför stimulera spontant idrottande på olika sätt. 

 

Berörda föreningar 

De sporter som finns i Kungsbacka stad som har ett stort och växande behov som behöver 

omhändertas är handboll, innebandy, basket och fotboll. Givetvis finns även andra sporter men plan 

finns att tillgodose deras behov i andra idrottshallar.  

Futsal är en kraftigt växande idrott över tid liksom olika former av racketsporter. Behovet för dessa 

bedöms kunna tillgodoses i andra hallar än i just arenahallen. Racketsporter utövas ofta av vuxna och 

det finns därför en möjlighet att kommersialisera dessa sporter såsom skett med tennis och padel. Då 

behöver kommunen nödvändigtvis inte ansvara för den delen.  E-sport klassas inte som en idrott och 

det finns ingen e-sportförening. Aktiviteten är dock ändå väldigt populär att utöva och titta på.  

 

Kommunens inriktningsbeslut om samutnyttjande av lokaler 

Nämnden för Kultur & Fritid har fattat ett inriktningsbeslut om att samtliga lokaler i arenan ska 

samutnyttjas mellan alla berörda parter. Beslutet var okontroversiellt och enigt och har föregåtts av ett 

långt förberedande arbete för att skapa förståelse för nödvändigheten i beslutet. Ingen yta ska därmed 

vara exklusiv för bara en förening eller ett enda behov. Innebörden av beslutet är att omklädningsrum, 

kanslier, förråd, sociala ytor etc kommer att delas av alla. Exempelvis kan ett omklädningsrum vara en 

loge för artister ena kvällen, omklädningsrum för A-laget andra kvällen, omklädningsrum för 

ungdomslag tredje kvällen samt omklädningsrum för skolidrott alla vardagar på dagtid.  

 

Föreningslivets önskemål om medskapande 

I dialog med föreningslivet har de särskilt framhållit att inriktningen om att alla ytor ska delas av alla 

förutsätter att de får vara medskapande i utformningen av ytorna. Ska arenan kännas som ”hemma” av 

flera aktörer måste de få möjlighet att göra det till ”sin” redan i tidigt planeringsstadium.  

 

Kostnader för föreningslivet 

Föreningar har i allmänhet låg betalningsförmåga och kommunens allra största stöd till föreningslivet 

utgörs av att vi har subventionerade avgifter när vi hyr ut lokaler. Enligt ”Idrottsprogram för god 

folkhälsa”, ett styrdokument antaget av Fritid& Folkhälsonämnden 2019, är nämndens inriktning att 
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fortsätta stödja föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar till kraftigt subventionerade 

avgifter.  

När det gäller elitidrott, som även den omfattas av Idrottsprogrammet, sägs att vi ska tillhandahålla 

möjligheter för elitidrott, något arenan svarar upp emot. Då våra prioriterade målgrupper är barn- och 

ungdomar samt utsatta grupper är det rimligt att prissättningen vid elitidrottsevenemang bygger på 

marknadsmässiga principer i enlighet med de nivåer som gäller i närområdet och i de segment 

elitidrotten utövas.  

 

Avvägningar av tid mellan idrott, kultur och andra evenemang 

Behovet av en arena för idrottsevenemang med fler än 1000 personer i publiken (maxkapacitet i 

Nystad ABs sporthall) är begränsat i dagsläget men eftersom kommunen är växande och föreningslivet 

har höga ambitioner, är sannolikheten över tid stor att vi kommer få flera lag som drar mycket publik, 

både inomhus och utomhus. Vi har idag en teater med 500 sittplatser. Bedömningen är att större publik 

än 1000 personer kommer lockas till evenemang som inte har med idrott att göra. Det kan vara 

kulturella evenemang eller andra typer av evenemang. E-sport är idag inte en del av 

Riksidrottsförbundet däremot är det en starkt växande aktivitet som lockar många utövare och publik.  

Kommunen bör initialt vara den som avgör prioriteringsordningen mellan olika typer av evenemang 

dvs hur ofta det vardagliga idrottandet ska brytas för att möjliggöra annat än idrottsevenemang. 

Eftersom vi även har tillgång till en hall med relativt stor publikkapacitet strax intill, så bör det finnas 

god förståelse för att annat än idrott kommer prioriteras i hög grad i arenan. Andelen som inte är idrott 

bör vara hög för att arenan ska upplevas att den är för alla, något som invånarenkäten understryker.  

Hur långt i förväg kommunen ska avisera schemabrytande evenemang till föreningslivet kan 

diskuteras. En relativt hög andel behöver vara preciserad med 1-2 års framförhållning medan vissa 

tillfällen måste hållas helt öppna för att öka vår möjlighet att med kort framförhållning initiera 

intressanta uppslag.  

 

Nästa steg när det gäller föreningslivet 

Föreningslivet har förväntningar på att få vara ytterst medskapande kring utformningen av arenan. Det 

finns begränsat med intresse att delta i tidigt skede kring annat än det som berör föreningen direkt. När 

det gäller själva hallytorna finns redan krav på hur dessa ska utformas för att passa olika idrotter. 

Medskapandet blir därför desto viktigare när det gäller den ”sociala huben” och 

föreningsgemensamma kontor, VIP-ytor etc. 
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Spontan rörelseglädje och arenaområdets utformning  

Idag är det som kallas för Kungsbacka sportcenter attraktivt för fotboll och utomhushandboll på 

sommaren. Området består till största delen av fotbollsplaner med skiftande kvalitet. Ett fåtal av dessa 

används av Kungsbacka IF till vardags medan helheten med väl sammanhållna gräsytor är väldigt 

viktig för att möjliggöra ett kompakt arrangerat Gothia cup och utomhushandbollsturneringen Aranäs 

open.  

Området bör göras attraktivt för flera än utövare och publik till dessa sporter. Området bör därför även 

uppmuntra till rörelseglädje utanför det organiserade föreningslivet. Det gör området mer attraktivt för 

fler, det befolkas av fler vilket gör att området mer naturligt ses som en del av innerstaden. Det kan t 

ex uppnås med attraktiva promenad-och löparstråk längs ån eller på gatorna från Innerstaden till 

arenan och i framtiden vidare ut mot havet. Attraktiva stråk gör att avstånden upplevs som kortare. 

Kopplingen till ån med SUP-paddling, kajak och andra vattenaktiviteter bör tas tillvara. Enligt 

medborgarundersökningen efterfrågas också klättring, en av de mest attraktiva och efterfrågade 

spontana rörelseaktiviteterna. Kopplingen till Idrottsparken som uppmuntrar till både lek, rörelse och 

vila blir viktig att värna. Spontan rörelse kan möjliggöras även som inomhusaktivitet eller med 

byggnaden som stöd. Exempelvis finns många goda exempel från Danmark där byggnaders tak, 

trappor och fasader nyttjas för detta ändamål. 

  

Riskanalys 

När det gäller risker rörande just föreningslivet så har följande risker av vikt observerats: 

• Föreningslivets betalningsförmåga utarmas än mer, delvis som en omedelbar effekt av corona 

då både publikintäkter och sponsorintäkter minskat avsevärt.  

• Det uppstår en spänning mellan kommun och föreningslivet om man har olika åsikter om hur 

mycket tid som ska avsätts i arenan för idrott resp. kultur och icke idrottsliga evenemang. 

• Föreningslivet som helhet uppfattar att detta enbart är en satsning på bara vissa föreningar och 

vissa idrotter.  

• De juridiska avtalen som reglerar försäljningen i arenan blir otydliga, uppfattas som 

missgynnande eller efterföljs inte.  

• Konceptet med att samutnyttja lokalerna utvecklas inte med tillräckligt hög grad av 

medskapande vilket leder till missnöje hos föreningarna som på sikt som kan sprida sig till 

kommande projekt. 

• Föreningar hittar inga bra samverkansformer inte över tid vilket leder till att nivån på idrotten 

inte höjs och en stor arena med utomhusläktare uppfattas som en onödig utgift av invånarna.  
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• Företrädare för föreningslivet byts ut i snabb takt och grundidén och syftet med olika lösningar 

och inriktningar ifrågasätts av nya, tillkommande föreningsaktiva vilket kan leda till behov av 

stora kommunikationsinsatser.  

 

 

 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef  
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Datum 

2020-12-21  

 

 

Arenan 

Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag 
2020-12-21 
 

Beskrivning av området 

Den planerade nya arenan för Kungsbacka Kommun kommer att få en mycket central plats i 

staden och vara ett nav i rekreationsområdet kring Kungsbacka sportcenter.  

Målbilden för projektet är att bygga arenan så att den även samlar och utvecklar miljön i och 

omkring området. Byggnaden ska samspela med området och bidra med ytterligare möjligheter 

för besökare, boende och verksamheter att aktiveras och verka i området. Arenan ska uppfylla de 

olika verksamheternas behov inom givna ekonomiska ramar. 

I området kommer det året runt att finnas goda möjligheter till idrotts- och rekreationsaktiviteter i 

form av badhus, idrottshallar och bollplaner, ishall och park. Byggnaden och området ska vara 

inbjudande till aktivitet för etablerade samt nya besökare. Det ska vara öppet, tillgängligt samt 

lekfullt till sin gestaltning och utformning. Multifunktionell användning av arenan där även 

kommersiella lokaler ska etableras ger möjlighet till stor variation och bredd av aktiviteter. Detta 

ska vara en mötesplats som utformats med öppna tillgängliga ytor som ger trygghet oavsett ålder, 

förmåga eller kunskapsnivå. 

Ny bebyggelse ska anpassas till sin omgivning samt vara ett inspirerande tillskott till miljön. Den 

ska hålla över tid och vara utvecklingsbar samt hållbar efter att behov och omvärld förändras. Det 

ska vara en aktiv mötesplats året om, inomhus så väl som utomhus samt stärka den urbana zonen 

med koppling till å-rummet. Arenabyggnaden kommer att bilda fond i söder, sedd från stadens 

centrum. Den blir ett nav i idrottsområdet. Enligt tidigare utredningsarbete finns här möjlighet att 

få en ikonbyggnad för Kungsbacka stad såväl gestaltningsmässigt som innehållsmässigt. 
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Runt idrottsparken kommer ett flertal mycket stora byggnadsvolymer att samspela. Badhuset i 

ljusbetong med mörka accenter och med en strikt och enkel utformning, rationell till sin form, 

ligger öster om parken. Norr om badhuset uppförs sporthallarna i trä med stora enkla volymer 

med snedskuret tak. Fasader uppförs i grå och grön tjärad liggande träpanel. Sporthallarna får en 

uppglasad mittdel för att tydliggöra entrén och skapa visuell kontakt mellan ute och inne. Ishallen 

sydväst om parken är en kvarleva från sjuttiotalet med den tidens typiska plåtfasad för stora 

idrottsbyggnader. Engelska skolan uppförs med tegelfasad och får i viss mån en annan skala då 

byggnaden har en tydlig våningsindelning. 

Det är viktigt att arenan binder samman området och har en tydlig kontakt med omgivningen. 

Den ska vara välkomnande för alla, inte bara de redan föreningsaktiva. Det ska finnas 

förutsättningar för en gestaltning som bidrar till mångfald och trygghet. En tydlig egen 

gestaltning som blir ett självklart centrum i området. Den stora idrottsparken centralt i området 

kommer att färdigställas våren 2021. Denna plats kommer att fungera som ett möte mellan det 

urbana och det rekreativa i Kungsbacka stad. 

 

Karta över pågående och nyligen färdigställda projekt i Inlag och Aranäs stadsdel. 
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Upphandling av arkitekter 

I arbetet med utformning och gestaltning av arenan finns det olika sätt att gå till väga i val av 

arkitektkontor. Alla alternativ ska dock följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nedan följer 

en redogörelse över varför vi inte bör använda kommunens ramavtal för arkitekter samt vilka 

olika upphandlingsförfaranden som är möjliga. I rapportens slutsats har vi kommit fram till att det 

förfarande som benämns projekttävling är det bästa alternativet i det här projektet.  

 

 

Vilka upphandlingsförfaranden är möjliga? 
 

 Direktupphandling enligt 19 kap 4,7 §§  

o Tillämpligt om upphandlingsvärdet uppgår till maximalt 615.000 kr 

 

 Projekttävling enligt 18 kap LOU 

o Projekttävling är tillämpligt oavsett värde på uppdrag 

o Kommunen behöver inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av 

kontrakt. Kommunen får bestämma att vinnaren eller vinnarna av en 

projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen.  

o En jury ska utses 
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 Urvalsförfarandet enligt 19 kap LOU (förhandling möjlig) 

o Tillämpligt om upphandlingsvärde, det totala värdet för uppdraget, understiger 

tröskelvärdet annars är det  förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

som kan vara aktuellt att använda. 

 

 Förhandlat förfarande enligt 6 kap 4 § LOU 

o Tillämpligt om det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande 

kriterier: 

 den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan 

anpassning av lättillgängliga lösningar, 

 upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar, 

 kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av 

särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga 

och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av 

riskerna i anslutning till dessa omständigheter, eller 

 den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta 

tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk 

bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens. 

 Hur förhandlat förfarande går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglern

a/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/ 

 

 Konkurrenspräglad dialog 

 Konkurrenspräglad dialog får enligt LOU användas i samma situationer som det 

förhandlade förfarande med föregående annonsering får användas.  

o Hur dialogen går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/U

pphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/ 

Sammanfattning 

 I alla förfarande förutom vid projekttävling krävs en tilldelning av kontrakt. Vid 

projekttävling kan kommunen bestämma att vinnaren eller vinnarna av en projekttävling 

ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst eller ej.  

 Projekttävling är inte lika reglerat som övriga upphandlingsförfarande och friare 

bedömning är möjlig. 

 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
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Om inte projekttävling föredras 

Om fokus inte ligger på att få fram flera gestaltningsalternativ är ett möjligt tillvägagångssätt att 

genomföra en upphandling av totalentreprenad i samverkan likt den som gjordes för Kungsbacka 

badhus. Kommunen avropade en arkitekt på dåvarande ramavtal för att ta fram en förslagsskiss 

inför upphandling av byggentreprenaden. Arkitekt som sedan arbetade fram ett 

gestaltningsförslag valdes av vinnande byggentreprenör i samråd med kommunen. 

Upphandlingens syfte var att upphandla en byggentreprenör och fokus låg således inte på att få 

fram olika förslag på gestaltning. 

Arkitektoniskt så har badhuset en pragmatisk och funktionell utformning där främst kopplingen 

till det omgivande området varit svår att få till på ett för området berikande sätt, mycket beroende 

på byggnadens struktur och nödvändigheten i att bassängen står på marknivå. Byggnaden är 

därav sluten mot Idrottsparken. Den ikoniska karaktär och det helhetstänk för området som 

tidigare utredningsarbete förespråkar har därför varit svår att uppnå här. 

Varför inte gå direkt på ramavtal? 

Vi har utrett vilka möjligheter som finns när det gäller köp av arkitekter för Arenan. Vi tittade i 

första hand på vårt ramavtal för arkitekter, dels om vi enligt avtalet får avropa, och dels om det 

finns möjlighet att gå utanför ramavtalet, d.v.s är avtalet exklusivt. Konklusionen blev att det inte 

är möjligt att med stöd av ramavtalet avropa leverantörer för detta uppdrag, dels med hänsyn till 

avtalsinnehåll och syfte, och dels med hänsyn till upphandlingsvärde ställt i proportion till värdet 

av den tjänst som ska avropas. I avtalet finns också stipulerat att vissa projekt av 

avvikande/särskild karaktär (komplexa och/eller unika projekt) kan komma att upphandlas 

separat. Att gå direkt på ramavtal kan medföra vissa nackdelar. Syftet med ramavtalet är ha kort 

väg till arkitekter som ritar för våra kommunala basbehov så som äldreboenden, förskolor och 

skolor. Det är därmed inte säkert att just dessa arkitektkontor är de som är bäst lämpade att ta 

fram gestaltande förslag för en arenabyggnad för Kungsbacka kommun som är ett mycket unikt 

projekt.  

Krav på arkitektkontor 

Även i en tävlingsprocess ställs krav på de arkitektkontor som pre kvalificerar sig eller vinner 

tävlingen. Här måste exempelvis den arkitektoniska förmågan bedömas, har kontoret förmågan 

att vara unika och tänka utanför de givna standardramarna på ett kreativt och konstnärligt sätt? 

Förslagsställarens måste också visa förståelse för komplexa stadsbyggnadssammanhang i relation 

till tydliga lokalprogramskrav och ekonomiska ramar. De måste också ha förmåga att hantera 

samspelet mellan den yttre gestaltningen och verksamhetens behov samt skapa orienterbarhet 

med funktionella invändiga flöden och samband. Arkitektkontoret måste också ha god förmåga 
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att samverka samt ha förståelse för kommunens behov samt kunna föra en god kommunikation 

med övriga aktörer. 

Syfte med tävling  

Syftet med tävling är: 

 att hitta de arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla 

projektet på ett ändamålsenligt sätt tillsammans med kommunen. 

 att få flera nyskapande förslag till utformningen av arenabyggnaden och dess koppling till 

området. 

 att hitta ett förslag som är ekonomiskt genomförbart samt utvecklingsbart.  

”I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för såväl estetiska, tekniska och funktionella 

värden som ekonomiska förutsättningar. En tävling ger arrangören incitament att formulera 

mål och vision för projektet – som därmed kan förankras brett inom organisation och politik. 

I en allmän tävling deltar oftast ett stort antal engagerade arkitekter och team som satsar sin 

kreativitet och kompetens. Arkitekttävlingar har ett nyhetsvärde och massmedial 

genomslagskraft. De skapar intresse hos allmänheten, brukare, politiker och andra berörda parter 

och kan utnyttjas för att förankra och stärka besluten kring ett projekt. Med en tävling byggs stor 

kunskap upp hos arrangören och juryn, både om arkitektur i allmänhet och projektet i synnerhet. 

Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som är 

ovärderlig i det fortsatta arbetet.” Citat från Sveriges Arkitekter 

Vid projekttävling - vad händer om vi inte gillar något av förslagen? 

Hur fungerar projekttävling i detta fall? 

Denna lagtekniska konstruktion är alltså sådan att det inte är projekttävlingen som resulterar i 

tilldelning av ett kontrakt, utan genomförandet av en projekttävling kan möjliggöra en 

upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är alltså inte alla 

projekttävlingar som syftar till tilldelning av kontrakt. I de fall tävlingen istället resulterar i 

ersättningar eller priser löper uppenbarligen inte någon avtalsspärr av den anledningen att något 

avtal inte kommer ingås. Pre kvalificering eller upphandling av tjänst som följer på en 

projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att vinnaren 

eller vinnarna av en projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten behöver 

då inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av detta kontrakt. 
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Vilka möjligheter har vi att få in flera kreativa förslag? 

Det finns ett par olika sätt att genomföra en projekttävling/arkitekttävling - i kommunens regi 

alternativt i samarbete med Sveriges Arkitekter samt med eller utan pre kvalificering 

1.Urvalsform: Projekttävling i kommunens regi, med eller utan prekvalificering 

Förslaget innebär att kommunen själv genomför projekttävlingen utan inblandning av extern part. 

Detta alternativ innebär att den upphandlande myndigheten, Kungsbacka kommun, bjuder in till 

en tävling som är öppen för alla leverantörer. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller 

liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag. 

En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande men reglerna är betydligt mindre 

detaljerade. Projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons, i detta fall genom 

kommunens upphandlingssystem Tendsign. En projekttävling får begränsas till ett visst antal 

tävlingsdeltagare, och kommunen ska i så fall i annonsen ange kriterierna för urvalet av 

deltagare. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocess. 

 

Tävlingen ger därför en möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det fortsättningsvis delas upp i 

olika etapper.  

Se exempel på tidsplan för projekttävling i två steg, alltså med prekvalificering. 

Tid: 14–16 veckor 

 Tävlingsprogram tas fram    3–4 v 

 Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3–4-v 

 Utvärdering, bedömning och gallring   2 v 

 Projekttävling (exv. tre kontor)   4 v 

 Utvärdering och tilldelning av vinnare  2 v 
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Expertis: Egen jury, ta in ytterligare expertis i form av arkitekt med erfarenhet från juryarbete 

och med god kunskap om gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor  

Kostnad: eventuellt inhyrd expertis, arvoden ledamöter, prissumma, 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, annonsering, 

övrigt internarbete.  

Ca 750 000kr 

Förväntad kvalitet: Vi granskar tävlingsprogram internt, lokalprogram etc. Dessa är viktiga 

parametrar för att få fullgoda förslag och kräver god kompetens inom området. (Det kan 

eventuellt krävas extern konsulthjälp till detta vilket kan handlas in på ramavtal.) 
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2.Urvalsform: Arkitekttävling genom Sveriges Arkitekter (SA), så kallade Allmän 
tävling alternativt Inbjuden tävling med prekvaificering  

Tävlingen annonseras ut allmänt. Därefter sker en pre kvalificering om detta förfarande väljs. 

Tävlingsformen är godkänd som urvalsprocess enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocedur. 

Tävlingen ger möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det senare delas upp i olika 

etapper.   

Inom offentlig verksamhet förutsätter andra upphandlingsförfaranden förnyad 

konkurrensutsättning och upphandling i efterföljande nya skeden. 

Denna form är alltså ett smidigt sätt att efter genomförd tävling gå direkt in i projektet 

tillsammans med vinnande arkitekt. 

Allmän tävlingsform är ett sätt att välja utformning, koncept och den arkitekt eller team som 

bedöms ha den bästa idén eller det mest framkomliga förhållningssättet för det specifika 

projektet. En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar under samma 

förutsättningar och med samma uppgift i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma. 

Arkitekttävlingar genomförs med lika villkor, anonymt, för alla deltagare för att valet av vinnare 

ska bli så objektivt som möjligt. I en tävling arrangerad av Sveriges Arkitekter ställs juryn 

samman efter lämplighet för just detta projekt. 

Tid: Det totala arbetet med tävlingen från början till förslag är vanligtvis ett år varav nio veckor 

är tävlingstid. Det kan gå något snabbare med allmän tävling eftersom ett moment, pre 

kvalificering, utgår. Den inbjudna tävlingsformen är också något mer arbetskrävande och mer 

formell. 

Processbeskrivning:  

 Inbjudan, ev. prekvaificering 

 Tävlingsprogram 

 Tävlingsunderlag och bilagor 

 Förankring (exempelvis politiska beslut) 

 Godkännande av program, Godkänns av Tävlingsnämnden 

 Startmöten, hålls individuella på platsen, tid för frågor. SA bollplank 

 Tävlingsperiod, svara på frågor, SA 

 Tävlingsperioden avslutas 
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 Jurymöten, ca 4-5 möten samt inläsning. SA exempelvis jurysekreterare samt 

processledare av juryarbetet.  

 Referensgrupper och sakkunniga, lämnar rapporter till hela jurygruppen i tidig del av 

bedömningsprocessen 

 Beslut 

Expertis: Tävlingar annonseras på Sveriges Arkitekters hemsida och via upphandlingsstödet 

Tendsign. SA har en egen tävlingsnämnd som granskar villkor och kan komma med synpunkter. 

Tävlingsnämnd – kvalitetssäkrar beställarens process. Sveriges Arkitekters tävlingsservice 

arbetar på uppdrag av en tävlingsnämnd bestående av förtroendevalda och kvalificerade 

representanter från professionens olika delar. Nämnden godkänner tävlingsprogram och utser 

juryledamöter. SA bistår med två juryledamöter. De processleder även juryarbetet.  

Kostnad: (Något högre än allmän tävling?) Pris för tävlingsförfarande? Grundservice 95 000kr 

ca 360 000kr till SA 

Utöver grundservice 1400kr/timme. Restid 600kr/timme.  

Tillkommande kostnader: prissumma, arvoden ledamöter, särskild sakkunskap, annons 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, internarbete.  

Totalkostnad ca 1 miljon kr 

Förväntad kvalitet vid inbjuden tävling: En inbjuden tävling genererar en efterfrågad mängd 

förslag beroende på antal kontor som bjuds in. Med detta förfarande når vi en säker möjlig 

lösning dock kan vi missa de mer oväntade förslagen som verkligen skulle kunna stick ut i 

mängden av nybyggnationer i närområdet.  

Förväntad kvalitet vid allmän tävling: En allmän tävling genererar i en mycket bred mängd av 

förslag. Vi kan med detta förfarande förvänta oss inhemska förslagsställare men även förslag från 

främst Danmark och Norge. Det är med allmän tävling de mest kreativa och kanske oväntade 

lösningarna kan inkomma. Mindre och okända så väl som större välkända arkitektkontor kan här 

delta på samma villkor. 
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Exempel på projekttävling i egen regi i Mölndal stad 2016, stadsdelen Pedagogen 
Park, anpassad till Arena i Kungsbacka 

 

Projekttävling med pre-kvalificering 

Upplägg (tre steg) 

 Pre-kvalificering 

 Projekttävling 

 Vidare arbete med vinnande arkitektkontor  

 

Ordningsföljd 

1. Tävlingsprogram tas fram 

Samhällsbyggnadskontoret (eventuellt stöd från landskap, trafik, service och Kultur & 

Fritid?) tar fram ett tävlingsprogram som bl.a. beskriver upplägg av tävling, information 

om tävlingsområde samt innehåll av arena/arenans utemiljö, vilken ersättning de tre 

utvalda kontoren får, tidplan för tävling, bedömningskriterier med mera. 

  

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering 

En öppen inbjudan görs via upphandlingsenheten i TendSign. Alla inlämningar ska 

uppfylla vissa uppsatta krav och levereras in i TendSign inom deadline. Viktigt att en 

kontaktperson finns från kommunen. Kommer frågor in under tiden från ett kontor ska 

fråga och svar förmedlas vidare till samtliga via TendSign så att alla får samma 

information. 

 

3. Utvärdering, bedömning och gallring 

En bedömningsgrupp väljer ut tre kontor efter en uppsatt bedömningsmatris. Viktigt att 

vara transparanta i bedömningen för att kunna styrka varför man valt ut just dessa tre 

kontoren. Måste göras ”by-the-book”. Tilldelning av uppdrag till tre utvalda kontor görs 

där fortsatt upplägg för projekttävling redovisas (om detta inte redan gjorts i steg 1).  
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4. Start projekttävling (tre kontor) 

Tre kontor får det material och underlag som behövs (vision för platsen, utredningar, 

kartmaterial, tidigare framtaget material ex. utredning för nytt badhus från 2016 mm) 

samt tydliga riktlinjer för hur tävlingen går till.  

 

5. Eventuell avstämning (halvtidsredovisning) med kontoren 

Avstämning med kontoren för att se till så att de är på rätt spår. Möjligheter för frågor 

med mera.  

 

6. Inlämning och slutpresentation av kontoren  

Arkitektkontoren lämnar in sitt material via pdf. En redovisning för bedömningsgruppen 

genomförs, helst att kontoren kommer till Kungsbacka och redovisar (om 

omständigheterna tillåter detta). 

 

7. Utvärdering och tilldelning av vinnare 

Bedömningsgruppen väljer ut en vinnare. Ersättning betalas ut till de tre kontoren. 

 

8. Fortsatt arbete 

Eventuellt vidare arbete med ett kontor som bistår med skisser, illustrationer mm till 

planhandlingar. 

 

Tidplan  

1. Tävlingsprogram tas fram           3-4 v 

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3-4-v 

3. Utvärdering, bedömning och gallring            2 v 

4. Projekttävling (tre kontor)             4 v 

5. Utvärdering och tilldelning av vinnare    2 v 

14-16 veckor 
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Konklusion 

Projekttävling med pre-kvalificering, i kommunens egen regi, är det förfarande som är det bäst 

lämpade för detta typ av projekt/uppdrag. Upphandlingen ska annonseras genom kommunens 

upphandlingssystem Tendsign. Sveriges Arkitekter möjlig kontaktyta. Efter avslutad 

projekttävling övergår upphandlingen i förhandlat förfarande med den leverantör som vunnit 

tävlingen för att ta fram kontraktet för det fortsatta arbetet (om det leder till fortsatt arbete). 

Lämpliga tidsfrister för de olika faserna behöver utredas; 

 Tid för utformning av upphandlingsunderlag 

 Tid att lämna in ansökan (steg 1), inbjuden tävling 

 Tid för att kvalificera och urval av inkomna ansökningar, inbjuden tävling 

 Tid för att skapa/lämna in anbud/förslag (steg 2), inbjuden tävling 

 Utvärdering av anbud/förslag 

 Tilldelning/meddelande om beslut 

 Förhandling av kontrakt med vinnare 

Knäckfrågor 

 Ersättning till de tre kontor som väljs ut? 

 Vilka är med i bedömningsgruppen/juryn? Ska vi bjuda in externa experter? 

 Vilka aspekter ska vi bedöma (bedömningsmatrisen)? 

Sammanställt av: 

Maria Brink, planarkitekt, SBK 

Magnus Björned, planarkitekt, SBK 

Lena Melvinsdotter, Mark- och Exploateringsingenjör, SBK 
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Källor 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-b

estallare/fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/troskelvarden/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/over-troskelvardena/ 

https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-a

v-projekttavling/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/projekttavlingar/ 

Sveriges Arkitekters hemsida samt dialog med Julia Hertzman, tävlingsansvarig 

Kammarkollegiets hemsida 

 

 
 

 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/
https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-av-projekttavling/
https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-av-projekttavling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/projekttavlingar/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/projekttavlingar/


 
 

1 
 

Driftformer för arena  
Version 1.9 uppdaterad 18 december, 2020 

Harald Tjelle, utvecklingsledare 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Sammanfattning – rekommendation ...................................................................................................... 2 

Risker ....................................................................................................................................................... 3 

Driftformer som används i olika typer av kommunalt ägde anläggningar .............................................. 4 

Kommunal drift i förvaltning, modell 1 ................................................................................................... 6 

Kommunal drift, egenregi, modell 1b ................................................................................................. 8 

Kommunalt företag (bolag eller stiftelse), modell 2 ............................................................................... 9 

Intraprenad/Avknoppning, modell 2b ............................................................................................... 10 

Entreprenad, modell 3 och 4 ................................................................................................................. 11 

Föreningsdriven verksamhet, modell 5 ................................................................................................. 13 

Referenser ............................................................................................................................................. 15 

 

  



 
 

2 
 

Inledning 
 
Kommunfullmäktige har 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på 
området Inlag, söder om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika 
sport-, kultur- och evenemangsutbudet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi av 
Kungsbacka Kommun och innehålla en till två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt 
åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utöver det ska det finnas en scen i arenan för 
möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nyttjas av skolor under vardagar 
och dagtid. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell 

verksamhet som berikar arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. 

Sammanfattning – rekommendation 
Valet av driftform bland alternativa modeller som är anpassade till den beslutade ägandeformen 

kommunalt ägande hänger ihop med vilka ytor/verksamheter som det planeras för i anläggningen 

samt vilket intresse det finns för att driva olika verksamheter.  

Beroende på vilka kommersiella ytor och funktioner som det beslutas att anläggningen ska innehålla 
finns olika förutsättningar för lönsamhet för en aktör – offentlig eller extern. Om kommunen ställer 
hela anläggningen till förfogande för en enskild extern operatör kan det finnas en risk för att detta 
sker till för generösa eller för hårda villkor, båda delarna ogynnsamma för kommunen. 
 
Vid en sammanvägning av de konsekvenser de olika alternativ får för kommunen som ägare och 

ansvarig samt för användarna av anläggningen, har förvaltningen kommit fram till att det alternativ 

som bäst uppfyller krav och målsättningar är att  

• verksamheten i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till upphandlade 

externa operatörer, eventuellt med en huvudentreprenör 

• förvaltningen för Kultur & Fritid står för driften av evenemang och idrott 

• förvaltningen för Service tar hand om den tekniska driften av fastigheten, 

samt vaktmästeri vid arrangemang 

Denna driftform utnyttjar viktiga fördelar med dessa olika aktörers erfarenheter och kompetens. 

Alternativet, som är en kombination av modellerna 1 och 3 nedan, ger mycket goda 

förutsättningarna för att utgöra en hållbar ekonomisk driftslösning för kommunen, samtidigt som ett 

gott och varierat utbud kan erbjudas olika definierade målgrupper. 

Att externa operatörer får ansvar för verksamheten i de kommersiella ytorna främjar att nätverk och 

branschkännedom inom såväl restaurangverksamhet som annan näringsverksamhet, gärna med 

kopplingar till idrott och kultur, får samspela på ett professionellt sätt och skapa en kreativ plats i 

arenan och området som helhet. Entreprenad gynnar inflöde av erfarenheter och innovativa idéer.  

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare, exempelvis fastighetsbolag, 
antingen kan välja att lägga anbud på någon del av lokalerna eller på samtliga av de kommersiella 
ytorna och på så sätt bli en huvudentreprenör/ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i 
andra hand. Upphandlingen görs enligt LUK/LOU. 
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Att Kultur & Fritid tar hand om kultur- och nöjesevenemangen samt föreningarnas idrott, ger 

möjligheter för att knyta an till den verksamheten som redan bedrivs inom dessa områden och på så 

sätt uppnå samordningsvinster. Detta gäller såväl Kungsbacka Teaters upparbetade kontakter med 

stora och små produktionsbolag inklusive teaterns erfarenhet av evenemangsproduktion, som 

kompetensen hos Föreningsservice inom administration av idrottshallar och -planer för träning och 

matcher.  

Kombinationsmodellen ger möjligheter för kommunen att använda inkomster från kommersiella 

nöjesevenemang, mässor och större idrottsevenemang för att säkra finansiering av ett brett utbud av 

evenemang och aktiviteter, exempelvis smalare idrottscuper och kulturevenemang. 

Att en kommunal förvaltning ansvarar för driften kan utöka möjligheterna för såväl stora som små 

företag att få tillträde till arenan med sina verksamheter. 

Riktlinjer för föreningarnas inkomster från försäljning av biljetter, supportervaror och kioskvaror, i 

relation till kommunen som hyresvärd och till upphandlad restaurationsoperatör, bör regleras i avtal. 

Kioskerna kan undantas från upphandlingsavtal för restauration och ge möjlighet för föreningar till 

inkomster. 

Genom att Service sköter fastighetsdriften utnyttjas de samordningsmöjligheter som ligger i att 

denna förvaltning även ansvarar för stora delar av övrig kommunal teknisk driftverksamhet. 

Personalen har möjlighet att arbeta flexibelt över gränserna i den kommunala organisationen, något 

som ger effektivare verksamhet. 

Även om kommunen behåller det övergripande administrativa ansvaret för idrott och evenemang, 

samt såsom ägare även har ett övergripande ansvar för de kommersiella ytorna, kommer inslagen av 

externa utförare att kunna vara högt. Detta uppnås genom uthyrningar, upphandling av extern drift 

av restauranger, butiker och upplevelseorienterade verksamheter, samt genom att anlita externa 

produktionsbolag för de enskilda evenemangen. 

Om kommunen önskar gå över till en annan driftform så finns det med denna modell goda 
möjligheter för att ändra driftform vid en senare tidpunkt, när anläggningen har trimmats in.  
 

Om ägandeformen 3d-fastighetsbildning skulle få förnyad aktualitet så kan val av driftform av de 

kommunägda, icke-kommersiella ytorna väljas utifrån de samma förutsättningar som i detta förslag, 

med samma gränsdragning mellan kommunal och privat drift. 

Risker 
Att driva en så stor och sammansatt verksamhet som en idrotts- och evenemangsarena är förknippat 

med vissa risker. Genom att kombinera aktörer på det sätt som föreslås uppnås goda möjligheter för 

en hållbar ekonomisk lösning samt att risktagandet hålls nere på en långsiktigt acceptabel nivå.  
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De risker som finns är främst förknippade med svårigheter i att bedöma det kommersiella underlaget 

för olika lokaler och verksamheter. Att inte uppnå fullgod uthyrningsnivå för lokalerna eller tillräcklig 

publiktillströmning vid evenemang är exempel på faktorer som kan medverka till lägre lönsamhet än 

kalkylerat.   

Marknadsanalysen visar dock att det finns en god efterfrågan och ytbehov för bland annat 

restauranger och kontor. Riskerna kan minimeras om de kommersiella ytorna anpassas dessa 

identifierade behov.  

Se även under modell 1 och 3.  

 

Driftformer som används i olika typer av kommunalt ägde 

anläggningar 
 

 

Drift av en kommunal arena är inte en lagstyrd utan en frivillig verksamhet, så det står kommunen 

fritt att välja om verksamheterna ska drivas i kommunal regi, privat regi eller föreningsregi.  

 

 

”Valet av driftform handlar om hur man vill åstadkomma verksamhetsresultat och 
verksamhetsutveckling. Den första frågan att som ansvarig för verksamheten ställa sig 
är hur man ser på sin egen roll, hur vill man kunna agera och vilka verktyg man 
behöver för det. Inom de flesta kommunala områden som handlar om att tillhanda-
hålla medborgarna olika tjänster är alla driftformerna möjliga. Det grundläggandet 
valet är mellan direktstyrning och avtalsstyrning. Detta innebär att valet av driftform 
också påverkas av hur viktigt det är att bestämma själv. 
 
Följande faktorer kan beaktas i valet mellan direktstyrning och avtalsstyrning. 

• Det första och viktigaste att ta ställning till är de egna mål i kommunen som 
kommunen sätter för verksamheten, tillsammans med de krav/mål som kan 
finnas i lagstiftning. 

• Nästan lika viktigt är att identifiera de lokala förutsättningarna för verksam-
heten. Är det många som kan eller ska ta del av den? Vilka resurser behöver 
den som ska utföra verksamheten? Behövs samverkan för att verksamheten 
ska få bra förutsättningar?  

• Kvalitetsdrivande konkurrens förutsätter vidare ett visst överutbud av 
utförare, som alla har förutsättningar att växa. 

• Ytterligare förutsättningar är att det finns utförare med den kompetens som 
efterfrågas för uppdraget i tillräcklig omfattning. 

• En av anledningarna till att det är viktigt att tydliggöra vilken insyn kommunen 
vill ha är att insyn är ett viktigt redskap för att följa upp.”1 

 

  

 
1 Ur Driftformer, kommuner och regioner, SKR 2020  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-903-3.pdf?issuusl=ignore
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Driften av en arena kan delas in i  

 

Verksamhetsdrift – bemanning av anläggningen för att kunna genomföra 

• kommunal verksamhet (ex. skolidrott, kontorsplatser, skyddsrum) 

• föreningsverksamhet (ex. idrottsmatcher, träning med mera) 

• övrig verksamhet som kan vara kommunalt driven, föreningsdriven eller privat driven; 

ex. mässor, konserter, handel, kaféer, gym mm. 

Teknisk drift – skötsel av själva anläggningen/fastigheten 

 

Driftformer 

1. Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

2. Kommunalt företag 

3. Intraprenad/Avknoppning  

4. Entreprenad  

5. Bidragsfinansierad enskild verksamhet  

6. Valfrihetssystem med kundval  

7. Plats på enskild institution  

8. Föreningsdriven verksamhet  

9. Privatisering  

Undervarianter är exempelvis OPS, OPP och tjänstekoncession. 

Några av dessa driftformer är inte användbara för drift av arenahall eftersom de är framtagna för 

helt specifika ändamål, se 5, 6 och 7. Formerna 3 Intraprenad/avknoppning och 8 Föreningsdriven 

verksamhet är möjliga men bedöms av olika orsaker inte som aktuella, se nedan. Nummer 9, 

Privatisering, är inte aktuell när det gäller drift av arena i Kungsbacka, eftersom kommunen har 

beslutat att bygga och äga hallen. Beslut om att sälja arenan kan självfallet tas vid en senare tidpunkt. 

De driftformer som vi undersökt närmare i detta sammanhang är: 

Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

Kommunal drift, kommunalt bolag eller stiftelse 

Intraprenad/Avknoppning  

Entreprenad  

Föreningsdriven verksamhet  

 

Vår förutsättning har varit att det är fullt möjligt att kombinera olika driftformer, att det kan beslutas 

om olika driftformer för olika delar av driften. Nedan följer en genomgång av mer renodlade 

modeller. Det rekommenderade alternativet är en kombination av modell 1 och 3. 
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Kommunal drift i förvaltning, modell 1 
Kommunen kan välja att ha huvudansvaret för driften själv, i förvaltningsform, med möjlighet för 

underleverantörer/hyresgäster. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal drift ger goda möjligheter för inkomster från såväl kommersiella evenemang som 
kommersiella ytor, men modellen innebär samtidigt en något större ekonomisk risk än om driften 
läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos kommunen. En 
driftbudget måste läggas utifrån aspekten att det kommer behövas en uppbyggnadsfas innan optimal 
lönsamhet kan nås.  
 

Risker (analys: WSP2) 

Kommunal drift ger ökad riskspridning genom fler intäktsströmmar och användningsområden på 

arenan, kommersiella ytor ger kommunen möjlighet till ökade intäkter. Risk kan finnas för att 

driftskostnaden blir högre än vad kommunen planerat för initialt. 

 

En arena med kommersiella ytor är en sällaninvestering för kommunen. Det finns därför en risk att 

nödvändig kunskap saknas för att driva en arena med kommersiella funktioner. Det finns även en risk 

för att kommunen inte tar ut marknadsmässiga hyror på grund av brister i marknadskännedom, 

konkurrensbevakning med mera. 

 

Risk för svagt intresse för de kommersiella lokalerna. Detta kan leda till vakanser och minskade 
intäkter för de kommersiella ytorna och därmed kostnader för kommunen.  

 

Juridiska aspekter 

Att inte släppa in externa operatörer kan upplevas strida mot Kungsbackas konkurrenspolicy som 

förutsätter att kommunens välfärdsverksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och 

driftformer, och att det i varje enskilt fall ska prövas vilken driftform som ska väljas. Kommunal drift 

kan i en del fall medföra snedvridning eller hämmande av konkurrens enligt konkurrenslagen och 

kommunallagen. Men att en kommunal förvaltning har det överordnade ansvar för driften av en 

arena bedömer vi inte kommer i konflikt med denna lagstiftning. 

 

Det finns rättsfall som tar upp vilka delar av drift som är olämpliga att driva i kommunal regi. I ett 

uppmärksammat fall i (dåvarande) Marknadsdomstolen blev domen att Strömstads kommunala 

badhus inte förbjöds att bedriva gym och spaverksamhet. Trots detta behöver konsekvenserna av att 

helt välja bort externa operatörer i arenahallsdrift beaktas. Bland annat bestämmelser i 

kommunallagen tillsäger att kommunal drift av gym kan vara olämpligt. 

Vi betonar att även med drift i förvaltningsform är det lämpligt och önskvärt utifrån 

konkurrenslagstiftning med upphandlade underleverantörer och hyresgäster.  

  

 
2 Arena i Kungsbacka – slutrapport, WSP 2020 
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Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Kommunal drift i förvaltningsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet – 
inklusive de kommersiella delarna, goda möjligheter att tillgodose alla målgruppers behov, samt 
goda möjligheter att integrera verksamheterna vid arenan med övrig verksamhet i 
kommunen/stadsdelen. Exempelvis finns i denna modell goda möjligheter för att samordna 
evenemang vid Kungsbacka Teater med evenemang i arenan genom att ha en bredare, samlad 
portfölj av spelplatser att erbjuda gästande produktionsbolag. Dessa bör kunna ta hand om runt 70 % 
av evenemangen, motsvarande fördelningen för teaterns evenemang, och på så vis uppnås 
målsättningen i konkurrenspolicyn om externa aktörer, även i en modell som utgår från kommunal 
drift. 
 
De externa producenterna tar i så fall hand om de mest kommersiella artister och evenemang, 
medan smalare evenemang planeras och genomförs av den kommunala förvaltningen. Externa 
eventbolag är mer intresserade av att hyra arenan för enskilda event än att stå för den totala 
produktionen. 
 
För besökare skulle en samordning av arenans evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters 
verksamhet ge ökad tillgänglighet. Detta gäller såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs, 
förutsatt att samma organisation driver teatern och arenan, dvs. antingen förvaltningarna Kultur & 
Fritid och Service, eller ett nybildat kommunalt bolag som får ansvar för såväl teatern som arenan.  
 

(Analys: WSP) Att driva arenan i kommunal förvaltning kan innebära risk för att hamna i målkonflikt 

med kommunens övriga verksamheter, exempelvis vård, omsorg och skola, samtidigt som kontroll 

över verksamheten och egen insyn i alla led ger ökade möjligheter att styra. Kommunen kan på så 

sätt använda de kommersiella lokalerna för att understödja de mål som finns för platsen, exempelvis 

kopplat till innehåll, utbud och användning och öka det kommersiellt utbud för kommunens invånare 

vilket ger mer liv på platsen. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Att ha kommunalt ansvar för hela eller delar av driften kan innebära fördelar, bland annat ger det 

möjlighet till att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som redan finns i organisationen. 

Kartläggning av befintlig kompetens i förvaltningen bör göras, följt av kompetensutveckling och/eller 

rekrytering för att säkerställa att rätt spetskompetens finns på plats. 

Samordning av arenadriften med övrig kommunal teknisk driftverksamhet kan möjliggöra att den 

tekniska driften av kommunens anläggningar totalt sätt blir mer effektiv. Egen personal har möjlighet 

att arbeta över gränserna i den kommunala organisationen på ett mer flexibelt sätt än med en extern 

utförare, vilket kan leda till effektivare verksamhet för kommunen, med högre kundnöjdhet som 

resultat. Att personal har många fastigheter att ta hand om, gör att organisationen kan parera 

arbetstoppar i den enskilde anläggningen effektivt. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. 
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Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Tjänstekoncession, upphandlingsprocess enligt LUK 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 

 
Hyreskapaciteten, dvs ytor som är uthyrbara till externa kommersiella verksamheter, har identifierats 

till i storleksordningen 8 000 m2 - 10 500 m2. 

Möjligheter till reklamskyltar, digitala såväl som fysiska, inne i och på utsidan av arenan bör utredas 

och tas till vara. Deras ekonomiska tillskott kan fördelas mellan kommunen, föreningarna och externa 

företag. Särskilt bör digitala lösningar övervägas, på grund av deras större flexibilitet. Även 

möjligheterna för att kommersialisera arenas namn bör utredas vidare. Det finns bland annat 

modeller där namnsponsring används som underskottsgaranti. På vissa arenor finns ett undantag 

som säger att sponsorsnamnet inte ska användas i internationella sammanhang, utan då används 

stadens namn + ”arena”.  

Exempel 

Drift i kommunal regi av kommunal förvaltning där i vissa fall endast kaféverksamheten har lagts ut 

på extern operatör, är den dominerande driftformen för kommunalt ägda arenor i Sverige. Se 

exempelvis Partille Arena, Lerums Arena, Halmstad Arena, Vänersborgs Arena, STIGA Sports Arena 

Eskilstuna, Karlskronas arenor (NKT och Brinova). 

 

Kommunal drift, egenregi, modell 1b 
En undervariant av kommunal drift kan bli aktuell om kommunen beslutar om extern entreprenad, 

samt att en kommunal förvaltning ska delta i upphandlingen genom att lämna ett egenregianbud. 

Juridiska aspekter 

För att denna lösning ska blir realitet måste det egna budet vinna budgivningen i konkurrens med 

externa budgivare, och den upphandlande myndigheten efter konkurrensneutral utvärdering komma 

fram till att det interna budet är det bästa och billigaste.  

 

Samma regler gäller vid egenregi som vid traditionell kommunal förvaltning. 

 

Ifall ett politiskt beslut tas om att egenregianbud ska lämnas är det viktigt att uppmärksamma de 

regler för förberedelse för konkurrensprövning som gäller just egenregianbud, se exempelvis om 

beställarkompetens vid förberedelse för konkurrensprövning i Kungsbackas konkurrenspolicys 

tillämpningsanvisningar. 

Att kommunens förvaltningar förbereder ett eget bud samtidigt som de förbereder en upphandling 

av extern operatör är ett mycket resurskrävande tillvägagångssätt. Ifall kommunen väljer att lägga ut 

driften på extern operatör så finns möjligheten att i förfrågningsunderlaget skriva in rätten att inte 

anta några av de lämnade buden, och alltså i så fall ha möjligheten att driva i egen regi.  
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Exempel 

Linköpings arena drivs sedan 2019 i egenregi efter att en kommunal enhet vann upphandling av drift 

i konkurrens med privata aktörer. Arenan drevs även i förvaltningsregi de första åren, utan 

upphandling, bland annat för att skaffa faktabakgrund inför en eventuell upphandling. 

 

I övrigt, se modell 1. 

Kommunalt företag (bolag eller stiftelse), modell 2 
Kommunen kan bedriva delar av sin verksamhet i bolags- eller stiftelseform. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att driva i bolags- eller stiftelseform ger möjlighet för att tydligt separera verksamhetens intäkter och 
kostnader från annan verksamhet. Modellen ger goda möjligheter för inkomster från såväl 
kommersiella evenemang som kommersiella ytor, men innebär samtidigt en något större ekonomisk 
risk än om driften läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos 
kommunen. 
 
Risker 
Se modell 1 
 
Juridiska aspekter 

Kommunalt företag är ett fullt möjligt alternativ till drift i förvaltningsform, även om modellen inte 
används i större utsträckning i Kungsbacka. Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i 
kommuner och regioner. Övriga former är ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella 
föreningar. Företag kan vara helägda av kommunen, eller delägda tillsammans med andra 
kommuner, regioner eller andra aktörer.  
 

Företag är egna juridiska personer och reglerade av flera lagar, främst aktiebolagslagen och 

stiftelselagen. Företagen bestämmer över sig själva, men kommunen som ägare ska genom olika 

instrument styra och kontrollera dem.  

 

Det är viktigt att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med 

kommunens övriga ambitioner om att ge medborgarna en god livssituation. Kommunala bolags 

ändamål och styrningsprinciper beslutas av kommunfullmäktige. Se kap. 10 Kommunallagen samt 

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006. 

 

Modellen kan användas för att säkra konkurrensneutralitet. Bolagisering kan även ingå som ett led i 

en utförsäljningsstrategi. 

Stiftelseformen har börjat användas i mindre grad på senare tid, efter ändringar i regelverk för 

stiftelser. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Att driva i företagsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet, inklusive de 
kommersiella delarna, men något mindre möjligheter för politiskt inflytande på verksamheten än vid 
kommunal drift i förvaltningsform. För besökare skulle en samordning av arenans 
evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters verksamhet ge ökad tillgänglighet, detta gäller 
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såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs. Oavsett driftform bör det regleras i avtal hur 
många dagar per år som arenan får användas för andra evenemang än idrottsevenemang.  
 
Ett motiv att välja bolagsform är att man då tydligt skiljer på traditionella kommunala välfärdstjänster 
från ett område med starka kommersiella inslag. Det kan vara tydligare att styra en kommersiell 
verksamhet på kommersiella villkor utan att hänsyn behöver tas till resultat och budget för övrig 
kommunal verksamhet som till allra största delen är skattefinansierad och ofta lagstyrd. 
Bolagsformen gör att prioriteringar mellan kommersiell verksamhet i bolaget och skattefinansierad 
välfärd i kommunala förvaltningen inte behöver göras av en och samma styrelse/nämnd. 
 
Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 
Motiv till att välja att driva i kommunalt bolag eller stiftelse kan bland annat vara att få effektivitets- 
och samordningsvinster. Vid ett eventuellt bildande av ett kommunalt bolag för evenemang bör 
Kungsbacka Teaters verksamhet lyftas in i detta, för att säkra samordningsvinster med att kunna 
erbjuda externa produktionsbolag scener av olika storlekar. För externa bolag bör förutsättningarna 
för samarbete med kommunen bli likartade oavsett om kommunal förvaltning eller kommunalt bolag 
väljs. 
 
Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. Det kan dock uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom 

idrott prioriteras ner i förhållande till mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 
 

Exempel 

Arenor som ägs och drivs av kommunala företag finns bland annat i Uppsala och Sandviken. 

 

Intraprenad/Avknoppning, modell 2b 
Intraprenad är egenregiverksamhet som drivs med intern beställare och utförare, där en kommunalt 

anställd personalgrupp driver verksamhet på samma villkor som en privat producent. 

Juridiska aspekter 

Intraprenad är en form av egenregi med marknadsmässiga inslag. De flesta av fördelarna med 

kommunal drift finns även för intraprenad. Samma regler gäller som vid traditionell kommunal 

förvaltning. 

Avknoppning är ett begrepp som oftast används när anställda i kommunen vill ta över viss 

verksamhet som egna företagare eller som kooperativ. De anställda lämnar då sina anställningar, i 

motsättning till vad som gäller för intraprenad. Avknoppning har i många sammanhang mer 

gemensamt med entreprenad än med intraprenad, men har tagits med här eftersom dessa två 

former utgår från befintlig personals initiativ. 
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Intraprenad och avknoppning är i kommunal verksamhet vanligast förekommande när grupper av 

personal tar över drift av skolor.  

När det gäller arenadrift så har denna sorts verksamhet så stora volymmässiga olikheter jämfört med 

vad kommunen har i sina nuvarande verksamheter, så att modellen intraprenad/avknoppning inte är 

relevant på den situation Kungsbacka kommun är i idag.  

Exempel 

Vi har inte hittat exempel på någon arena som drivs i form av intraprenad eller avknoppning.  

 

I övrigt, se modell 2 för intraprenad och modell 3 och 4 för avknoppning. 

Entreprenad, modell 3 och 4 
Entreprenad föreligger när kommunen anlitar en extern entreprenör som på kommunens uppdrag, 

varaktigt och självständigt, utför en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. 

Det kan beslutas att entreprenad endast ska omfatta de kommersiella delarna av arenan (modell 3), 

eller även inkludera uthyrning till föreningsverksamhet och kommunal kärnverksamhet (modell 4). 

Ekonomiska konsekvenser 

Huvudmotivet för denna driftform är att ett privat bolag kan agera friare på en kommersiell marknad 

jämfört med vad en kommunal förvaltning kan göra, och har erfarenhet av att göra. 

 

För att en entreprenör ska vara intresserad av att driva arenan bedömer vi att arenan måste ha 

möjlighet att omsätta stora summor pengar och att en reell möjlighet till vinst ska finnas, trots att 

även kommunal kärnverksamhet ska bedrivas. Marknaden för att driva hela arenor verkar vara 

ytterst begränsad. Marknaden utgörs istället av en mängd mindre producentbolag som var och en 

har nischat sig på olika typer av evenemang till exempel mässor, olika musikstilar etcetera.  

 

Entreprenad medför att kommunen gör ett mindre ekonomiskt risktagande, men samtidigt minskar 

möjligheterna för att ta del av inkomsterna. Kommunen kan genom upphandlingsförfarande uppnå 

lägre nettokostnader för driften, dock tillkommer kostnader för beställarkompetens hos kommunen 

då uppföljning och kontroll av driften kräver kontinuerliga personalresurser hos beställande part. 

 

För externa operatörer är troligen de kommersiella ytorna samt de ickeidrottsliga evenemangen av 

större ekonomiskt intresse än idrottsevenemangen. Här kan det dock finnas en osäkerhet när 

branschen ska byggas upp efter Covid-19-krisen. Antingen finns ett stort tryck efter live-evenemang, 

eller så dröjer det sig kvar en skepsis mot att samlas i stora folkmängder.  

Fördelarna för en extern operatör med att ta hand om även idrotten (modell 4) är snarare kopplade 

till logistik och samordning än till ekonomi, det finns fördelar med att som övergripande part ha 

planeringsansvar för såväl idrott som andra evenemang. Mängden träningar och matcher kommer 

att kravställas av kommunen utifrån föreningarnas behov. 

Risker  

Entreprenad kan innebära risk för att man i framtiden tvingas ta tillbaka driften till villkor som man 

har liten överblick över initialt. Det finns också risk för att privata entreprenörer går i konkurs eller på 

annat sätt inte förmår att fullfölja avtalet.  
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Juridiska aspekter 

Att tillhandahålla en multiarena är inte någon lagstadgad verksamhet för en kommun. Det finns 

heller inget lagkrav om att kommunen måste överlämna driften av en kommunalt ägd arena helt 

eller delvis på extern operatör. Men väljer kommunen att anlita extern operatör så är det ett krav att 

det ska ske en upphandling enligt tillämplig lagstiftning (LOU/LUK med flera). 

 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Fördelarna med entreprenad jämfört med kommunal drift är att verksamheten kan få inflöde av 

innovativa idéer och erfarenheter från annat håll än den egna organisationen.  

Kommunen kan även om driften läggs ut på entreprenad fastställa kvantitativa och kvalitativa mål för 

verksamheten, göra prioritering av insatser, samt fastställa servicenivå gentemot användare. 

Kommunen har som huvudman fullt ansvar för verksamheten även vid entreprenad, och kan följa 

upp och kontrollera den.  

(Analys: WSP) Att entreprenör driver arenan kan innebära risk för sämre leverans av sport och 

kulturevenemang, eftersom kommunen har mindre rådighet över arenan, exempelvis för att kunna 

styra tider och möjligheter för skol- och föreningsidrott. Om det uppstår trånga sektorer i 

behov/tillgänglighet kan det vara svårt för kommunen att agera snabbt och flexibelt.  

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Eftersom privata entreprenörer i första hand kan justera sina utgifter genom minskning av 

personalkostnader kan det vara svårt att upprätthålla en tillfredsställande nivå på bemanning om 

lönsamhet samtidigt ska uppnås för såväl entreprenören som kommunen. 

 

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare kan välja att lägga anbud på 

någon del av lokalerna, eller samtliga av de kommersiella ytorna och på så sätt bli en 

ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i andra hand. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

För föreningslivet kan det finnas fördelar med att liksom tidigare hyra sina lokaler direkt av 

kommunen, som även stödjer föreningarna med föreningsbidrag. För en extern totalentreprenör 

finns det samordningsvinster med att ha ansvar även för idrottsaktiviteterna, medan de inkomsterna 

från idrottsverksamheten inte väger lika tungt. 

Det kan uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom idrott prioriteras ner i förhållande till 

mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Modellerna ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och 

det kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda 

möjligheter för entreprenörer att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och 

även övriga byggnader och ytor i området. 

En entreprenör har erfarenhet av att agera på en kommersiell marknad, något en kommun saknar 

både erfarenhet och ibland möjligheter till.  
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Exempel 

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 3 finns bland annat i Kristianstad, där dock den 

tekniska driften ligger kvar inom kommunen. Arenabolaget ägs till 51 % av idrottsföreningen.  

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 4: Friends Arena, Stockholm. 

 

Föreningsdriven verksamhet, modell 5 
Föreningsdriven verksamhet, bidragsfinansierad enskild verksamhet som utförs av 

frivilligorganisation, innebär att en eller flera idrottsföreningar hyr arenan och driftar den inom 

ramen för sin(-a) föreningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningsdrift har stora utmaningar eftersom detta lägger ett stort ekonomiskt ansvar och 

risktagande på föreningarna. För kommunen finns en förutsägbarhet på kort sikt i och med inkomster 

från fasta hyresavtal, men även en osäkerhet på längre sikt pga. föreningarnas större ekonomiska 

osäkerhet än hos kommunen självt eller större externa utförare.  

Föreningarnas verksamhet kommer att bestå av såväl intern verksamhet (träningar) som publik 

verksamhet (matcher). Föreningars inkomster kommer från försäljning av biljetter, supportervaror 

och kioskvaror. Formerna för hur detta ska organiseras, bland annat i relation till eventuell 

kaféoperatör, bör regleras i avtal. Detta gäller även vid andra driftformer än föreningsdrift.  

Juridiska aspekter 

Den nya arenan har tillkommit på kommunens initiativ och gäller en allmän anläggning som ska 

finnas till för alla som önskar att besöka den – även om idrottsföreningars behov av matcharena har 

varit drivande. Uppdraget att driva en arena kommer att gå utanför en enskilds förenings intressen, 

och därför kommer föreningsdriften i detta fall ses som en entreprenad i förhållande till kommunen, 

och inte föreningsdrift i egentlig mening. LOU behöver tillämpas. 

En annan form för föreningsdrift kan uppstå ifall det beslutas om upphandling av extern operatör och 

föreningar bildar bolag och lägger ett vinnande bud på driften. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Föreningsdrift begränsar kommunens inflytande över verksamheten i anläggningen jämfört med 

kommunal drift i förvaltning eller bolag. Det finns risk att föreningsdrift ger sämre möjligheter för 

målgruppsanpassat verksamhet för såväl evenemang som verksamhet i kommersiella ytor, eftersom 

idrottens behov kan komma att dominera. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Vid föreningsdrift finns stora möjligheter för att integrera frivilligt arbete av föreningsmedlemmar i 

verksamheterna. Detta är även möjligt vid andra driftformer, men naturligt nog i mindre 

utsträckning. På många arenor har föreningar/föreningsmedlemmar uppdrag kring försäljning, 

evenemangsriggning, garderob med mera. 
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Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Samarbeten mellan kommuner och idrottsföreningar sker oftast genom att föreningar hyr 

anläggningar av kommunen, samt att föreningar får föreningsbidrag från kommunen för sin 

verksamhet. Föreningsbidrag ska beslutas om årligen och kan inte avtalas på längre sikt. Vid 

föreningsdrift behöver dessa bidragsformer ses noga över i och med att föreningarna som driftar 

arenan går in i en annan roll gentemot kommunen.  

 

Kommersiella ytor 

Modellen ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och det 

kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda möjligheter 

för föreningar att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och även övriga 

byggnader och ytor i området. 

 

Föreningsdrift bedöms som inte aktuellt för arenan i Kungsbacka. Denna bedömning görs utifrån 

föreningarnas intresse, ekonomi samt publikunderlag. Vi bedömer att det under överskådlig tid inte 

finns någon förening med tillräckliga ekonomiska och personella muskler för att driva en arena.  

Exempel 

Föreningsdrivna arenor finns främst i ishockeyhallar, exempelvis Luleå. I Kalmar finns en arena som 

tidigare har ägts av en idrottsförening och som har köpts av kommunen. I Kristianstad driver en 

idrottsförening genom att vara majoritetsägare i ett arenabolag. Kommunen har där ansvar för den 

tekniska driften. 

 

 

De modeller som inte rekommenderas 

Modell 2 med kommunalt företag (bolag eller stiftelse) rekommenderas inte, åtminstone inte initialt, 

eftersom fördelarna jämfört med att driva i förvaltningsform främst utgörs av en större ekonomisk 

oavhängighet från övriga delar av den kommunala verksamheten. Ett annat skäl att välja kommunalt 

bolag skulle kunna vara att marknaden för arenadrift, i betydningen driftsansvar för all verksamhet i 

arenan, bedöms som ytterst begränsad för privata bolag. 

 

En flexibel och intressant modell för kommunalt bolag skulle dock kunna uppnås genom att lyfta 

Kungsbacka Teater ur kultur- och fritidsförvaltningen och ta med denna del in i ett nybildat 

kommunalt bolag som då kan utnyttja flexibiliteten i att förfoga över olika lokaler. Troligen är det 

dock mer lämpligt att överväga bildandet av ett kommunalt bolag för arenadrift om några år, när 

arenan har trimmats in. 

 

Även en övergång till en ”ren” modell 3 med extern operatör för allt utom föreningsverksamhet och 

skolidrott skulle kunna tas upp till värdering vid ett senare tillfälle, när arenan har trimmats in och 

situationen kring föreskrifter för publik vid evenemang har klarnat, dvs. när pandemisituationen har 

gått över i en ny fas. Tjänstekoncession är en avtalsform för upphandlad extern operatör som då 

skulle kunna fungera, även om verksamheterna kommer att vara av så många olika slag att ett 

helhetsuppdrag kan bli svårt att definiera och prissätta.  
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Modell 4 där den externa operatören även tar över ansvaret för all idrottsverksamhet inklusive 

skolidrott rekommenderas inte, eftersom detta skulle innebära så stora ekonomiska utmaningar för 

en utomstående part att verksamheten inte bedöms kunna uppnå en önskvärd bredd i utbudet till 

olika målgrupper.  

 

Referenser  
• Svensk kod för bolagsstyrning, Regeringen 2004 

• Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006 

• Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av 

valfrihetssystem, SKL 2009  

• Offentligt, ideellt eller privat. Om ägande och drift av idrottsanläggningar, SKL 2009  

• Konkurrenspolicy, Kungsbacka kommun 2010  

• Konkurrenspolicy tillämpningsanvisningar, Kungsbacka kommun 2010  

• Konkurrenspräglad dialog, Upphandlingsmyndigheten 2013 

• Kommunallagen, Regeringen 2017 

• Arena i Kungsbacka – slutrapport, WSP 2020 

• Rapport Kungsbacka Arena, RSD 2020 

• Driftformer, Kommuner och regioner, SKR 2020 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-903-3.pdf?issuusl=ignore


PM - Kontorsarbetsplatser i arenan 

Sammanfattning av befintliga utredningar, analys samt rekommendation. 

Sven-Erik Bergström, Projektledare Arenan. 

2020-10-28 

 

Underlag: 

• Kontorsanalys Kungsbacka, Summering och slutsatser. September 2020, Evidens. 

• Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 

Serviceförvaltningen, 20-07-09, MANUS. 

• Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RAPPORT OKTOBER 2020, RSD. 

 

Kontorsanalys Kungsbacka, Evidens 

Kungsbackas kontorsmarknad präglas av en stadskärna med relativt låga vakansnivåer. Utöver 

Centrum är Bolshedens verksamhetsområde tillsammans med de perifera delarna av centrum 

(Kungsbacka tätort) de mest attraktiva lägena för kontorslokaler. Ingen av delmarknaderna har idag 

hyresnivåer som motiverar marknadsdriven kontorsutveckling. Viktiga förutsättningar för kontor är 

tillgänglighet till kollektivtrafik, utbud av handel och restauranger och andra kontorssysselsatta.  

Rekommendationen är att kommunen ska satsa på centrum nära stationsläget och att fokusera på 

kluster – ett område i taget. Framtidstrenden är att ytan per kontorssysselsatt har minskat sedan 

2000 och minskningen bedöms fortsätta framöver. 

Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun 

Kommunen beslutade KS 2015 §123 att kommunens framtida stadshus ska inriktas till två 

huvudsakliga lokaliseringar - nuvarande i kvarteret Samariten samt till kvarteret Vägmästaren. I 

Serviceförvaltningens utredning från 2020 rekommenderas istället att kommunen bygger 

administrativa lokaler som är mindre och utspridda i både tid och på fler adresser. Argumenten för 

detta är att  

• kommunen minimerar riskerna för över/underkapacitet om man bygger på endast en adress 

• På grund av Covid-19 och våra digitala möjligheter kommer allt fler att jobba hemifrån. 

Arbetsplatsen blir mer en mötesplats. 

• Om kommunen bygger administrativa lokaler i anslutning till andra projekt ex kultur och 

fritidsbyggnader, vård- och omsorgsboende samt skolor skapas synergieffekt vad gäller 

markbehov och byggkostnader 

För att säkerställa att kommunens administrativa lokaler ägs till minst 80 % av kommunen själva 

föreslår Service följande åtgärder; 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa i den nya arenan söder om badhuset. 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Vägmästaren, förslagsvis i 

anslutning till det planerade vård- och omsorgsboendet. 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Ejdern, förslagsvis skapa en 

centrumbyggnad med det tilltänkta parkeringshuset. 

• Bejaka möjligheten att bygga om Alléskolan till administrativa lokaler, förslagsvis tillsammans 

med lokaler för fritids- och kulturverksamhet. 



• Bejaka möjligheten att i kommande större invändigt underhållsprojekt bejaka möjligheten att 

bygga om hus B i stadshuset för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD 

Kontoren är viktiga för att få ett jämt flöde av besökare till arenan, eftersom övriga verksamheter 

genererar pulser av stora flöden men i princip inget flöde alls däremellan. 

Bedömningen är att det till år 2025 kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 kontorsplatser, 

motsvarande ca 3 500 kvm och ca ett års kontorsefterfrågetillväxt, enligt Evidens kontorsutredning. 

Något eller några år senare kan det mycket väl efterfrågas ytterligare 1 500 kvm, vilket då skulle 

motsvara ca 100 kontorsarbetande. Den lokaltyp som framförallt efterfrågas är moderna, flexibla 

kontor i storleken 300 till 500 kvm. Därtill ytor (ca 300 kvm) för de föreningskanslier som idag huserar 

i separata byggnader i området. Dessa förutsätts kunna dela på möteslokaler och kunna förhyra VIP-

ytor/festvåning via upplevelserestaurangen. 

Intäktsanalysen visar på en prognostiserad intäkt från kontor (300-500 kvm) motsvarande 7,2 till 8,2 

miljoner kr/år i RSD’s förslag Medium och motsvarande 10,9 till 12,5 miljoner kr/år i deras förslag 

Large. Oavsett omfattningen på andra kommersiella ytor utgör intäkterna en stor andel av den totala 

intäkten, 12,3 till 14 miljoner och 16,7 till 18,9 miljoner för respektive förslagsnivå (Medium resp 

Large). 

Analys 

Marknadsanalysen visar på möjligheter till större hyresintäkter desto större ytor med kommersiella 

verksamheter som arenan förses med. Evidens rapport beskriver att viktiga förutsättningar för 

kontor är tillgänglighet till kollektivtrafik, utbud av handel och restauranger och andra 

kontorssysselsatta. Det finns sannolikt en brytpunkt när kommersiella kontorshyresgäster inte är 

intresserade på grund av brist på ovanstående faktorer och arenans kontorslokaler endast används 

av kommunen själv. 

Evidens visar i sin rapport att det framförallt är centrumnära lokaliseringar av kontor som är mest 

attraktiv och att vi inte bör sprida kontorslokalerna utan placera dom i kluster. För närvarande byggs 

det kontorslokaler i projektet Valand som under den närmaste 10-års perioden kan täcka 

kommunens behov. Visar det sig efter utbyggnaden i Valand att behov på ytterligare kontorslokaler 

finns är det naturligt att fortsätta i Sydöstra centrum. Bägge dessa områden får därmed nära till 

kollektivtrafik, stadens utbud och därmed också nära till andra kontorslokaler i centrum.  

Slutsatsen blir att för att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare än kommunen själv så 

måste området och därmed arenan vara tillräckligt attraktiv och skapa tillräckligt med flöde av 

människor för att andra kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur gör det attraktivt för 

kontor.  

De södra delarna av Inlag både öster och väster järnvägen där arenan kommer att ligga blir sannolikt 

först i ett längre perspektiv attraktiv för kommersiella kontor. Marknadsanalysen visar att arenan 

med kommersiella ytor mer eller mindre behöver kontor för att få ett så jämt flöde under dagen som 

möjligt. Alternativet är att platsen och arenan förses med många olika aktiviteter som lockar ett jämt 

flöde av olika människor under dygnet och som därmed skapar underlag för kommersiella 

verksamheter. 

Utredningen har även tagit del av analyser som bland annat White arkitekter gjort som visar att vi i 

framtiden gärna vill jobba hemmavid men tillsammans med andra och samtidigt ha kontors-service. 

Utredningen tror därför att om kommunen ska satsa på kontor så ska dessa lokaler vara så pass 



flexibla att dom kan användas till allt ifrån ”fasta” kontor till kontor för ”hemmajobbare” och 

föreningsaktiva. 

Vad vill kommunen utifrån arbetssätt kopplat till arbetsplats? 

Den marknadsmässiga analysen visar att det i Kungsbacka finns en liten men ökande efterfrågan på 

kontor. Kontorslokalerna behöver utvecklas i kluster nära Kungsbacka centrum och stationen för att 

vara konkurrenskraftiga. Arenaområdet bedöms först i ett längre perspektiv vara attraktiv för 

kommersiella kontor.  

Marknadsanalysen har konstaterat att Arenans möjligheter till kommersiella verksamheter stärks av 

kontorslokaler i arenan.  

Service har visat att det finns ekonomiska och administrativa nyttor med att sprida våra 

administrativa kontorslokaler exempelvis till arenan 

Men vad vill kommunen utifrån vår arbetskultur, våra framtida utmaningar att jobba tillsammans och 

se kommunförvaltningen som ETT Kungsbacka. Hur ser kommunen på medskapande – 

samlokalisering med andra aktörer? Hur bör vi utifrån detta lokalisera våra förvaltningar och 

enheter? 

Rekommendationer 

Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser men inte i första hand för 

kommunens administrativa kontor. Utredningen föreslår därför att lokalprogrammet inför 

projekttävlingen inte sätter en specifik yta för de kommersiella delarna utan i stället ett spann på 

mellan 7 000 och 10 000 kvm. Detta ger deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa 

processen komma med intressanta förslag, samt att processen tillsammans med driftentreprenören 

också får avgöra den slutliga dimensioneringen av de kommersiella ytorna.  

Kommunen bör också ha en beredskap för att kontorslokalerna inledningsvis inte bemannas fullt ut 

men i takt med att staden växer och behovet ökar så ökar också efterfrågan. Marknadsanalysen 

pekar till och med på att det efter 2035 kan det finnas ytterligare efterfrågan på kontor som gör att 

dom föreslår att arenan ska kunna byggas ut med fler kontor. 
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Vi planerar för en arenahall i Kungsbacka. Arenan kommer att ligga söder om badhuset i 

Kungsbacka sportcenter och ska ha ytor för aktiviteter både utomhus och inomhus. Arenan 

blir en del i ett kreativt område för upplevelse, rörelse och möten. Arenan ska bidra till att 

stärka staden till att bli en sammanhållen, levande och trivsam stad. Ett större utbud i staden 

gör att den blir attraktiv för fler och vi kan få fler att vara i staden under större delar av 

dygnet.   

Arenan ska täcka det behov som finns för bland annat bollsport på elitnivå, föreningsliv och 

skolidrott men även större event och kulturevenemang som vi inte kunnat erbjuda tidigare. 

Arenan ska kopplas ihop med området runtomkring på ett bra och funktionellt sätt. Det 

kommer bland annat att finnas en läktare på utsidan av arenan för fotbollen.  

Mål med arenan 

Den utredning som har gjorts inför projektet med arenan kom fram till tre mål med arenan. 

Målen handlar om behov, ekonomi och värde.  

a) Arenan ska täcka definierat behov av verksamhetslokaler för skolidrott, föreningsliv 

och bollsporter i centralorten. Dessutom ska arenan kunna fungera för olika typer av 

evenemang. Skyddsrum ska finnas.   

b) Med god ekonomi och med minimering av risk få en så bra anläggning som möjligt 

för de skattemedel som avsätts för projektet.   

c) Bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge 

invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets 

timmar och veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, kan 

den också bidra positivt till folkhälsan i kommunen. 

Kommunstyrelsen kommer att besluta om funktioner och utbud i november 2020. Detta 

kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.  

Byggstart 

Byggstart är planerat till första halvåret 2022. Det kommer att ta minst 15 till 18 månader att 

bygga arenan. Arenan beräknas kunna vara färdig till hösten 2023.  

Tidplan  

• 24 november 2020, beslut i kommunstyrelsen 

• Byggstart våren 2022 

• Färdig arena 2024 

 

 



Syftet med kommunikationen är att skapa förståelse, engagemang och delaktighet inför 

arenan som ska byggas i Kungsbacka. Dels handlar det om att informera om vad som ska 

byggas och vad det ska bidra till. Engagemanget och delaktigheten handlar om att skapa 

förståelse och stolthet över Kungsbackas arena men även delaktighet för de som kommer att 

bli direkt involverade så som aktiva föreningar, utövare och publik. Syftet med 

kommunikationen är att skapa en positiv bild och förståelse av arenan.  

 

Kommunikationen ska bidra till att arbetet med arenan går som planerat och att projektet når 

önskad effekt.  

Kommunikationen ska öka målgruppernas förståelse för vad arenan ska bidra med, vilka 

funktioner som ska finnas där och hur den kan användas.  

Kommunikationen ska: 

• stärka medvetenhet och kunskap om varför vi investerar i en arena i Kungsbacka  

• stärka förståelsen för vilka behov som arenan ska täcka 

• öka engagemang och delaktighet för arenan 

Den interna kommunikationen har syfte att skapa engagemang och involvera politiker och 

tjänstepersoner som har betydelse för arbetet med arenan.  

Den externa kommunikationen har syfte att ska skapa dialog, insyn och delaktighet med 

föreningsliv, kulturutövare, invånare, media och andra intressenter. 

Målgrupperna för arenan är många utifrån att arenan ska täcka olika behov och vara en 

mötesplats för alla. Men för att arbeta effektivt med kommunikation behöver vi prioritera 

bland målgrupperna. Prioriteringen kan se olika ut utifrån de olika stadierna i projektet som 

vi befinner oss i.  

I stora drag kan målgrupperna delas in i följande grupper;  

• Utövare – föreningar, arrangörer & kulturutövare 

• Publik – invånare, besökare, ungdomar, barn och äldre  

• Kommersiella – näringsliv, restaurang & entreprenörer 

• Interna – förvaltningar, kulturskolan, skolidrott 

• ”Byggrannar” – boende, trafikanter & omkringliggande verksamheter 

Media är en viktig målgrupp i syfte att sprida budskap till samtliga målgrupper för projektet.   

Utövare 

Inom utövare ingår målgrupper så som föreningar (aktiva och indirekt berörda), arrangörer 

och kulturutövare. De aktiva föreningarna är de som kommer att ha arenan som sin 

utgångspunkt och bedriva sin verksamhet där. De är en mycket viktig målgrupp att involvera 

tidigt i processen och hela vägen fram till projektet är färdigställt. De indirekt berörda 

föreningarna är föreningar som är verksamma i Kungsbacka men som inte kommer att ha 



arenan som sin utgångspunkt. Det är viktigt att de förstår varför de inte kommer att ingå i 

arenan och vad det innebär för dem. Kulturutövare och andra arrangörer är en målgrupp att 

kommunicera med utifrån vilka arrangemang som kan eller kommer att hållas i arenan.  

Publik 

Publiken är en stor och varierande målgrupp. Här ingår de som av olika anledningar kan 

komma att besöka arenan. Här ingår Kungsbackabor, besökare utifrån, barn, ungdomar och 

äldre. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper då vi bygger en plats för framtiden där de 

kan utvecklas.  

Media är viktiga för att nå denna målgrupp. Vi ska löpande arbeta med att förse dem med 

tydlig information om arenan och meddela när det är viktiga händelser i projektet så som 

politiska beslut, första spadtag och invigning med mera.  

Kommersiella 

I den här gruppen ingår målgrupper så som näringsliv/företag som kan verka i arenan, 

restaurang och entreprenörer. Delar av arenan kommer att vara kommersiell och därför är det 

viktigt att involvera dem i kommunikationen. 

Interna 

Med de interna målgrupperna syftar vi främst på berörda förvaltningar utifrån deras 

involvering och kompetens. Kulturskolan och skolidrotten är viktiga målgrupper eftersom 

arenan bland annat ska täcka delar av behovet för skolidrotten och kulturverksamhet.  

Byggrannar  

När vi väl bygger arenan behöver vi ha bra information till och kommunikation med de som 

bor i närheten, trafikanter i området samt verksamheter som är aktiva inom området. De ska 

känna till vad som byggs och hur de kommer att bli påverkade under byggperioden.  

Intresset och förståelsen av en arena kan variera. De som är direkt berörda så som föreningar 

som kommer att hålla till i arenan ser positivt på arenan och är mycket intresserade. Även de 

utövare eller kommersiella verksamheter som kommer att vara i arenan har stort intresse och 

intresserade av kommunikationen. De är grupper som mycket väl själva söker upp 

information och ser till att hålla sig väl informerade och delaktiga.  

Sedan finns det de som är negativa till eller ifrågasättande av en arena. Dels kan det vara 

föreningar som inte kommer att vara i arenan som tycker att man inte satsar på dem. Det kan 

också vara de som inte har behovet av större evenemang, idrott eller andra event. De som 

tycker att det här är en kostnad för kommuninvånarna som kunde ha investerats i något annat 

i kommunen.  

Men hos allmänheten handlar det främst om att förmedla kunskap för att öka förståelsen för 

varför de ska delta.  

  



Målgrupp Intresse/ 
förståelse 
för arenan 

Roll i projektet Hinder Insats 

Aktiva föreningar Hög Bidra med behov utifrån 

sin verksamhet 

Ökade kostnader för 

föreningen 

Löpande dialog via 

föreningsservice på 

Kultur & Fritid 

Arrangörer Hög Bidra med kunskap 

inför projektering. 

Aktiva i arenan 

Kostnader och teknisk 

utrustning vid 

evenemang 

Löpande dialog 

både inför och 

under byggnation 

Besökare Hög Bidra med behov och 

förväntningar 

Ifrågasätter 

investeringen. 

Innehållet, ett attraktivt 

utbud 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation 

Barn & ungdomar  Hög  Bidra med behov och 

förväntningar, 

delaktighet och 

engagemang 

Om det inte finns något 

som attraherar 

ungdomarna utöver 

evenemangen 

Löpande 

information och 

dialog via de 

kanaler vi har för 

målgruppen både 

inför och under 

byggnation 

Äldre Medel Bidra med behov och 

förväntningar, 

delaktighet och 

engagemang 

Kan ifrågasätta 

investeringen. 

Kostnader.  

Insatser för att 

målgruppen ska 

förstå att arenan 

även är för dem och 

det utbud som finns  

Media Högt intresse Ska vara med och 

sprida budskapet om 

arenan. Budbärare 

Ifrågasättande gällande 

ekonomi och utbud. 

Stärker de negativa 

rösterna och sprider en 

annan bild 

Pressplan över vad 

som ska förmedlas 

och när 

Näringsliv Hög Bidra med kunskap 

utifrån ett 

näringslivsperspektiv 

samt kopplingar till 

platsen och staden 

Rädsla och oro över 

ökad konkurrens. 

Byggperioden kan störa 

deras verksamhet. 

Parkeringsfrågan 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation via 

näringslivskontoret 

Förvaltningar Både hög och 

medel 

beroende på 

förvaltning 

Bidra med kunskap till 

projektet. Viktiga 

budbärare 

Tidsbrist och 

prioritering i 

förhållande till sitt 

område. Man ser inte 

sin roll i projektet 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation via 

projektgruppen.  

Indirekt berörda 

föreningar 

Både hög och 

låg 

Förståelse för vilka som 

ska vara i arenan och 

varför. Förståelse i hur 

de själva kan använda 

arenan 

Besvikna för att de inte 

ska vara i arenan. 

Uppleva att det inte 

satsas på dem. Ställa 

motkrav 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation 

Bygggrannar Hög Få information om 

projektet och vad det 

kommer leda till 

Negativa då de störs 

under byggnationen 

eller att deras 

målgrupper/kunder 

störs.  

Tydlig information 

på plats under 

byggnation. 

Information och 

dialog inför  

 



Det övergripande huvudbudskapet kan användas i alla sammanhang då vi för dialog om 

arenan. Det kan sedan stärkas upp mer delbudskap beroende på vilken målgrupp man pratar 

med och det skede som arbetet är i.  

Huvudbudskap 

Arenan ska vara en mötesplats som är välkomnande för alla. Arenan kommer att gynna alla i 

Kungsbacka, oavsett om man är aktiv i den eller inte. Arenan är en del av ett kreativt område 

och det kommer att finnas plats för verksamhet både i arenan och utanför. Arenan bidrar till 

folkhälsa då den ska erbjuda upplevelser, rörelse och möten. Den kommer att komplettera 

och stärka utbudet i Kungsbacka och stärker oss som besöksort.   

Delbudskap:  

- Arenan planeras stå klar i slutet av 2023 

- Arenan ska täcka behov av bollsport på elitnivå och erbjuda större evenemang och 

andra event som vi inte kan erbjuda idag 

- Arenan ska ha en läktare på utsidan för fotboll 

- Arenan kostar strax över 500 miljoner kronor och är en investering för hela 

Kungsbacka, framförallt ur ett folkhälsoperspektiv 

Genom kommunikation vill vi öka förståelsen och engagemanget för arenan men framförallt 

att få målgrupperna att agera. För de direkt berörda handlar det främst om att de ska bidra 

med sin kunskap utifrån sitt ämnesområde. 

Beteendemål: 

• Berörda föreningar bidrar med behov och kunskap utifrån sitt ämnesområde 

• Arrangörer bidrar med behov och kunskap utifrån sitt ämnesområde 

• Invånare förstår och känner sig engagerade i betydelsen av att ha en arena  

För att nå de spridda målgrupperna behövs olika metoder. En del av målgrupperna så som 

föreningar och verksamheter finns redan upparbetade kommunikationsvägar som vi ska 

använda. Mer beskrivs i aktivitetsplanen på sid 8.  

Övergripande kommer följande metoder användas: 

• Informationsspridning genom interna och externa nyheter 

• Projektsida på kungsbacka.se för löpande information 

• Invånardialog i form av en digital enkät 

• Dialog med föreningslivet 

• Webbenkät för att få input kring specifika frågor 

• Använda sociala medier för att engagera och skapa stolthet  



• Intern kommunikation med övriga tjänstepersoner genom synkmöten för 

samhällsbyggnad 

 



 

 

 

 

 

 
Aktivitetsplanen är uppdelad i de tre perioderna inför beslut, under projektering och under byggnation. Desto närmre i tid aktiviteten är desto mer detaljer om 

vad som ska göras och vem som är ansvarig finns det.  

Inför beslut i november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Dialog om behov med föreningar som 

kommer att befinna sig i arenan.  

Aktiva föreningar Löpande Ulrika Granfors Ökad förståelse för arenan och 

engagemang genom att bidra med de 

behov föreningen har 

Dialog med föreningar som finns i 

närheten på platsen 

Indirekta föreningar Löpande Ulrika Granfors  

Information på webben; 

informationssida och löpande nyheter 

Allmänheten, media  Löpande Marie Cullberg Öka kunskap om arenan och förstå 

behovet.  

Målgrupperna ska ha tillgång till 

information om planerna med arenan. 

Det ska finnas en sida att läsa mer om 

arenan i samband att man får information 

på annat sätt 

Dialog med invånare Besökare; barn, 

ungdomar, äldre,  

September 2020 Marie Cullberg Ökad kunskap om att vi planerar för en 

arena samt att man kan vara med och 

tycka till om vad arenan ska innehålla.  

 

Dialog med näringsliv Företag  Jessica Blume De ska bidra med tankar och idéer om 

platsutvecklingen. Hur kan arenan 

förstärka platsen och staden?  

     



Under projektering 

Aktivitetsplanen kommer att uppdateras löpande under projektets gång och beroende på vad som händer i projektet.  

 

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Löpande kommunikation via sociala medier, 

förskola grundskola, gymnasium och 

arbetsmarknad. På plats (vid parken, 

badhuset, bibliotek, teatern och skolor mm.)  

Barn och ungdomar Löpande Kommunikatör tillsammans 

med Kultur & Fritid, GA 

och FG 

Bidra med behov och förväntningar, 

delaktighet och engagemang. Bidra med 

framtidsspaningar och kreativa idéer 

 

Löpande kommunikation via sociala 

kanaler, föreningar och nätverk 

Äldre Löpande Kultur & Fritid Bidra med behov och förväntningar, 

delaktighet och engagemang 

Utifrån en pressplan informera media om 

viktiga hållpunkter så som vid beslut, första 

spadtag och invigning 

Media Löpande Kommunikatör Vara med och sprida budskapet om arenan till 

våra målgrupper 

Löpande information och dialog via vår 

webbsida och sociala kanaler om arbetets 

gång 

Invånare i Kungsbacka Löpande Kommunikatör Känna stolthet över arenan. Förstå vad arenan 

ger för hela Kungsbacka. Ge stöd till våra 

folkvalda i beslutet och investeringen. 

Löpande information och dialog via 

föreningsservice på Kultur & Fritid 
Aktiva föreningar i arenan Löpande Kultur & Fritid Känna delaktighet och engagemang. Bidra 

med kunskap och behov. Inkomst för 

föreningslivet. Hur kan man samnyttja ytor. 

Träningar, event? Krav på utrustning? 

Löpande information och dialog via 

föreningsservice på Kultur & Fritid 

Indirekt berörda föreningar Löpande Kultur & Fritid Föreningar som idag finns på och omkring 

platsen. 

Löpande information och dialog via 

projektgruppen 

Interna förvaltningar Löpande Projektledare Bidra med behov och kunskap till projektet. 

Vara med och sprida budskapet om vår arena 

     



Under byggnation, 2022–2023 

 

 

 

 

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Information om tidplan för 

byggnationen samt vad det ska leda till. 

Vem byggherren är och vart man 

vänder sig om man har frågor om 

byggnationen 

Webb, informationsbrev, osv.  

Byggrannar och boende i 

närområdet 

Inför och under 

byggnationen med 

start 2022 

 Förståelse för byggnationstiden och de 

besvär som kan uppstå under tiden så 

som buller och framkomlighet. Kunskap 

om vad arenan ska leda till och hur det 

stärker allt runtomkring och staden. 

Kunskap om vart man vänder sig om 

man störs.  

 

Information om tidplan för 

byggnationen samt vad det ska leda till 

och vilka effekter det har för alla i 

staden 

Webb, informationsbrev, osv. 

 

Omkringliggande 

verksamheter 

Inför och under 

byggnationen med 

start 2022 

 Förståelse för byggnationstiden och de 

besvär som kan uppstå under tiden. 

Kunskap om vad arenan ska leda till och 

hur det stärker allt runtomkring och 

staden  

Skyltar och hänvisningar hur man tar 

sig fram och var man kan parkera i 

området 

Trafikanter i området Under 

byggnationen 

2022–2023 

 De ska uppleva att det är lätt att förstå 

hur man tar sig fram i området och var 

man kan parkera. En positiv upplevelse 

kan även stärka förståelsen och känslan 

av arenan.  

 

Löpande kommunikation om arenan Invånare i Kungsbacka    Känna stolthet över arenan. Förstå vad 

arenan ger för hela Kungsbacka.  

Ge stöd till våra folkvalda i beslutet och 

investeringen. 

     

     

     



Marknadsföring av arenan 

Tillsammans med kommunikation för att få förtroende och skapa stolthet hos invånare 

behövs även marknadsföring för att få kommersiella verksamheter positiva till att investera i 

arenan och vilja verka i den. Men det handlar inte bara om att marknadsföra själva arenan 

utan även Kungsbacka som helhet, som en bra plats att vilja investera i.  

Syftet med marknadsföringen ska vara att få företag positiva till att vilja investera i arenan 

och vara verksamma i Kungsbacka.  

Aktiviteter 

Att marknadsföra arenan för att locka investerare kommer att kräva många olika insatser. 

Det handlar om att skapa en bild av en arena som inte finns och att bygga upp en förväntan 

kring den. Det handlar också om att marknadsföra platsen och Kungsbacka som helhet.  

De aktiviteter som kommer att krävas kommer att vara varierande och olika stora. Vi 

kommer att behöva ta fram ett upplägg samt kampanjer som ligger till grund och håller ihop 

marknadsföringen under hela projekttiden, men som även kan varieras utifrån målgrupp och 

kommunikationsmål. I kampanjer kan det handla om att ta fram en längre film som sedan 

kan delas upp i olika delar beroende på var man vill visa den och för vem. Det kan även vara 

kommunikationsmaterial, annonsering, framtagande av kampanjwebb och aktiviteter i 

sociala medier.   

Då det handlar om att sälja in platsen behöver vi samarbeta med redan upparbetade 

koncept för detta. Vi ser vikten av ett nära samarbete med näringslivsenheten för att nå ut 

till målgrupperna och genom redan befintliga kommunikationsinsatser så som Vi är 

Kungsbacka.  

En del av aktiviteterna kan vi klara av internt men en del kommer vi att behöva ta in externa 

byråer för att klara, så som filmproduktion och kampanjer.  

Budget 

För att klara en god marknadsföring kommer vi att behöva investera i genomsnitt 100–

200 000tkr per år till det att arenan är färdig. Kostnaden per år kommer ligga högre under 

andra året då koncept och inriktning är klart och vi aktivt arbetar med marknadsföringen.  

När arenan står klar övergår kostnader för marknadsföring in i löpande verksamhet.  



 
 
 
 

 
Ekonomisk översyn av arenan inklusive 

risk- och känslighetsanalys 
  



Omfattning 
Arenan har en omfattning på cirka 17 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt RSD rapport. 
Till den inkluderas även en fotbollsläktare som inrymmer 1500 personer och en fotbollsplan. 
Arenan innehåller skyddsrum, verksamhetsytor samt kommersiella ytor i enlighet med RSD 
rekommendation. Fördelningen mellan de olika ytorna ser ut enligt följande; 

 

 

Tidigare beräkningar 
Enligt den tidigare utredningen dat. 2020-02-27 beräknades arenan kosta 235 miljoner kr att 
bygga och skulle ha en internhyra på 15,4 milj. kr (inklusive skyddsrum). Omfattningen var i 
ungefär samma storlek i det som benämns som verksamhet i diagrammet ovan. Kostnader 
för personal ingick inte i den summan.  

Anskaffningskostnader  
Anskaffningskostnaderna delas upp i följande; 

• Investeringsutgift för arenan (tillgångsredovisas i balansräkningen) 
• Investeringsutgift för exploateringskostnader (tillgångsredovisas i balansräkningen) 
• Driftkostnader (direktavskrivningar). 

Enligt en kalkyl som erhållits ifrån konsultfirman Krohn Byggekonomen AB dat. 2020-12-06 
kommer byggkostnaden för arenan, fotbollsläktaren och fotbollsplanen samt intilliggande 
parkering uppgå till cirka 420 miljoner kr. Till det har ett påslag för byggherrekostnader och 
projektering adderats på 20% internt av Förvaltningen för Service. Dessa kostnader 
innefattar projektering, anslutningsavgifter, besiktning, oförutsedda kostnader etc. 

Den totala summan för investeringen kostnads bedöms till 517 milj. kronor. 

Utöver det finns det behov av investeringar för exploateringskostnader på cirka 29 miljoner 
som innefattar; 

• Flytt av konstgräsplan 10,5 milj. Kr 
• Restvärde vid utrangering/rivning av konstgräsplan 1,5 milj. Kr 

47%
53%

Verksamhet 8000 kvm

Kommersiellt 9000 kvm



 
• Dränering av gräsplan 1,5 milj. Kr 
• Utbyggnad av allmän plats 15 milj. kr 

 

Det finns även behov av engångsdriftkostnader på ca 4 miljoner i form av: 

• Plankostnad 1,5 milj. kr 
• Projekttävling 1 milj. kr 
• Rivning klubbstugor 1,5 milj. kr 

 

 

Årliga kostnader 
Arenan kommer att årligen kosta Kungsbacka kommun för att driva. För att leverera en 
heltäckande bild av de årliga kostnaderna är det därför nödvändigt att redovisa samtliga 
kostnader. Dessa kostnader kan delas upp i följande; 

• Internhyra för hela lokalen 
• Kostnader för bemanning 
• Kostnader för GA 

Beräkning av internhyra 
Internhyran för denna lokal kommer att vara 32,5 milj kr år 1 efter att anläggningen tas i 
drift. I internhyran ingår 

• Avskrivning för investeringen inklusive skyddsrum 
• Kapitalkostnader (1,25 %) 
• Media (El, värme och vatten) 

• Investering
• 517 miljoner kronor

• Exploatering
• 29 miljoner kronor

• Engångsdrift
• 4 miljoner kronor

Anskaffning 
550 miljoner 
kronor 



Internhyra/ 
driftkostnad

32,5 milj

Bemanning
3,8 milj

• Underhållskostnader 
• Driftskostnader (snöröjning, tillsyn, avhjälpande av fel) 
• Verksamhetsvaktmästeri 
• Övriga kostnader (bevakning och larm, administrativa kostnader, marknadsföring) 

 
Beräkning av kostnader för bemanning 
En arena skiljer sig ganska markant mot andra fastigheter då ändamålet med Arenan är att 
det ska besökas av den stora allmänheten, föreningslivet samt utbildningsverksamheten. Det 
är beräknat att det kommer kunna hållas 35 evenemang per år där flertalet av dessa är 
kommersiella dvs en avgift kommer debiteras arrangören som är marknadsanpassad. För att 
kunna sälja och arrangera evenemang, hantera och uthyra kommersiella ytor samt ha ett 
helhetsansvar för hela arenan erfordras en organisation för detta. Förvaltningen för Kultur & 
Fritid har inkommit med en organisation som de bedömer som relevant för att kunna lösa de 
uppgifter och behov som finns i arenan. Denna organisation bedöms uppgå till 6 
heltidstjänster;  

 

Centrumledare/Arenachef (ansvar för uthyrning och    
driftsfrågor i arenan). 

Evenemangschef (övergripande ansvar inkl. 
programläggning) 

Producent (planering av allt praktiskt genomförande av 
evenemangen)  

Koordinator (säkerhet, biljetter, logistik)  

Ansvarig evenemangstekniker 

Ansvarig idrottstekniker 50% 

Ansvarig idrottsbokningar 50%  

 

Den sammantagna kostnaden för att ha en organisation i arenan uppgår till 3,8 milj kr. 

  

Kostnader 36,3 
milj kr per år 



Uthyrning 
16,7 - 18,9 

milj

Evenemang 
3 milj kr

Övriga 
intäkter 0,8 

milj kr

Årliga intäkter 
Uthyrningen av ytor för kommersiell verksamhet 
En huvudsaklig förklaring till varför kommunens investeringssumma har stigit ifrån 235 milj kr till 517 
milj kr är att i föregående utredning saknades det kommersiella ytor. Andemeningen är att de 
kommersiella ytorna hyrs ut till näringslivet till en marknadshyra och att de således inbringar en 
intäkt till kommunen, vilket sammantaget gör att den årliga kostnaden men även livscykelkostnaden 
för arenan minskas. RSD har i sin marknadsanalys en rekommendation över vilka företags-
verksamheter det finns en efterfrågan på och vilka intäkter dessa bedöms inbringa till arenan. 

De förslag på kommersiella verksamheter som RSD tagit fram är; 

• Kontor 
• Handel 
• Gym 
• Upplevelserestaurang och kiosk 
• Rehab och hälsa 

I sin analys har RSD valt att lämna ett spann på den totala intäkten kallhyra där de anser vad den 
minsta intäkten kommunen bör räkna med samt vad intäkterna förväntas bringa in som mest. Detta 
spann ligger på 16,7 milj kr  18.9 milj kr.  

Anordning av evenemang 
En annan väsentlig källa som förväntas generera intäkter till arenan är anordnande av evenemang 
som är av kommersiell karaktär. Arenan förslås ha en bredd av evenemang utöver idrott- och 
föreningsevenemang och utredningen föreslår att arenan byggs för att klara ca 35 större evenemang 
per år som inte är idrottsevenemang. Förvaltningen för Kultur och Fritid räknar med att ca 35 
evenemang kommer anordnas per år och dessa förväntas generera intäkter på cirka 3 milj. kr per år 
som till stor del kommer finansiera arenans bemanning, som kostnadsuppskattas till 3,8 milj. kr som 
tidigare nämnt. Därutöver tillkommer matcher på elitnivå.  
 
Övriga intäkter 
Det finns även övriga intäkter som kommer ifrån föreningslivet för att överhuvudtaget nyttja 
arenans idrottshallar för träning och matchspel. Utbudet kommer att utökas med två hallar 
vilket gör att en nettointäkt på 0,8 milj. kr som förväntas genereras ifrån föreningslivet. 
Reklamintäkter från försäljning av arenanamnet, som förväntas skulle kunna inbringa 1-2 
milj. kr årligen, har ej beaktats då det idag inte finns något beslut om att sälja rättigheterna 
till det. 

  

Intäkter 20,5 milj 
– 22,7 milj per år 



Känslighetsanalys 
Genom att tillföra kommersiella ytor till arenan så har det en analysmässigt positiv inverkan 
på kommunens totala årliga kostnader samt livscykelkostnader för arenan. Jämfört med 
tidigare alternativ framkommer det en tydlig ”kommersialiseringseffekt”. Denna effekt är 
mätbart dvs. hur mycket skattekronor sparas per år jämfört med om kommunen enbart 
byggt en stor hallbyggnad utan kommersiella ytor. För att göra en rättvisande jämförelse 
bestäms internhyran till 18,3 milj. kr som tidigare nämnt. Även kostnaden för bemanningen i 
arenan adderas på 3,8 milj. kr samt intäkter för evenemang och föreningsliv subtraheras på 
3,8 milj kr. Dvs en arena utan kommersiella ytor kommer kosta 18,3 milj. kr årligen. Om 
man jämför den kostnaden med den årliga kostnaden för en arena med kommersiella ytor 
framgår kommersialiseringseffekten tydligt; 

 

 

Det framkommer väldigt tydligt att det finns en positiv inverkan på att ha kommersiella 
lokaler i arenan, dock måste det betonas för att nå den positiva inverkan enligt ovan nämnt 
innebär att RSD beräkningar måste slå fullt igenom. Antingen att 100 % av kommersiella 
ytorna är uthyrt till det högst prognosticerade intäkten eller den lägst prognosticerade 
intäkten. Eller att kommunen inte lyckas hyra ut alla ytorna och att intäkterna även de 
varierar. Därför måste kommunen uppmåla flera scenarier där två parametrar måste 
resoneras kring; hyresnivåer och vakansgrader. 

  

Högst intäkter enligt RSD Lägst intäkter enligt RSD

Årliga nettokostnader
Med kommersiell verksamhet Utan kommersiell verksamhet

10,3 milj 

”Kommersialiserings
-effekt” 5,1 milj. kr 

”Kommersialiserings
-effekt” 2,9 milj. kr 

12,5 milj 

15,4 milj 



 

 

  

  

 

 

 

 

Indikativt kan sägas att det finns utrymme för att kunna ha kommersiell verksamhet och 
ändå ha en acceptans för att det finns en viss vakans för att det ändå ska vara motiverat att 
överhuvudtaget våga bygga kommersiella ytor än att välja att inte bygga några alls.  
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Scenario 2 
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Scenario 3 
70 % av ytan uthyrt över tid 
Lägst hyresnivå enligt RSD 
 
  

Scenario 4 
70 % av ytan uthyrt över tid 
Högst hyresnivå enligt RSD 
 
  

16,7 x 85 % = 14,2 milj 
 
  

16,7 x 70% = 11,7 milj 
 
  

18,9 x 70% = 13,2 milj 
 
  

18,9 x 85 % = 16,1 milj 
 
  

Nettokostnad utan 
någon kommersiell 
verksamhet alls 



Riskanalys 
För att kommunens nettokostnader, som tidigare beskrivet, ska kunna förverkligas måste de 
ekonomiska parametrarna fastställas. Dvs. det är oacceptabelt att kostnaderna blir som 
beräknat men att intäkterna blir väsentligt lägre och vice versa. Därför måste en analys göras 
över vilka risker det finns samt föreslå riskreducerande åtgärder för att både kostnaderna 
och intäkterna verkligen ska få det utfall som man kalkylerar med.  

Kostnader 
Kostnaderna består av internhyran som i sin tur baseras på anskaffningsutgiften samt 
bemanningen för organisationen som ska driva arenan och evenemangen.  

Följande risker identifieras som kan påverka anskaffningsutgiften; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Tidiga och 
felaktiga kalkyler 

3 5 15 

Fördyrande 
utformning 

3 5 15 

Fördyrande 
byggkostnad 

3 5 15 

Dolda kostnader 2 4 8 
    
    

1 är lägst och 5 är högst. Produkt över > 10 betraktas som risk 

Riskreducerande åtgärder; 

Tidiga och felaktiga 
kalkyler 

• Kvalitetssäkra innehållet med flertalet intressenter. 
Därefter be flera konsulter upprätta kalkyl och 
jämföra kalkylerna med varandra. 

Fördyrande utformning • Se till att i tidigt skede förankra med samtliga 
intressenter om vad byggnaden ska innehålla. 

• Tydlig styrning och organisation som hanterar nya 
uppkomna behov eller behov som krockar. 

• I samband med projekttävling belysa parametern att 
utformningen inte får göra arenan kostnadsdrivande 

Fördyrande byggkostnad • Tydligt beskriva produkten och undvika att göra 
förändringar. 

• Entreprenad i samverkan ger mycket goda 
möjligheter till kostnadskontroll. Även belysa 
aspekten om incitament ska finnas för att 
entreprenören ska hålla sig under budgeten.  

Dolda kostnader • Identifiera alla kringkostnader. Viktigt att hitta en 
tydlig avgränsning så att vi inte bygger om hela 
området. 

• Byggmoms kopplat till de kommersiella ytorna. Ytterst 
viktigt att bejaka vilken verksamhet vi bygger för. 



Andra kostnader som kan påverka arenan är kostnader är kapitalkostnader, kostnader för 
fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll. 

Följande risker identifieras som kan påverka internhyran utöver anskaffningsutgiften; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Högre 
kapitalkostnader 

3 4 12 

Högre kostnader 
för media 

2 3 6 

Högre kostnader 
för underhåll 

2 3 6 

Högre 
driftkostnader 

3 3 9 

    
    

 

Riskreducerande åtgärder; 

Högre kapitalkostnader • Kungsbacka kommuns kommersiella ränta är 
väsentligt lägre än den kalkylränta som är beräknad. 
Dock finns alltid risken att räntan går upp och just nu 
finns det väldigt närmare 125 punkter till 
kalkylräntan. 

• Kungsbacka måste jobba aktivt för att hålla god 
kreditvärdighet och undvika för hög belåningsgrad. 

• Eftersträva att i möjligaste mån finansiera så stor del 
av arenan ur kommunbudgeten. 

Högre kostnader för 
media 

• I tidigt skede identifiera det som är kostnadsdrivande 
och har en hög förbrukning exempelvis vatten och 
införa åtgärder som effektiviserar användningen. 

• Se till att de kommersiella verksamheterna har 
separata mätare så att kommunen får bättre kontroll 
på sin egen förbrukning. 

• Eftersträva att utforma och bygga arenan så 
energieffektivt som möjligt. 

Högre kostnader för 
underhåll 

• Underhållskostnaderna är starkt korrelerade med 
utformningen och byggnationen. Viktigt att i tidigt 
skede när utformningen formas att bejaka 
underhållsaspekten så att kommunen fonderar 
tillräckligt med medel för att kunna vidmakthålla 
samma standard på arenan under hela dess tekniska 
livslängd. 

Högre driftkostnader • Utforma arenan så att den är lätt att sköta om. Den 
ska vara lättstädad lättåtkomlig.  



• Undvika utformning som gör att det krävs 
säkerhetsanordningar och liftat för att tvätta fönster 
eller byta lampa.  

• I tidigt skede studera vilken teknik ska tillföras arenan 
och vilken typ av bemanning och kompetens 
erfordras för att sköta om den. 

 

Bemanning och organisation 

I det här läget finns inga risker vad som avses kunna vara kostnadsdrivande för en 
bemanningsorganisation mer än att den är för liten eller för stor. 

Intäkterna  
Intäkterna består främst utav uthyrning av kommersiell yta samt intäkter ifrån arrangering 
av evenemang. God marknadsföring och ett starkt varumärkesbyggande samt god uthyrning 
är faktorer som påverkar intäktsnivån. 

Följande risker identifieras som kan påverka intäkter ifrån uthyrning; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Dålig marknadsföring 
och positionering 

4 4 16 

Svagt 
varumärkesbyggande 

4 4 16 

Svag uthyrning 3 5 15 
 

Riskreducerande åtgärder; 

Dålig marknadsföring och 
positionering 

• En väsentlig del är att tidigt ta fram ett koncept för 
hela arenan så att rätt utbud tas fram som kan locka 
näringslivet till sig. 

• Kommunen har ingen erfarenhet alls av att vara 
hyresvärd för kommersiell verksamhet av den här 
digniteten. Därför behövs hjälp utifrån för att kunna 
nå ut på marknaden genom att marknadsföra sig. 

Svagt 
varumärkesbyggande 

• Det krävs mycket resurser för att göra arenan till ett 
varumärke i sig som får så pass mycket 
uppmärksamhet, även här krävs både organisation 
med kompetens som kommunen saknar idag och 
måste bygga upp. 

Svag uthyrning • En stor risk är självklart att inte hyra ut tillräckligt 
mycket ytor. För att undvika detta måste två ytor i 
synnerhet pekas ut; kontor och upplevelserestaurang. 

• För att minska risken med upplevelserestaurangen 
bör man försöka få till ett hyresavtal med en aktör 
tidigt i processen. Man bör utgå ifrån 
omsättningshyra och minska risken för 



restaurangägaren så att denne kan klara sig med 
mindre omsättning den första tiden. 

• När det gäller kontor finns det en väldigt stor 
exponering då RSD föreslagit över 5000 kvm. Man 
kanske bör eftersträva att minska antalet kontor till 
fördel för något annat, förslagsvis upplevelse, gym, 
rehab eller utbildningslokaler.  

• Man bör använda kommunen som hyresgäst som 
buffert om man får svårt att få kontor uthyrt genom 
att kommunen säger upp befintliga avtal som finns 
med externa hyresvärdar. 
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§ 30 Dnr 2019-00383  
Godkännande av utredning och förutsättningar för ny arenahall inom 
Kungsbacka Sportcenter 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner utredningen Ny arenahall inom Kungsbacka 
sportcenter och bilagorna 1-3, daterad 2020-02-27. 

Kommunfullmäktige beslutar att arenaprojektet ska genomföras med ytor för 
kommersiell verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet med kommunen som ägare av 
fastigheten i sin helhet. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet Arenahall inom Kungsbacka sportcenter. 

 
Reservation 
Ulrika Landergren (L) och Jan Riise (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 

Peder Kirsten (L), Monica Neptun (L), Jan Eric Knutas (L), Elin Hysén (L), 
Madelene Höök (L), Maria Losman (MP), Maria Rasmussen (V) och Kristina 
Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet av 
arenaprojektet, bland annat utifrån frågor om upphandling och motsvarande, samt 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till projektplan med kostnader och 
budget för genomförandet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 200-300 
aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenahallen för kommunens eget behov och 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 april kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningar för en ny arenahall inom om Kungsbacka Sportcenter, fastighet 
Kungsbacka 4:65. Utredningen sammanfattas i rapport Ny arenahall inom 
Kungsbacka sportcenter. 

Arenan ska innehålla ytor för skolidrott, föreningsliv, bollsporter, idrotts- kultur- och 
mötesevenemang med mera. Arenan ska även täcka behovet av matcharena utifrån 
riksförbundens krav för spel på elitnivå. Det finns lag på elitnivå i Kungsbacka inom 
bland annat handbollsporten.  
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Inriktningen för utredningen har varit att arenahallen ska vara klar hösten 2022. 
Arbete med detaljplan för området pågår parallellt med utredningen för att 
effektivisera processen.  

Utredningen innehåller behovsanalys, stadsplaneringsperspektiv, marknads- och 
samhällsanalys, kommersialisering, ägande- och driftsalternativ och en utblick på 
omvärlden med fokus på arenafunktion. 

Utredningen ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, 
driftsform och finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-24, § 44 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 77 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-27 
Ny arenahall inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 med bilagor: 
Bilaga 1 – Arena i Kungsbacka, marknads- och samhällsanalys, WSP 2020-02-17 
Bilaga 2 – Alternativgranskning för ägande och drift, underlag från Service  
2020-02-25,  
Bilaga 3 – Behov och omfattning arena, underlag från Service 2020-02-25 
Kommunstyrelsen 2019-04-23, § 104 
Handelsutredning Kungsbacka, 2019-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Bengt Alderin (C), Hans Forsberg (M), Carita Boulwén (SD), 
Kristina Karlsson (C), Roger Larsson (KB), Niklas Mattsson (KD) och Christian 
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Jan Riise (MP) yrkar på återremiss för att bättre utreda: 
- Konkurrenssituationen och möjligheter till samarbeten med grannkommuners 

arenor. Till exempel är inte Mölndals Åby-arena nämnt i underlaget. 
- Djupare analys av risker och möjligheter kring att kommunen ska äga själv. 
- Djupare analys av behovet av övernattningsmöjligheter i anslutning till 

arenan för att den ska kunna gå runt. 
- Möjligheterna till placering på annat ställe som inte är lika 

översvämningskänsligt till följd av klimatförändringarna. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, Ulrika Landergrens (L) yrkande och Jan Riises (MP) 
återremissyrkande. 
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Ordföranden ställer först proposition på Jan Riises (MP) återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika 
Landergrens (L) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, byggnadsnämnden, nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för 
Teknik, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, Kommunledningskontoret: Näringslivsenheten 



  

Datum 

2021-03-11 
Diarienummer 

KS 2020-00725 
 

 

 
Kommunledningskontoret 
Christina Hermansson 
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www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i balans, 
mars 2021 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Som den del i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande kommundirektör 
och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs förvaltningschef och ekonomi- och 
utvecklingschef för att stödja och följa att arbetet med ekonomi i balans senast vid utgången av 2022 
går enligt plan.  

På mötet den 10 mars redogörs för Individ & Familjeomsorgs prognostiserade underskott 2021 på 13 
miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med -2 procent. Anledningen till att resultatet 
väntas bli sämre än fjolårets -6,7 miljoner beror på att nämnden under 2020 fick statliga ersättningar 
för covid-19, varav 7 miljoner inte motsvarades av extra kostnader.  

En stor utmaning för Individ & Familjeomsorg är bristen på bostäder med särskild service i kommunal 
regi, vilket har beräknats till en extra kostnad för kommunen motsvarande 11 miljoner för externa 
boendelösningar.  

Pågående och planerade åtgärder enligt nämndens åtgärdsplan:  

• Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser 

• Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse 

• Införande av centraliserad bemanningsplanering 

• Översyn och säkerställande av processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning 
och verkställighet inom samtliga enheter 

• Konkurrensutsättningsplan 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 2021-03-18, § 32 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse ”Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, mars 2021, 
2021-03-10 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 32 Dnr 2020-00048  
Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, mars 2021 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan 
för budget i balans. Enligt planen ska Nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en 
budget i balans senast vid utgången av 2022.   

Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med 68 % från 2018 till 2020. Då 
tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade volymen, behöver ständiga 
effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 

En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på 
strukturella faktorer motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller 
boendestrukturen med en hög andel gruppboenden kontra serviceboenden och 
tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. Individ & Familjeomsorg 
styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år om vilket 
behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser 
inom bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 

I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt Nämnden för Individ & Familjeomsorg att 
intensifiera sitt arbete så att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden 
tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att resultatet uppnås inom utsatt tid har 
därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  

2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från 
staten under 2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 
miljoner är ersättning som inte motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att 
förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 14 miljoner med 
utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 
för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att 
förändringar behöver göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som 
redan har fullföljt åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan.  

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10, där det föreslås att nämnden noterar 
informationen till protokollet. 
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forts. § 32 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att notera informationen till 
protokollet samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  
 



  

Datum 

2021-03-10 
Diarienummer 

IF 2020-00048 
 

 

 
 
Karin Martinsson 
0700833547 
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Åtgärdsplan för budget i balans, mars 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan för budget i balans. 
Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans senast vid utgången av 
2022.   
 
Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Orosanmälningar gällande barn och 
unga har ökat med 68 % från 2018 till 2020. Då tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade 
volymen, behöver ständiga effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 
 
En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på strukturella faktorer 
motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller boendestrukturen med en hög andel 
gruppboenden kontra serviceboenden och tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. 
Individ & Familjeomsorg styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år 
om vilket behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser inom 
bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 
 
I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera sitt arbete så 
att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att 
resultatet uppnås inom utsatt tid har därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  
 
2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från staten under 
2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 miljoner är ersättning som inte 
motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 
14 miljoner med utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 
för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att förändringar behöver 
göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet 
med beslutad åtgärdsplan.  
 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-10. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Pågående och planerade åtgärder 
 Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser 

Förvaltningen har minskat antalet stödfunktioner och administration. Förvaltningen har en 
pågående översyn av resurser som kommer att leda till ytterligare minskning av antalet 
medarbetare. Om medarbetare inom stödfunktioner, administration och arbetsledning avslutar 
sin anställning görs alltid en utvärdering av om det är nödvändigt att tillsätta tjänsten eller om 
arbetsuppgifterna kan omfördelas. 
 

 Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse 
Ta fram nya rutiner för handläggning av ärenden inom läger och korttidsvistelse. Förvaltningen 
har en hög volym och en hög servicegrad inom området.  
 

 Införande av centraliserad bemanningsplanering 
Förvaltningen kommer att införa en centraliserad bemanningsplanering. Under 2020 bedrivs 
detta som ett projekt med delfinansiering från Kommunledningskontoret. Under projekt- och 
införandeperioden beräknas extra kostnader uppkomma för nämnden. Det nya arbetssättet 
beräknas leda till lägre kostnader med full effekt 2022.  
 

 Se över och säkerställa processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning 
och verkställighet inom samtliga enheter 
Samtliga verksamheter har i uppdrag att genomföra processkartläggningar med syfte att nå 
budget i balans, möjliggöra digitalisering och säkerställa att nämnden investerar resurser rätt. 
 

 Konkurrensutsättningsplan 
Nämnden kommer att fatta beslut om årsplan för konkurrensutsättningsplan under 2021.Vilken 
ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart då det 
behöver göras utredningar kring de ekonomiska effekterna.   
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Uppföljning av budget sker månadsvis på varje enhet för att noggrant följa eventuella avvikelser. Vid 
avvikelse gentemot budget ska enhetschef upprätta en handlingsplan. 
 
Ekonomisk uppföljning per 210228 
 

Verksamhet  
Budget 
helår 

Budget 
ack feb 

Utfall 
ack feb 

Utfall vs 
budget 

Avvikelse av 
budget, % 

Prognos 
febr 

Nämnd 1 956 326 -666 992  304% 0 
Förvaltningsledning 58 267 9 594 8 695 899  9% 3 000 
Myndighet, stöd och behandling 225 124 36 817 43 727 -6 910  -19% -25 920 
Bostad med särskild service 229 903 38 426 36 581 1 845  5% 5 200 
Stöd i hemmet och sysselsättning 72 010 11 908 10 024 1 884  16% 1 900 
Daglig verksamhet 49 807 8 301 6 675 1 626  20% 500 
Privat assistans 59 139 10 107 8 658 1 449  14% 2 500 
  696 206 115 479 113 694 1 785 2% -12 820 

 
Det prognosticerade underskottet inom Myndighet, stöd och behandling beror på köpta platser för 
bostad med särskild service och köpta platser inom barn och unga.  

 

 
Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 
Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 98 Dnr 2019-00368 
Godkännande av intern kontrollrapport 2020 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2020 för kommunstyrelsens 
förvaltning, daterad 2020-02-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ansvarar enligt reglementet och de ekonomiska styrprinciperna för att ha 
en tillräcklig intern kontroll. Arbetet med internkontroll följer ett årshjul där varje 
nämnd identifierar och analyserar väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprättat en intern kontrollplan som verkställs och följs upp vid 
årets slut. Resultatet av årets arbete redovisas i en intern kontrollrapport till 
respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020 har trots pågående pandemi 
kunnat följa planen och resultatet av de genomförda granskningarna har varit gott i 
stort. Flera av gransknings- och uppföljningspunkterna har rört nya/inte fullt 
implementerade arbetssätt och kommer att fortsätta följas kommande år. I de fall 
granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs löpande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
Intern kontrollrapport 2020 för kommunstyrelsen 2021-08-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Godkännande av internkontrollrapport 2020 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2020 för kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
2020-02-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ansvarar enligt reglementet och de ekonomiska styrprinciperna för att ha en tillräcklig 
intern kontroll. Arbetet med internkontroll följer ett årshjul där varje nämnd identifierar och analyserar 
väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprättat en intern kontrollplan som 
verkställs och följs upp vid årets slut. Resultatet av årets arbete redovisas i en intern kontrollrapport till 
respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020 har trots pågående pandemi kunnat följa planen 
och resultatet av de genomförda granskningarna har varit gott i stort. Flera av gransknings- och 
uppföljningspunkterna har rört nya/inte fullt implementerade arbetssätt och kommer att fortsätta följas 
kommande år. I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs 
löpande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
Intern kontrollrapport 2020 för kommunstyrelsen 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020 har trots pågående pandemi kunnat följa planen 
och resultatet av de genomförda granskningarna har varit gott i stort. Flera av gransknings- och 
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uppföljningspunkterna har rört nya/inte fullt implementerade arbetssätt och kommer att fortsätta följas 
kommande år. I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har de planerats och genomförs 
löpande. 

Några risker och kontrollområden bedöms kvarstå och finns med i den interna kontrollplanen för 
kommande år. Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de 
ekonomiska styrprinciperna och kommunallagen. 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda interna kontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
År 2020 med rådande coronapandemi har inte liknat något annat år eller ens varit i närheten av den 
vardag vi normalt har. Trots det har kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020 i allt 
väsentligt följt beslutad plan och gällande arbetssätt. Arbetet med riskidentifiering och riskanalys 
som grund för den interna kontrollplanen 2020 genomfördes under våren 2019. I det arbetet var 
kommunstyrelsens arbetsutskott delaktigt. Plan för den interna kontroll 2021 antogs av 
kommunstyrelsen i september 2020. 
Kommunen har ett väl etablerat arbete med säkerhet och beredskap och en krisledningsberedskap 
som aktiverades vid pandemins utbrott i början av året. Inom kommunstyrelsens förvaltning har det 
inte funnits behov av att förnya riskanalysen avseende intern kontroll under innevarande år. 
Denna rapport avser granskningarna enligt kommunstyrelsens egen interna kontrollplan inom de 
egna kontoren kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Samtliga nämnders interna 
kontrollrapporter sammanställs till en övergripande rapport för Kungsbacka kommun 2020. 
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2 Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020 har följt planen och resultatet av de genomförda 
granskningarna har varit gott i stort. Flera av gransknings- och uppföljningspunkterna har rört nya 
eller inte fullt ut implementerade arbetssätt och kommer att fortsätta följas kommande år. I de fall 
granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Några risker och 
kontrollområden bedöms kvarstå och finns med i den interna kontrollplanen för kommande år. 
Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska 
styrprinciperna och kommunallagen. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 beslutades av kommunstyrelsen i juni 2019.  Under 
våren 2020 har en uppdaterad riskanalys med fokus på 2021 genomförts som ligger till grund för 
den interna kontrollplanen för 2021. 
Årets granskningar enligt den interna kontrollplanen 2020 har skett främst under hösten. Där 
granskningen har påvisat behov av åtgärder har en plan tagits fram och det är främst 
utbildningsinsatser som har behövts och har genomförts eller planeras. I stort handlar det om att 
etablera nya rutiner och förbättrade arbetssätt. Självskattning har genomförts för kommunstyrelsens 
förvaltning i enlighet med planen. 
Kommunrevisionen har granskat verksamheten i enlighet med revisionsplanen för 2020 (som 
uppdaterats vid två tillfällen under året) och har avrapporterat: 

• Granskning av investeringsprocessen (från 2019-års revisionsplan) 
• Uppföljande granskning av 2018-års fördjupade revisioner 
• Förstudie avseende föreningsbidrag 
• Förstudie avseende digitalisering 
• Granskning av nämnden för Vård & Omsorgs ekonomistyrning 
• Löpande granskning 2020 

Följande rapporter från pågående granskningar förväntas under våren 2021: 

• Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet 
• Granskning av bygglovsprocessen 
• Granskning av överförmyndare i samverkan 
• Granskning av årsredovisningen 2020  

Samtliga revisionssynpunkter där svar har begärts har besvarats av kommunstyrelsen till 
kommunrevisionen. Åtgärdsplaner har upprättats och följs upp efter behov. De synpunkter från 
revisionen som varit generella och omfattat flera nämnder eller förvaltningar hanteras i samarbete 
mellan kommunledningskontoret och berörda verksamheter. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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Kategorier  Risknummer Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad 
av semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 
anställning säkerställer inte att alla behörigheter till 
system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   3 Kommunövergripande risk: Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

Informationssäkerhet 
och administration 

 

 5 Kommunövergripande risk: Styrning och 
förvaltning av verksamhetssystem och digitala 
verktyg följer inte systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 6 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom 
om och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och 
service 

Ja 

Verksamhet   7 Risk att kommunen inte kan anskaffa 
bostadslösningar som möjliggör fullgod integration 
för av Migrationsverket anvisade nyanlända. 

Ja 

 8 Jävsrisk vid prioritering av olika typer av 
samhällsbyggnadsplaner. 

Ja 

 9 Planbesked lämnas inte inom 4 månader. Ja 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt -
 exempelvis 1 gång 
per vecka 

Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 
gång per månad 

Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter 
och kommunen) 

2 Ganska vanligt -
 exempelvis 1 gång 
per år 

Lindrig (uppfattas 
som liten av berörda 
intressenter och 
kommunen) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget 
obefintlig) -
 exempelvis 1 gång 
per 10 år 

Försumbar (obetydlig 
för berörda 
intressenter och 
kommunen) 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

3 

5 4 
2 1 8 7 

9 6 

[il ■ 

■ 

~ ■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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4.2 Risker - Ej till plan 
Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering Kontanthantering förekommer normalt inte inom KS förvaltning. 
Ekonomienheten utfärdar regler för kontanthantering och redovisning 
av försäljning. Internbanken följer upp betalningssätten som används i 
verksamheterna och arbetar aktivt för kontantfria betalningssätt. 

Informations-
säkerhet och 
administration 

 

 Kommunövergripa
nde risk: Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproces
ser och system 

Flera nya arbetssätt och metoder har tagits fram för att hantera denna 
risk, bl a nytt behovsprocessen, upphandlingsmetodik för it system. 
Resurs/kompetensförstärkning har gjorts med bl a kravanalytiker, 
testledare m fl. 

Verksamhet   Strategisk 
kompetensförsörjn
ing brister, 
övergripande 
inventering och 
identifiering av 
bristgrupper görs 
inte 

Hanteras inom arbetet med strategier för framtida kompetensförsörjning 
och handlingsplan för heltid som norm. 

■ 

□ 

■ 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
I 2020-års interna kontrollplan identifierades nio risker med tillhörande elva granskningspunkter. 
sex av riskerna är gemensamma kommunövergripande och granskas i samtliga nämnder eller 
förvaltningar. 
Granskningarna har genomförts främst som stickprovsgranskningar eller annan form av 
urvalsgranskning. Resultatet är gott och åtgärder behövs avseende ett fåtal punkter. Det behov av 
förbättrings- och utvecklingsarbete som identifieras genom granskningarna listas i avsnitt 5.2. 
Precis som föregående år visar granskningen av redovisning av representation att det fortsatt behövs 
punktinsatser för att utbilda och påminna om hur dessa kostnader ska redovisas. 
Inom kategori informationssäkerhet och administration och kommunstyrelsens verksamhetsunika 
områden är det systemförvaltning och följsamhet till kommunens systemförvaltarmodell som på 
flera punkter visar ett bättre resultat än tidigare men där några punkter visar på fortsatt behov av 
förbättring. 
  
  

5.2 Åtgärder 
Status Åtgärder Kommentar Slutdatum 

Avslutad enligt plan Redovisning av representation -
Komplettering av syfte och 
deltagarlistor 

 2020-12-31 

Avslutad enligt plan Uppföljning av utbetalda 
semesterdagar 

 2020-02-03 

Avslutad med avvikelse Granska avtalsuppföljning 
systemleverantörer - Se åtgärder 
"Upprätta förvaltningsplan" 

 2020-01-31 

Avslutad enligt plan Upprätta förvaltningsplan för 
samtliga verksamhetssystem och 
digitala verktyg 

 2020-12-31 

Avslutad enligt plan Implementering av ny 
kommunikationspolicy 

 2020-11-30 

Åtgärderna rör olika administrativa rutiner där det återkommande behövs utbildning och 
påminnelser om följsamhet. 

5.3 Resultat av annan granskning 
Kommunstyrelsens förvaltning har under året inte varit föremål för någon annan extern granskning. 
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5.4 Resultat av granskning av externa utförare och avtalssamverkan 
Under året har det genomförts en utredning avseende särskilda persontransporter, dvs. färdtjänst, 
riksfärdtjänst och skolskjutsar. Sedan 2011 finns ett samarbetsavtal med Region Halland, men 
Kungsbacka kommun har till skillnad från övriga halländska kommuner valt att inte överlåta 
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland utan att istället behålla 
myndighetsutövningen i egen regi. Trafikering (inklusive upphandling) sker genom 
Hallandstrafiken och genom Riksfärdtjänst i Sverige AB. Kungsbacka upphandlar själv 
beställningscentral för färdtjänst och riksfärdtjänst. Fram till 2021 har ansvaret för avtalen legat hos 
kommunstyrelsen samtidigt som handläggning legat i förvaltningarna för Teknik respektive 
Förskola & Grundskola. Från 2021 övergår ansvaret i sin helhet till nämnden för Teknik avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst och till nämnden för Förskola & Grundskola avseende skolskjutsar. 
Uppföljning sker genom statistik varje månad som visar efterlevandegrad av avtalsparametrar, till 
exempel svarstid, klagomålshantering med mera. Med något enskilt undantag har kvalitetsnivån 
varit genomgående hög och väl inom avtalsnivå. 
Nämnden för Teknik får information kvartalsvis genom den så kallade ’kvalitetsrapport färdtjänst’. 
Under början av 2021 genomförs en ny upphandling av beställningscentral. 
Kommunstyrelsen har inte identifierat några andra leverantörer under definitionen privata utförare 
inom kommunstyrelsens ansvar. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 47 

Beröm 3 

Förslag till förbättring 59 

Totalt antal inkomna synpunkter 109 

Varav anonyma 14 

Varav politiska 0 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 63 

 

Analys 
Under 2018 inkom det 111 synpunkter, 2019 inkom det 82 stycken och 2020 inkom 109 stycken 
kommentarer. De inkomna synpunkterna speglar kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i 
kommunen. I år har det skett en ökning med kommentarer till kommunledningskontoret så 
fördelningen mellan kontoren är förhållandevis jämn år 2020. 
  

6.2 Övrig synpunktshantering 
Analys 
Kommunstyrelsen har ingen övrig synpunkts- eller avvikelsehantering i den bemärkelsen att det är 
stadgat av särskild lagstiftning eller förordningar utöver vad som hanteras inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket rapporteras separat.  
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av det interna kontrollarbetet. Ett antal frågor har 
valts ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 
Resultat av självskattning 
Självskattningen för kommunstyrelsens förvaltning har genomförts i ledningen under slutet av 
2020. 
Det Interna kontrollarbetet har stärkts inom kommunstyrelsen från och med 2017. 
Utbildningsinsatser genomförs löpande och medvetenheten liksom det systematiska 
förbättringsarbetet ökar från år till år. 
Under 2020 har mycket utbildningsmaterial gjorts tillgängligt digitalt och introduktion av chefer 
och medarbetare har därmed delvis fått nya former. 
Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2020 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 
organisationen 

 

Vi har system/rutiner för att bevaka att 
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 
och styrdokument som beskrivs i nämndens 
uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 
av vem och när de olika kraven ska följas upp. 

 

Kontrollmiljö Det finns en kännedom i organisationen om 
vad intern kontroll innebär 

 

Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 

 

Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 

Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  
Vi har analyserat var risker för ekonomiska 
oegentligheter ligger i ersättningssystem och 
betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka 
oegentligheter (bl a mutor och jäv) 

 

Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  
Riskanalysen är underlag för åtgärder och 
granskningar 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 
är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 

 

Vi har system/rutiner för att förslag, 
synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  
Återkoppling sker till förvaltningsledningen  
Vi återkopplar resultat av uppföljning till 
politiskt ansvariga 

 

Information/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 

Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 

 

• 
• 
• • • 
• 
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daterad 2021-02-10. 
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Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de 
ekonomiska styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för 
att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och 
analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta 
en intern kontrollplan.  
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utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar 
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vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska styrprinciperna och 
kommunallagen. 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda interna kontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 
Nämndernas arbete med intern kontroll 
År 2020 har med pågående Coronapandemi har inte liknat något annat år i närtid.  Arbetet med 
intern kontroll har trots detta kunnat genomföras i stort sett enligt plan inom nämnderna. 
Planen för 2020 togs 2019 och bygger på riskanalyser som gjorts, dels utifrån kommunstyrelsen för 
att identifiera gemensamma kommunövergripande områden att granska i varje nämnd, dels inom 
områdena ekonomi, HR och administration/it. 2020 års plan gav sju gemensamma riskområden att 
granska i alla nämnder. 
Planen innehåller också nämndernas egna riskinventeringar av väsentliga risker specifika för 
nämndens verksamhet, med utgångspunkt främst i grunduppdraget, mål och speciallagstiftning. 
Dessa risker analyseras efter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Nämnden bedömer sedan 
vilka risker som ska tas till den interna kontrollplanen. För varje risk som tas till den interna 
kontrollplanen beskrivs de existerande kontrollmoment som utförs i det dagliga arbetet. Därefter 
anges vilka granskningsaktiviteter som planeras för att följa upp att kontrollerna i det dagliga 
arbetet fungerar och att avvikelser uppmärksammas. 
Det är resultatet av granskningsaktiviteterna som ger oss förutsättningar för att ta ställning till om vi 
har en tillräcklig intern kontroll utifrån vad kommunallagen kräver. Utöver det är den interna 
kontrollen även en viktig del i arbetet att driva ständiga förbättringar. 
Samtliga nämnder har under 2020 antagit planer för sin interna kontroll 2021. 
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2 Sammanfattning 
Årets arbete med intern kontroll har i allt väsentligt följt plan med gott resultat. Genomförda 
granskningar visar att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad 
av säkerhet uppnår sitt syfte. I de fall brister har identifierats har dessa följts upp och åtgärder 
planeras och genomförs.  Parallellt har det pandemipräglade året lett till att helt ny verksamhet har 
fått utföras på många områden. Nämnderna har, där så har varit relevant identifierat nya risker och 
följt upp dessa. 
De kommungemensamma riskområden som tagits upp i planen för 2020 års granskningar har varit 
relevanta att granska och på några områden syns ett bättre resultat än tidigare år. Flertalet punkter 
kvarstår i planen för 2021. Från några nämnder har man önskat mer bredd och dignitet i de 
gemensamma riskerna som ska granskas och inför 2022 planeras en mer genomgripande riskanalys, 
bland annat med erfarenheter från pandemin i beaktande. 
Granskningar och självskattning visar att information och utbildning ständigt behövs för att öka 
medvetenhet om och följsamhet till befintliga styrdokument, processer och rutiner. Samtidigt som 
vi behöver systematisera reflektion och initiativ till att förbättra verksamhet och skapa innovativa 
lösningar till gagn för kommunens alla intressenter. Några nämnder lyfter också fortsatt behov av 
utbildning och att medvetandegöra av risker för mutor och jäv. En förnyad webbaserad utbildning 
om intern kontroll ska tas fram under 2021. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 
Arbetet med intern kontroll utgår från den kommungemensamma processen samtidigt som behov 
och krav skiljer sig åt en del mellan kommunens olika verksamheter, främst grundat på kraven i de 
olika speciallagstiftningar som gäller för respektive verksamhetsområde. De kommungemensamma 
riskerna och granskningarna framgår av kommunstyrelsens interna kontrollplan som beslutades av 
kommunstyrelsen i juni 2019. Nämnderna tog sedan sina planer under hösten 2019. 
För de gemensamma riskerna och kontrollpunkterna har gemensamma anvisningar tagits fram för 
hur granskningen ska gå till. För de nämndspecifika granskningarna varierar det mellan nämnderna 
hur man planerat genomförande. Hos en del nämnder är det en del av omfattande årsplanering 
medan andra nämnder planerat punktinsatser under senhösten. Flera av nämnderna har i ett tidigt 
skede konstaterat att det är för tidigt att genomföra granskning att vissa identifierade risker eller nya 
sätt att arbeta. Arbetet får istället koncentreras till att etablera rutiner och kontroller i vardagen på 
aktuella områden, för att sedan granskas när de implementerats fullt ut. Hur granskningarna 
genomförs med avseende på ansvar och detaljnivå varierar en del mellan nämnderna. 
Coronapandemin har påverkat somliga nämnder mer, där man har identifierat tillkommande risker 
och kompletterande granskningar som hanterats under hösten och inför 2021. Kommunen har ett väl 
etablerat arbete med säkerhet och beredskap och en krisledningsberedskap som aktiverades vid 
pandemins utbrott i början av året. Inom kommunstyrelsen har det inte funnits behov av att förnya 
riskanalysen avseende intern kontroll under innevarande år. 
Under våren 2020 har en uppdaterad riskanalys med fokus på 2021 genomförts och ligger till grund 
för den interna kontrollplanen 2021. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under början av 2020 tagit fram en åtgärdsplan för 
budget i balans senast vid slutet av år 2022. Arbetet följs upp med regelbundna träffar mellan 
förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg och kommundirektören, biträdande kommundirektör 
och ekonomichef samt med rapportering till kommunstyrelsen. 
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4 Årets riskanalys 
I matrisen beskrivs de risker som identifierats i arbetet med riskanalys och som tagits med till plan. 
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  Konsekvens 

 
  

 

Kategorier  Risker 

Personal   Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av semesterlagen  (Kungsbacka 
kommun) 

 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av anställning säkerställer inte 
att alla behörigheter till system, lokaler och andra tillgångar avslutas.  
(Kungsbacka kommun) 

Ekonomi   Kommunövergripande risk: Manuella betalningar  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Redovisning av representation  (Kungsbacka kommun) 

Informationssäkerhet 
och administration  

 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och 
digitala verktyg följer inte systemförvaltarmodellen.  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om och efterlevnad av krav* på 
tillgänglighet och service  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av förändring av 
verksamhetsprocesser och system  (Kungsbacka kommun) 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt -
 exempelvis 1 gång 
per vecka 

Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 
1 gång per månad 

Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter 
och kommunen) 

2 Ganska vanligt -
 exempelvis 1 gång 
per år 

Lindrig (uppfattas 
som liten av berörda 
intressenter och 
kommunen) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget 
obefintlig) -
 exempelvis 1 gång 
per 10 år 

Försumbar (obetydlig 
för berörda 
intressenter och 
kommunen) 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
Personal: 
Bristande efterlevnad av semesterlagen 
Samtliga nämnder/förvaltningar har granskat efterlevnad till rutiner för att planera och följa upp 
semesteruttaget i verksamheterna. Trots pågående coronapandemi bedöms semesterplanering och 
semesteruttag ha fungerat tillräckligt väl i enlighet med avtal och rutiner i samtliga nämnder utom 
Teknik, där åtgärder planerats och genomförs. 
Processen för avslut av anställning säkerställer inte att alla behörigheter till system, lokaler 
och andra tillgångar avslutas när anställning upphör 
Nya rutiner och verktyg för att hantera risken har införts under året. Flertalet nämnder rapporterar 
att implementering och uppföljning pågår. Några nämnder har hunnit längre och rapporterar att nya 
rutiner fungerar som avsett. Behörighetshantering för 8 av kommunens system av kritisk karaktär 
har granskats centralt med godtagbart resultat. 
Ekonomi: 
Manuella betalningar 
Manuella betalningar är ett riskområde som har granskats enligt gemensam instruktion i samtliga 
nämnder/förvaltningar. Förekomsten varierar mellan förvaltningarna och det är främst hos de 
förvaltningar som hanterar föreningsbidrag (även vägföreningar) i olika former som leder till ett 
större antal manuella betalningar. Också Förskola & Grundskola har ett flertal manuella betalningar 
som främst avser återbetalningar av barnomsorgsavgifter eller elevers utlägg i samband med prao, 
även om dessa varit väsentligt färre 2020. Granskningen av följsamhet till rutiner visar ett gott 
resultat. 
Redovisning av representation 
Redovisning av representation är ett område där samtliga nämnder utom Kultur & Fritid anger att 
granskningen visar att man inte följer rutinerna för redovisning fullt ut. Det förekommer slarv med 
att ange detaljer kring varje enskild kostnad, men det är inget som tyder på att det skulle vara 
oriktiga kostnader eller tveksamma syften. Samtidigt ska noteras att det är många transaktioner och 
små belopp. År 2020 med omfattande distansarbete har dock medfört att kostnaderna för 
representation har minskat väsentligt. Åtgärder för att se över rutiner och öka kännedom om dessa 
planeras. 
Informationssäkerhet och administration: 
Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 
systemförvaltarmodellen 
Sedan förra årets granskning har arbetet fortsatt med att etablera systemförvaltarmodellen fullt ut 
genom olika insatser och arbete i nätverket för systemförvaltare. Resultatet från årets granskning 
visar såväl förbättrad följsamhet som kännedom om modellen. Omprioriteringar på grund av 
pandemin och att implementering av nya system fortfarande pågår har lyfts fram som förklaring i 
några fall. Ännu återstår lite arbete innan vi har full följsamhet för alla system och 
granskningspunkten kvarstår kommande år. 
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Bristande kännedom om och efterlevnad av krav på tillgänglighet och service 
I slutet av 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny modern kommunikationspolicy för 
kommunen som anger principer för god kommunikation med våra medborgare. Planen var att 
introducera till alla förvaltningar under våren 2020 men på grund av pandemin har planen fått 
revideras och implementeringen tagit sig lite olika former mellan förvaltningar och nämnder. Flera 
nämnder rapporterar ett pågående arbete på den här punkten. 
För resultatet av de nämndunika granskningarna hänvisas till respektive nämnds rapport. Nämnden 
för Vård & Omsorg anger som enda nämnd att man på grund av coronaviruset tvingats prioritera 
bort/skjuta upp vissa granskningar och att det i sig tas upp som en risk för kommande år. 

5.2 Åtgärder 
Utifrån granskningarna dokumenteras åtgärder och åtgärdsplaner med ansvar och tidplan i det 
gemensamma stödsystemet. Uppföljning sker löpande i respektive förvaltning. För de åtgärder som 
är gemensamma och kommunövergripande samordnar och stöttar kommunledningskontoret 
förbättringsarbetet. Många åtgärder handlar om informations- och utbildningsinsatser i 
administrativa rutiner (redovisning/kontering och systemförvaltning, inköp/leverantörsuppföljning). 
Flera nämnder tar upp behov av att förtydliga specifika processer och tillhörande rutiner. 

5.3 Resultat av annan granskning 
Som kommun står vi under uppföljning och granskning av en mängd externa myndigheter och 
andra organisationer/parter som följer upp med såväl regelbunden frekvens som punktvis och efter 
anmälningar. 2020 har präglats av coronapandemin som medfört ett flertal tillsyner främst inom det 
område som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för, men också inom skolan. Samtliga nämnder 
och förvaltningar har redogjort för årets tillsyner och resultatet av dessa. I den mån granskning har 
lett till viten eller rättstvister har det tagits upp i årsredovisningen för 2020. 
I våra verksamheter finns också certifieringar mot olika frivilliga regelverk med besök från 
tillsynsorgan, det finns ackrediterade laboratorium och det finns en hel del kontrollbesiktningar från 
oberoende granskningsorgan på olika håll i verksamheten. Det varierar mellan nämnderna och 
förvaltningarna hur man arbetar systematiskt och organisatoriskt (lokalt/centralt) med uppföljning 
av dessa granskningar. 
Kommunrevisionen har genomfört sina granskningar enligt årsplan, några fördjupade granskningar 
tillkom sent under året och avslutas under 2021. 
Alla revisionsrapporter som hittills inkommit har besvarats av nämnderna till kommunrevisionen 
och åtgärder planeras, genomförs och följs upp. 
I Kungsbacka kommun har vi sedan 2019 en ny process för granskning enligt 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet genomför årliga granskningar av nämnderna som 
rapporteras också till kommunstyrelsen. 
Resultatet av alla granskningar av större betydelse har rapporterats till nämnderna och åtgärdsplaner 
har upprättats. Det förekommer också enstaka enskilda händelser av allvarligare art som hanteras 
enligt rutiner som till exempel Lex Maria eller anmälningar till Skolinspektionen. 
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5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Kommunallagens krav i fråga om privata utförare innebär att kommunen ska kontrollera och följa 
upp verksamheten, och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 
Förekomsten av privata utförare varierar mellan nämnderna. Främst är det på områdena vård, 
omsorg och skola, men också i uppdrag inom infrastruktur som gator, trafik och kollektivtrafik där 
det kan förekomma privata utförare Nämnderna/förvaltningarna har följt upp alla utförare som 
hittills fallit under definitionen privata utförare och vidtagit åtgärder när så behövts. Kommunens 
program för uppföljning av privata utförare ska uppdateras under 2021, med efterföljande 
implementering och uppföljning. 
Granskning av avtalssamverkan och annan samverkan: 
Enligt kommunallagens 9 kap 37-38§ ska kommunstyrelsen årligen sammanställa kommunens nya 
och befintliga avtal för avtalssamverkan till fullmäktige. Med avtalssamverkan menas i första hand 
samarbeten mellan kommuner (alt. region) som avser uppgifter som typiskt sett innefattar 
myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. 
Den samverkan Kungsbacka kommun har med andra offentliga verksamheter sker i första hand 
genom nämndsamverkan eller kommunalförbund. 2020 ingick Kungsbacka i följande samverkan 
enligt befintliga avtal. 
- Räddningstjänsten Storgöteborg 
- Lygnerns vattenvårdsförbund 
- Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (Halland) 
- Överförmyndare i samverkan 
- Överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheten ("Överenskommelse om ansvar för 
regional kollektivtrafik i Halland enligt lagen om kollektivtrafik, samt skatteväxling, 
ägarförhållande i Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan Region Halland och länets 
kommuner i utveckling och planering av den regionala kollektivtrafiken"). 
Kungsbacka kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst 
till regionen utan att behålla myndighetsutövningen i egen regi. Däremot ingår Kungsbacka 
kommun i gemensam upphandling av trafik genom regionen. 
Samverkan inom skolväsendet regleras enligt skollagen och inte under reglerna om generell 
avtalssamverkan. 
Kungsbacka kommuns uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om 
sprängämnesprekursorer är en del av samarbetet inom Räddningstjänsten Storgöteborg 
(kommunalförbund). 
Uppsikt över nämnder, bolag och stiftelser sker genom rapportering i enlighet med kommunens 
ekonomiska styrprinciper och dialog. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 380 (2019: 351) 

Beröm 46 (2019:37) 

Förslag till förbättring 445 (2019:350) 

Totalt antal inkomna synpunkter 871 

Varav anonyma 191 

Varav politiska fåtal/inga rapporterade 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande >150, saknas uppgift från flera förvaltningar 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2017 2018 2019 2020 

Ställ en fråga   1271 1222 

Felanmälningar   1234 1637 

Analys 
KOMmentaren är Kungsbacka kommuns gemensamma kanal för att ta emot och hantera 
synpunkter, klagomål och frågor. KOMmentaren inrättades i början av 2000-talet när webben var 
ny och sedan dess har det tillkommit andra vägar in för synpunkter, klagomål och förslag liksom 
rena felanmälningar etc. Det har etablerats nya flöden och rutiner för hantering samtidigt som nya 
krav på systematiskt kvalitetsarbete via lag och förordningar på flera områden har tillkommit. 
Den statistik som visas här bygger på det som kommer in till kommunen via formuläret på 
Kungsbacka.se och hanteras initialt av Kungsbacka direkt som vid behov styr ut till förvaltningarna. 
Kommentarer som lämnas in anonymt är sökbara via kommunens webbdiarium. På så sätt kan även 
den som väljer att vara anonym få ett svar på sin synpunkt. 
Alla nämnder/förvaltningar arbetar med synpunkts-, klagomåls och förslagshantering och följer upp 
resultatet utifrån den egna verksamhetens behov (krav). Varje nämnd ansvarar för att hantering sker 
effektivt och säkert med återkoppling i rimlig tid.  Den statistik på kommunnivå som finns i 
dagsläget visar det gemensamma flödet som är en delmängd av nämndernas hantering och ger alltså 
inte en totalbild över kommunen. 
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6.2 Övrig synpunktshantering 
Analys 
I kommunen har nämnderna olika system och rutiner för att fånga upp och hantera klagomål och 
synpunkter. På områden som skolan och vård och omsorg där klagomåls och synpunktshantering är 
tydligt reglerat i lag och förordningar liksom i många fall har krav på sekretess är systemstöd och 
rutiner starkare än i andra nämnder där kraven på att handlägga och besvara är mer "allmänna". 
Samtliga nämnder anger att man har ett systematiskt arbete med att fånga upp såväl enskilda 
synpunkter och klagomål och att följa upp och besvara dessa som kundundersökningar och 
liknande. Dokumentation, systematisk utvärdering och statistik finns inte inom alla nämnder. Några 
nämnder lyfter svårigheter med att urskilja "faktiska ärenden" från löpande dialog med kunder, 
brukare och intressenter. 
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av det interna kontrollarbetet. Ett antal frågor har 
valts ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 
Resultat av självskattning 
Nämnderna har genomfört självskattningen företrädesvis under första halvåret för att kunna ta med 
som underlag i riskanalysen för kommande års interna kontrollplaner. Jämfört med föregående år 
kan skönjas en liten förflyttning "mot grönt". Medvetenheten om och arbetet med intern kontroll, 
riskanalyser och kontroll över vardagens processer skattas som högre än föregående år. 
"Är mål, styrdokument och rutiner etcetera kända i organisationen?" liksom "det finns en kännedom 
i organisationen om vad intern kontroll innebär" som är de frågor som flertalet nämnder rapporterar 
"delvis"/gult och som visar på ett behov av utveckling. I övrigt är det ganska jämna svar där de 
flesta nämnder svarar "ja"/grönt på flertalet frågor och några enstaka "delvis"/gult. 
Under 2021 planeras uppdaterade webbutbildningar på området för att öka kännedomen om intern 
kontroll och ge verktyg för verksamheterna att utveckla arbetet. 
Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2020 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 
organisationen 

 
Vi har system/rutiner för att bevaka att 
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter 

 
Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 
och styrdokument som beskrivs i nämndens 
uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 

J s t 

7st 

Delv is - Ja 

2st 

8st 

Delvis - Ja, 

2st 

8st 

Delv is - Ja 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 
av vem och när de olika kraven ska följas upp. 

 
Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter är tydliggjorda 

 
Det finns en kännedom i organisationen om 
vad intern kontroll innebär 

 
Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 
Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 

 

5st 

Delvis _ J,. 

10 st 

- Ja 

4 s t 

Delvis _ J,. 

9st 

Delvis - Ja 

9 s t 

Delvis - Ja 

5st 

6st 

1 st 

1 s t 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 
Vi har analyserat var risker för ekonomiska 
oegentligheter ligger i ersättningssystem och 
betalningsrutiner 

 
Vi har system/rutiner för att motverka 
oegentligheter (bl a mutor och jäv) 

 
Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden 

 
Riskanalysen är underlag för åtgärder och 
granskningar 

 

10 st 

- Ja 

9 st 

Delvis - Ja 

Delvis - Ja 

10 st 

- Ja 

10 st 

- Ja 

1 st 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 
är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 

 
Vi har system/rutiner för att förslag, 
synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 
Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser 

 
Återkoppling sker till förvaltningsledningen 

 
Vi återkopplar resultat av uppföljning till 
politiskt ansvariga 

 

7 st 

Delv is - Ja 

9st 

Delvis - Ja 

10 st 

- Ja 

9st 

Delvis - Ja 

10 st 

- Ja 

3 st 

1 st 

1 st 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Information/ 
kommunikation 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 
Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 
 

2 st 

8 st 

Delvis _ J,, 

4st 

6 s t 

Delvis - J" 
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§ 84 Dnr 2020-01178  
Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utdelning om 18 500 kronor från Arvid och Hildur 
Anderssons fond enligt förslag från nämnden för Individ & Familjeomsorg, daterat 
2020-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att 
besluta om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängligt belopp för 
utdelning 2020 är 18 500 kronor. 

Kriterierna för utdelning ur fonden är följande: 

Årlig avkastning av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av 
behövande, ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den 
mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag. 

Hälften av fondens avkastning ska främja utbildning av ungdom och hälften ska 
användas till vård, denna del delas ut efter förslag från nämnderna Individ & 
Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. 

Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg varav 
sex av de sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-12-10, § 179 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31 
Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utdelning om 18 500 kronor från Arvid och Hildur Anderssons fond 
enligt förslag från nämnden för Individ & Familjeomsorg, daterat 2020-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utdelning 
ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängligt belopp för utdelning 2020 är 18 500 kronor. 
Kriterierna för utdelning ur fonden är följande: 

Årlig avkastning av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av 
behövande, ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån 
deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag. 

Hälften av fondens avkastning ska främja utbildning av ungdom och hälften ska användas till vård, 
denna del delas ut efter förslag från nämnderna Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. 

Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg varav sex av de sökande 
uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-12-10, § 179 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31 
Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

u 
Kungsbacka 
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Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör     
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-12-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 179 Dnr 2020-00117  

Arvid och Hildur Andersson stiftelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familejeomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 

utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ 

och Familjeomsorgs förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att 

besluta om utbetalning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas 

för ” vård av sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras 

behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.  

Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav 

sex av de sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se 

sammanställning över inkomna ansökningar.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-31, där det föreslås att 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 

utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ 

och Familjeomsorgs förslag. 

Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg föreslår kommunstyrelsen att besluta om utdelning ur Arvid och 

Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs 

förslag. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Förslag på fördelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond 2020  

 

Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt 

Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utbetalning 

ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas för ” vård av sjuka och invalidiserade 

personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller 

andra bidrag”.  

Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav sex av de 

sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se sammanställning över inkomna 

ansökningar.  

 

Beslutsunderlag 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31. 

Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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2020-10-31 
Diarienummer 

IF 2020-00117 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Sammanställning över inkomna ansökningar om medel  

- Arvid och Hildur Anderssons fond 2020 

Nr. Initialer Bedöms 

uppfylla 

kriteriet 

ålderstigen, 

sjuk och 

invalidiserad 

Bedöms 

uppfylla 

kriteriet från 

Släps 

församling 

Bedöms uppfylla 

ändamålet vård 

Förslag till beslut 

1 PS -1958 Ja Nej Ja Sökande bedöms EJ uppfylla 

kriterierna på grund av ingen 

tillhörighet till Släps församling 

2 JP - 1973 Ja Ja Ja Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 

3 

 

PS – 1953  Ja Ja Ja  Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 

4 

 

 

JA - 1998 Ja Ja Ja Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 

5 

 

 

AS - 1975 Ja  Ja Ja Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 

6 

 

 

JA – 1993 Ja  Ja Ja  Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 

7 

 

 

AT – 1997 Ja Ja Ja Sökande bedöms uppfylla 

kriterierna för utdelning. Förslag 

är utdelning av medel till 

sökande. 
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§ 100 Dnr 2021-00084 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2022 med följande 
ändring: 

s. 4 andra punkten första meningen ändras så att den lyder: se till att den 
huvudsakliga bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter och där arbeta 
med stadsomvandling som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka 
underlaget för bra kollektivtrafik och ge bättre möjligheter för näringslivet  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är en del i kommunens budgetprocess inför 2022. Alla nämnder ska lämna 
ett kortfattat underlag till budgetberedningen där nämndens utmaningar och 
möjligheter inför kommande budgetperiod beskrivs. Dessutom har nämnderna 
möjlighet att lämna förslag på nya eller ändrade indikatorer till de 
kommungemensamma målen.  

Tre områden har identifierats som möjligheter och utmaningar: 

- Kommunstyrelsens samordningsuppdrag, i synnerhet inom arbetet med 
näringslivsklimatet och digitaliseringen. 

- Planavdelningens ekonomi, där ett nytt projektverktyg införs 2021. 

- Hållbar stadsutveckling, mot bakgrund av Agenda 2030 och kommunens 
hållbarhetsbokslut 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2022, 2021-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson yrkar att andra punkten första meningen på sidan 4, 
ändras så att den lyder: se till att den huvudsakliga bostadsutvecklingen koncentreras 
till våra stationsorter och där arbeta med stadsomvandling som syftar till att förtäta 
staden för att bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik och ge bättre 
möjligheter för näringslivet. 

Frikrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till ordförandens (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive ordförandens (M) ändringsyrkande. 
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Ordföranden (M) prövar de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag med ordförandens (M) ändring. 
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Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är en del i kommunens budgetprocess inför 2022. Alla nämnder ska lämna ett kortfattat 
underlag till budgetberedningen där nämndens utmaningar och möjligheter inför kommande 
budgetperiod beskrivs. Dessutom har nämnderna möjlighet att lämna förslag på nya eller ändrade 
indikatorer till de kommungemensamma målen.  

Tre områden har identifierats som möjligheter och utmaningar: 

• Kommunstyrelsens samordningsuppdrag, i synnerhet inom arbetet med näringslivsklimatet och 
digitaliseringen. 

• Planavdelningens ekonomi, där ett nytt projektverktyg införs 2021. 

• Hållbar stadsutveckling, mot bakgrund av Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsbokslut 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2022, 2021-02-26 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 

Kommunledningskontoret: ekonomi 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, 
Plan 2023–2024 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023–2024 
Samordningsuppdraget för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp kommunens verksamhet och 
ekonomi. När förvaltningen tar sig an uppdraget att samordna olika frågor sker det i nära samverkan 
med övriga förvaltningar, utifrån perspektivet "Ett Kungsbacka". I dessa frågor kan vi nu skönja en 
rörelse mot att många av de större utmaningarna som vi har framför oss kräver mer av samordning 
mellan förvaltningarna. Lite annorlunda uttryckt kan sägas att de flesta komplexa frågor och 
utmaningar som vi har kräver samverkan såväl inom kommunens hägn, som med andra aktörer i 
samhället. Detta samordningsuppdrag kräver att resurser finns tillgängliga för uppdraget på 
kommunstyrelsens förvaltning, men också att förvaltningarna har möjligheter att avsätta resurser för 
dessa frågor. Därav finns anledning att framåt värdera frågan om resurssättning av 
utvecklingsfrågor. Dessa står naturligtvis alltid i skarp konkurrens med det vi kan kalla 
grunduppdraget, det vill säga den dagliga driftverksamheten. 
Några av de frågor det konkret handlar om är arbetet med näringslivsklimatet samt utvecklingen av 
digitaliseringen av kommunen. 
Arbetet med att utveckla och förbättra näringslivsklimatet är ett av kommunstyrelsens prioriterade 
uppdrag. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta utveckla vår dialog med näringslivet. 
Detta sker dels i perspektivet att vara transparanta och skapa ömsesidig förståelse för varandras 
uppdrag, främst genom arbetet Lätt & Rätt, och dels under 2021–2022 genom att etablera och 
utveckla våra samverkansarenor med näringslivet. 
Kommunens arbete med digitalisering sker nu i snabb takt och med hög delaktighet från samtliga 
förvaltningar. Under hösten 2020 tog förvaltningarna beslut om sina digitaliseringsplaner för de 
kommande åren. Kommunstyrelsen kan konstatera att förändringstakten inom området, 
förväntningarna från invånare samt de nationella målsättningarna är höga. Detta tillsammans med 
egna höga ambitioner och en komplexitet med många beroenden gör att det sannolikt finns behov 
av ytterligare samordning och samsyn kring prioriteringar mellan nämnderna. Vi vet att det är svårt 
att i tid möta upp med nya och tillräckliga kompetenser inom området, vilket gör att prioriteringar 
sannolikt behöver göras, oaktat ekonomiska förutsättningar. 
Planavdelningens ekonomi 
Samhällsbyggnadskontoret har i januari 2021 implementerat projektverktyget Antura och har 
därmed ett verktyg för att hantera budget, prognos och uppföljning av ekonomi i projekten 
kontinuerligt under året. Uppföljningar kommer att ske månadsvis av projektens prognos och utfall 
som underlag till del- och helårsavstämningar. Även fakturering sker nu löpande månadsvis vilket 
också möjliggör en bättre överblick under året och tydligare uppföljning av ekonomi. 
Detta kommer möjliggöra en hantering och kontroll av ekonomin för planavdelningens projekt. Det 
skapar möjligheter att under året styra och påverka helhetsresultatet för avdelningen genom 
resursplanering och ett mer proaktivt arbetssätt, i syfte att ha en budget i balans och god ekonomisk 
hushållning. 
Hållbar stadsutveckling 
Det pågår en utveckling i Sverige kopplat till FN globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 som 
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påverkar alla kommuner och dess verksamheter. 
I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen inom 
hållbarhetsarbetet för Kungsbacka. I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars 
hälsa men också deras tillit till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt som en 
växande kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk 
bakgrund, kön eller bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jämställdhet och 
barnperspektivet. Sociala hållbarhetsfrågor får en allt större plats i samhällsutvecklingen och 
kommande lagändringar kommer sannolikt att stärka det sociala hållbarhetsarbetet inom 
stadsutvecklingen framöver. 
Oberoende av perspektiv och utmaning kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden själv. Vi 
behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte har jobbat med. 
Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande, vilket också är en del av social hållbarhet. 
För den hållbara stadsutvecklingen behöver vi: 

• minska koldioxidutsläppen i Kungsbacka ytterligare. Utsläppen ökar oroväckande från 
transporter trots den pågående omställningen till fossilfria alternativ. Möjligheten för våra 
invånare att resa snabbt och hållbart till och från sina jobb i regionen är en mycket viktig 
utvecklingsfråga för kommunen. Vi noterar att utanför våra tätorter har Kungsbacka relativt 
sett bra kollektivtrafik medan i våra tätorter är kollektivtrafiken bland de sämre i Sverige, 
vilket vi behöver utveckla avsevärt. 

• se till att bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter och där arbeta med 
stadsomvandling som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka underlaget för bra 
kollektivtrafik och ge bättre möjligheter för näringslivet. Genom att öka andelen 
arbetsplatser i kommunen minskar pendlingsbehovet och sovstaden kan förvandlas till en 
myllrande mellanstor stad som är mer robust. 

• klimatsäkra kommunens stadsutveckling genom ett fortsatt arbete med att analysera 
översvämningskarteringar, skyfallskarteringar och geohydrologiska förhållanden. Skapa 
underlag för hur kommunen långsiktigt hanterar kommande klimatförändringar. 

• öka den biologiska mångfalden genom kunskap och åtgärder inom samhällsplaneringen 
samt även fristående naturvårdsprojekt i staden. 

• fortsätta arbeta med kommunens egen energianvändning. Den är redan nu i stort sett fossilfri 
och andelen egengenererad energi ökar. Kommunen arbetar kontinuerligt tillsammans med 
sitt bostadsbolag Eksta med att minska energianvändningen, bygga ut solcellsanläggningar 
och därigenom öka andelen förnyelsebar energi. 

• digitalisera insamlingen av data för exempelvis trafikflöden, luftföroreningar, med mera som 
är underlag till den hållbara stadsutvecklingen. Detta genom att utnyttja kommunens 
LoRaWan-nätverk. Resurser behövs för att kunna analysera och hantera den mängd digitala 
data som kommunen långsiktigt kommer att kunna få. 

• utveckla vårt förebyggande arbete inom social hållbarhet. Stadsutvecklingen påverkar 
samhället och det finns stora ekonomiska vinningar med ett förebyggande arbete som redan 
i tidigt skede kan "mota Olle i grind" och minimera negativa sociala konsekvenser av 
segregation, utanförskap med mera. Här behövs ytterligare resurser på längre sikt för att 
klara både analyser och den ökande mängd tidiga dialoger som behövs inom detta komplexa 
område. 
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Sammantaget finns det ett ökat behov inom Samhällsbyggnadskontoret av GIS-analyskunskap för 
att kunna ta del av den explosion av nya möjligheter och realtidsdata som kan levereras till 
kommunen i framtiden. Vi ser även ett behov av stärkt expertis inom social hållbarhet kopplat till 
stadsutvecklingsfrågor. 
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2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade 
EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I 

Kommunstyrelsen har inget förslag till nya eller ändrade indikatorer inom målområdet. 
EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ 

Kommunstyrelsen har inget förslag till nya eller ändrade indikatorer inom målområdet. 
BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Sysselsatt dagbefolkning, antal 26 931 26 739 27 610  28 600 

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 
Göteborgsregionen 5,1 % 5,0 % 5,0 %  5,0 % 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år 17,9 % 17,8 % 18,0 %  18,1 % 

Antal nystartade företag per 1000 invånare 
16 - 64 år (etableringsfrekvens) 12,7 12,4 12,2  12,5 

På totalen ska näringslivsarbetet i Göteborgsregionen leda till 120 000 nya jobb fram till 2035 med 
startår 2016. Ett bra företagsklimat ska leda till fler arbetstillfällen i kommunen och fler företag. 
Därför föreslår vi här ett antal nya indikatorer som mäter det. Vi föreslår inga ändringar på 
befintliga indikatorer. 

Nedan beskrivs var och hur respektive indikator tas fram. 
Sysselsatt (förvärvsarbetande) dagbefolkning, antal 
Från Kolada: 
Antal förvärvsarbetande i kommunen eller länet, oavsett var de bor. Med förvärvsarbetande avses 
personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av 
aktiv näringsverksamhet. Dagbefolkning avser personer som arbetar i kommunen, oavsett var de 
bor. Sedan 2019 använder sig SCB av de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå 
(AGI) som datakälla istället för de årliga kontrolluppgifterna (KU), det gör att jämförelser mot 
tidigare år bör göras med försiktighet. Källa: SCB. 
Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgsregionen 
Andelen av sysselsatt dagbefolkning tas fram av Business Region Göteborg, baserat på statistik från 
SCB. För 2019 utgör Kungsbackas sysselsatta dagbefolkning (27 610 personer) 5,0 % av regionens 
totala antal (550 430 personer). 
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https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_files/sysselsattning-i-fokus.pdf 
Företagsamhet 
De individer som är godkända för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller 
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsamma. Nyckeltalet publiceras av Svenskt 
Näringsliv. Andelen för riket 2019 är 12,5 %. 
https://www.foretagsklimat.se/statistics?factor=entrepreneurship 
Antal nystartade företag 
Antal nystartade företag publiceras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 
Värdet för riket 2019 är 10,7. 
http://statistikportalen.tillvaxtanalys.se/default.aspx?nocookie=1 
I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET 

Kommunstyrelsen har inget förslag till nya eller ändrade indikatorer inom målområdet. 
ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD 

Kommunstyrelsen har inget förslag till nya eller ändrade indikatorer inom målområdet. 

FIGUR 1 KOMMUNENS ANDEL AV GOTEBORGSREGIONENS SYSSELSATTA DAG6EFOLKNlNG. 2007 OCH 2018 

Göteborgsregionen 2007 Göteborgsregionen 2018 

451463 540 051 
sysselsatt dagbefolkning sysselsatt dagbefolkning 

KAiia. SC8 
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§ 107 Dnr 2020-00121 
Lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av 
räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inhämta räddningstjänstens 
yttrande över lokaliseringen. 

Kommunstyrelsen överlämnar till budgetberedningen att inarbeta lokaliseringen i 
lokalplanen. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att utreda en lokalisering av lokaler för 
räddningstjänsten, som lämnades 25 maj 2020, som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens ansvar för översiktlig fysisk planering ingår strategiska 
överväganden avseende lokaliseringar, bland annat av samhällsviktiga funktioner, så 
som räddningstjänsten.  

Räddningstjänstens nuvarande lokalisering hamnar i konflikt med planeringen av det 
stadsomvandlingsprojekt som Sydöstra centrum innebär. Räddningstjänstens 
verksamhet får inte påverkas negativt av omgivningen utan behöver en lokalisering 
som fungerar över tid. Nuvarande lokalisering har därför behövt ses över och två 
platser: Gräskärrs och Klovstens verksamhetsområden har utretts. 

Då utbyggnad av Sydöstra centrum är prioriterad behöver räddningstjänsten en 
möjlig placering som går att ta i anspråk snarast. Valet faller därför på Klovstens 
verksamhetsområde där en lokalisering är möjlig inom rimlig tid. Lokaliseringen 
bedöms av Samhällsbyggnadskontoret ha förutsättningar att klara räddningstjänstens 
krav. 

Räddningstjänsten behöver få möjlighet att ge sitt yttrande över vilka åtaganden 
kommunen måste uppfylla för att placeringen ska fungera för verksamheten. 

Det är av stor vikt att börja omlokaliseringen av räddningstjänsten då deras 
nuvarande läge förhindrar utbyggnaden av Sydöstra Centrum. För att kunna 
genomföra flytten snarast behöver projektet inkluderas i Lokalplanen 2022–2026 för 
år 2023. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-24 

Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 113 

Samhällsbyggnadskontorets konsekvensanalys 2021-02-22 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson yrkar sista delen av tredje beslutsatsen, ”för år 2023”, 
stryks. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive ordförandens (M) ändringsyrkande. 
Ordföranden (M) prövar de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt samhällsbyggnadskontorets förslag med ordförandens (M) ändring. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Lokalisering av Räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av räddningstjänstens 
lokaler inom Klovstens verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inhämta räddningstjänstens yttrande över 
lokaliseringen. 

Kommunstyrelsen överlämnar till budgetberedningen att inarbeta lokaliseringen i lokalplanen för år 
2023. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att utreda en lokalisering av lokaler för räddningstjänsten, som 
lämnades 25 maj 2020, som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens ansvar för översiktlig fysisk planering ingår strategiska överväganden avseende 
lokaliseringar, bland annat av samhällsviktiga funktioner, så som räddningstjänsten.  

Räddningstjänstens nuvarande lokalisering hamnar i konflikt med planeringen av det 
stadsomvandlingsprojekt som Sydöstra centrum innebär. Räddningstjänstens verksamhet får inte 
påverkas negativt av omgivningen utan behöver en lokalisering som fungerar över tid. Nuvarande 
lokalisering har därför behövt ses över och två platser: Gräskärrs och Klovstens verksamhetsområden 
har utretts. 

Då utbyggnad av Sydöstra centrum är prioriterad behöver räddningstjänsten en möjlig placering som 
går att ta i anspråk snarast. Valet faller därför på Klovstens verksamhetsområde där en lokalisering är 
möjlig inom rimlig tid. Lokaliseringen bedöms av Samhällsbyggnadskontoret ha förutsättningar att 
klara räddningstjänstens krav. 

Räddningstjänsten behöver få möjlighet att ge sitt yttrande över vilka åtaganden kommunen måste 
uppfylla för att placeringen ska fungera för verksamheten. Det är av stor vikt att börja 
omlokaliseringen av räddningstjänsten då deras nuvarande läge förhindrar utbyggnaden av Sydöstra 
Centrum. För att kunna genomföra flytten snarast behöver projektet inkluderas i Lokalplanen 2022–
2026 för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-24 
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Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 113 

Samhällsbyggnadskontorets konsekvensanalys 2021-02-22 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg, nämnden för Service, nämnden för Teknik och byggnadsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 genomförde samhällsbyggnadskontoret en undersökning av två lokaliseringar för ny 
lokalisering av räddningstjänstens lokaler. Placeringar inom verksamhetsområdena Klovsten och 
Gräskärr jämfördes med varandra. Det är två likvärdiga platser till yta med möjlighet att erbjuda en bra 
tomtplacering för räddningstjänsten. 

Vid bygglovsgivning görs en prövning av möjligheten att utrymma byggnaden vid händelse av brand. 
Om byggnaden som får bygglov finns inom ett visst avstånd från brandstationen kan 
räddningstjänstens möjlighet att anlända och påbörja räddningsåtgärd vid byggnaden inom 10 minuter 
från givet larm användas i bygglovet som en brandsäkerhetsåtgärd. Detta kallas stegåtagande.  

Kommunen har medgivit sådan byggnation där räddningstjänstens stegutrustning användas som en av 
utrymningsvägarna. Det vill säga att vi har befintliga stegåtaganden, som även fortsättningsvis behöver 
kunna utföras med en körtid från brandstationen om högst 7,5 minuter. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort inledande körtidsanalyser som visar på en teoretisk räckvidd för 
utryckningsfordon med 7,5 minuters körtid. Analysen ger en relativt balanserad bild av de båda nya 
lokaliseringarna, men när den granskas i vissa kritiska zoner, Björkris, Britta-Lena och Tölö, är 
Klovsten den lämpligaste placeringen med avseende på stegåtagandet. Britta-Lenas gata är med dagens 
körväg inte möjlig att nå men om en gång- och cykelväg öppnas kan området nås i tid. Det bedöms 
som möjligt och genomförbart att öppna vägen. Detta behöver säkerställas för att räddningstjänsten ska 
godta Klovsten som lämplig lokalisering. 

Det som också är avgörande vid val av placering är när räddningstjänsten kan flytta. Detaljplanen för 
etapp 1 av det prioriterade stadsomvandlingsprojektet inom Sydöstra centrum beräknas vinna laga 
kraft Q2 2022. 2023 påbörjas ombyggnad av Varbergsvägen. Denna begränsar framkomligheten och 
orsakar svårigheter för räddningstjänstens utryckning. Att räddningstjänstens utryckning fungerar över 
tid är av största vikt och tiden då de behöver ligga kvar, samtidigt som Varbergsvägens framkomlighet 
är försämrad, måste minimeras. 

Eftersom Klovsten är det område dit räddningstjänsten kan påbörja byggnation för att sedan flytta in 
inom rimlig tid är Klovsten att föredra också ur den synvinkeln. Detaljplanen för Klovsten beräknas 
vinna laga kraft Q2 2021. Därefter behöver en projektering av de nya lokalerna göras. Denna 
projektering kommer sannolikt att kräva extra lång tid. Lokaler för räddningstjänst är tekniskt 
avancerade att bygga och kräver en byggtid på två år. En inflyttning i nya lokaler bör alltså kunna ske 
2025. I den lokalplan som ska gälla 2022–2025 behöver räddningstjänstenslokaler planeras in för 
2023. 

Inom ramen för detaljplanearbetet och dess genomförande behöver förutsättningar kring 
räddningstjänstens möjlighet till utryckning, i samband med att Varbergsvägens framkomlighet 
begränsas under ombyggnad, konsekvensbeskrivas. För att räddningstjänsten ska fungera på sin nya 
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plats behöver en ny räddningsväg öppnas till Britta-Lenas gata samt busshållplats vid Klovsten vara 
utbyggd och trafikerad när inflyttning sker 2025. Detta är exempel på frågor som behöver säkerställas 
för att räddningstjänsten ska godta Klovsten som lämplig lokalisering. Räddningstjänsten behöver 
därför få möjlighet att yttra sig över platsen och övergripande om byggnadens utformning. 

En ny lokalisering inom Klovsten ger konsekvenser för de bygglov med stegåtagande som finns och 
ges under tiden som befintlig anläggning är i drift och beslut om ny anläggning tagits. Detta innebär att 
bygglovsgivning under en begränsad tidsperiod innan räddningstjänsten har omlokaliserats behöver 
pröva brandsäkerhetsåtgärder vid bygglovsgivning mot befintlig placering och ny placering av 
brandstationen. Dessa lov behöver alltså fungera med utryckning från både beslutad och befintlig 
räddningstjänstanläggning. 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Bakgrund 
Kungsbackas stadsdel, som numera kallas Sydöstra centrum, har varit utpekat som 
omvandlingsområde åtminstone sedan den fördjupade översiktsplanen ”Kungsbacka 2020” togs fram 
2009. Med avsikten att området skulle bebyggas med bostäder och lokaler för företag från norr till 
söder. Tomten som brandstationen förfogar över nämns i den fördjupade översiktsplanen som en 
senare etapp och en yta som ska omvandlas till blandstad. Kvarteret Verkmästaren, den yta där det 
idag bedrivs detaljplanearbete inom Sydöstra Centrum etapp 1, pekas ut som ett 
omvandlingsområde för bostäder, äldreboende och kontor.  

I linje med den fördjupade översiktsplanen K2020 tog samhällsbyggnadskontoret fram ett 
planprogram för Sydöstra centrum som godkändes av Kommunstyrelsen 2020-01-21, vilket får anses 
vara startskottet för den i K2020 utpekade stadsomvandlingen av området. 

Med grund i planprogrammet för Sydöstra centrum har området indelats i etapper och det pågår nu 
arbete med detaljplan för det som i planprogrammet omnämnds som etapp 1, vilket i K2020 är 
kvarteret Verkmästaren, med fastigheterna Verkmästaren 3, 6, 7 10, 11 med flera. 

Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 i beslut §236 kommundirektören uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att påbörja arbete med detaljplan för etapp två, innehållandes fastigheterna 
Vägmästaren 4 (Brandstation med mera) och Vägmästaren 5.  

Räddningstjänsten är en samhällsviktig funktion som behöver ha välfungerande lokaler på en väl vald 
plats. Inom vissa delar av en stad så förutsätts det också att Räddningstjänsten kan vara på 
olycksplatsen eller branden och påbörja en insats inom 10 minuter. Detta innebär att 
räddningstjänstens placering är av väldigt stor vikt och därför en pusselbit som behöver läggas i 
staden. En insatstid på 10 minuter innebär i praktiken en körtid från lokaliseringen till olycksplatsen 
om 7,5 minut. En brandstation ska också vara en fungerande arbetsplats där det är enkelt att ta sig 
till arbetet, både för deltidsanställda och heltidsanställda.  

Förutsättningar för en lokalisering och krav från verksamheten 
Förutsättningarna för en lokalisering av en brandstation är beroende av en mängd olika faktorer.  

Vi har dels lagstadgade krav på insatstider och service samtidigt som vi ska leva upp till de krav som 
plan och bygglagen ställer på byggnadsverk och dess omgivningspåverkan, krav från miljö och 
hälsoskydd på bullrande och störande verksamheter. 

Räddningstjänstens framtida lokaler, behöver utifrån lokalisering och nuvarande åtaganden enligt 
lag, placeras så att samtliga åtaganden vad gäller insatstider som finns idag, kan uppfyllas även från 
den nya platsen. Detta innebär att antalet platser som fungerar för att placera en räddningstjänst är 
kraftigt begränsat.  

Räddningstjänsten är i behov av en tomt med tillhörande byggnad, på ca 8000-10000m2. Inom 
tomtplatsen ska det finnas plats för vagnhall och lokaler för kontor, omklädningsrum, 
träningsfaciliteter med mera. Utvändigt ska det finnas plats för personalparkering, övningsområde 
för personalen, förråd, uppställningsplatser för bilar med mera.   

Kommunen är, i och med att vi valt att påbörja stadsomvandlingen av kvarteret Verkmästaren och 
Vägmästaren, ansvariga för att finna en ny plats för en brandstation och uppföra en byggnad som 



uppfyller de krav som räddningstjänsten ställer. Detta innebär att vi inom vårt befintliga 
fastighetsinnehav har gjort undersökningar, inom ramen för förstudien, som utgått från de 
parametrar som vi identifierat och fått reda på genom samtal med personal inom räddningstjänsten. 

Stegåtaganden  
En viktig parameter när det kommer till att lokalisera brandstationen handlar om att 
Räddningstjänsten kan uppfylla det ”stegåtagande” som finns i dagsläget. Stegåtagandet innebär att 
kommunen vid bygglov har antagit att räddningstjänsten kan påbörja evakuering av byggnaden inom 
insatstiden 10 minuter. Detta enligt boverkets byggregler. 10 minuter insatstid innebär 7,5 min körtid 
från brandstationen. Detta gäller byggnader högre än ett visst antal meter, det har varierat med åren 
men 11-12m vilket i praktiken innebär 3 våningar och uppåt. Högsta höjd som räddningstjänsten kan 
hantera inom ramen för stegåtagande är 23m. Därefter, eller utanför Räddningstjänstens insatstid 
krävs annan utrymningslösning, som då säkerställs i bygglov. Andra regler finns vid exempelvis 
särskilda boenden för personer med vårdbehov. 

Åtagandet innebär att räddningstjänst måste kunna nå fram till byggnaden och anlagd 
uppställningsplats inom insatstiden. Dels med maskinstege men vid lägre byggnader kan även en 
manuell stege användas.  

Byggnader som byggts med stegåtagande från räddningstjänsten måste beaktas vid en 
omlokalisering av räddningstjänsten och detta åtagande som finns idag måste kunna uppfyllas på den 
nya platsen, vilket därmed är en styrande parameter vid val av plats. 

Ny bebyggelse 
Bygglov för ny bebyggelse hanteras enligt gällande lagstiftning och byggregler som gäller vid 
tidpunkten för lovgivning. En flytt av brandstationen kommer inte att stoppa stadens pågående 
detaljplaneprojekt. Ny bebyggelse kommer att i bygglovsskedet prövas mot gällande regelverk för 
brandsäkerhet. Fram till dess att en ny brandstation har byggts och räddningstjänsten flyttat sin 
verksamhet kommer bygglovsgivning behöva ske med ett dubbelt underlag vad gäller insatstider.  Ett 
underlag för nuvarande placering och ett underlag för brandstationens nya placering. Planeringen av 
ny bebyggelse i Kungsbacka stad med omnejd, kommer därmed inte att hindras på grund av att en 
flytt planeras eller genomförs. Det finns inom ramen för bygglovsgivning möjligheter att på 
tillfredsställande sätt säkerställa att brandskyddet i nybyggnation hanteras, exempelvis via 
brandsäkra trapphus, alternativa utrymningsvägar med mera. Detta är reglerat i Boverkets 
byggregler.  

 

 

 

 

  



Körtidsanalys 
 

För att kunna bedöma vad en körtid om 7,5 minut innebär så har vi med hjälp utav statistik och 
trafikdata kunnat genomföra enklare simuleringar för att genomföra en första gallring.  

Det som visas i bilden är två valda lokaliseringar som tidigare identifierats som potentiella platser, 
Gräskärrs verksamhetsområde, se bilaga 2, och Klovstens Verksamhetsområde, se bilaga 3. Det 
svarta området, se bilaga 1, som syns i ytterkanten är data från Räddningstjänsten och är en 
simulering gjord 2012. 

Orangea området, se bilaga 1 & 4, är det område där de båda lokaliseringarna överlappar varandra, 
vilket innebär att det finns god täckning i de centrala delarna från båda platserna.  

Som bilaga 1 visar har det Svarta området en större omfattning än det gula och röda området och det 
beror dels på att det utgår från räddningstjänstens nuvarande placering dels på en ökad trafikmängd 
i kommunen och framkomligheten har blivit sämre i vissa delar från det att simuleringen gjordes.  

Bilderna finns i bilaga 1,2,3 och 4 till detta dokument.  

 

Körtid och stegåtaganden 
 I bilden ovan så ser vi att stora delar av Kungsbacka stad ryms inom det befintliga nätet (svart) samt 
de två alternativ som denna förstudie har tittat på turkost/rött). Det finns vid närmare undersökning 
en del punkter där täckning saknas. 

Utifrån körtidsanalysen i kombination med vad som skrevs tidigare under rubriken Stegåtaganden 
har vi under arbetet lokaliserat ett antal existerande byggnader som påverkas av en flytt av 
räddningstjänsten.  

Att det sker förändringar i räddningstjänstens insatstid är självklart då vi flyttar stationen längre bort 
från staden. Nedan redovisas konsekvenserna för de olika lokaliseringarna som genomförts. 

Gräskärrs verksamhetsområde 
I det gula området (bilaga 2) ser vi en god täckning i de centrala och södra delarna av Kungsbacka 
stad. Vid närmare anblick så ser vi tydligt att det i de östra och norra delarna av Kungsbacka glesas ut 
med möjligheterna till lagstadgad insats. I områden som Björkris etapp 1 och Tölö Ängar finns 
byggnader där räddningstjänsten förutsätts kunna utrymma inom insatstiden. Det innebär att en flytt 
till Gräskärrs verksamhetsområde är problematisk då det inte går att förbättra framkomligheten till 
dessa områden, då det helt enkelt blir för långa avstånd i förhållande till vägnätet. 

Det är också en lucka i området Varla och Hede. I dessa områden har vi inte lyckats identifiera några 
stegåtaganden för räddningstjänsten och därmed bedöms ej området som problematiskt, ur 
stegåtagandeaspekten.  

Klovstens verksamhetsområde 
I det röda området (bilaga 3) ser vi god täckning i de centrala, norra, östra och södra delarna av 
Kungsbacka stad. Det innebär att de befintliga stegåtaganden som finns inom dessa delar av 
Kungsbacka är hanterbara för Räddningstjänsten efter en eventuell flytt. Det finns ett problem med 
en lokalisering inom Klovstens verksamhetsområde. Det är att delar av de södra delarna av staden, 
närmare bestämt området Britta Lena, som är ett problem i detta scenario. Detta område är bebyggt 



med högre flerfamiljshus där stegåtaganden gäller. Detta är ett problem då vi inte på ett godtagbart 
sätt hantera räddningstjänstens åtagande i området.  

För åtkomst till Britta-Lena kan däremot åtgärder på befintligt vägnät göras för att förbättra 
framkomligheten. Det finns en kommunal gång- och cykelbana som förbinder smörhålevägen och 
Britta Lenas gata.  

Denna gång- och cykelväg kan inom ramen för en omlokalisering av räddningstjänsten byggas om till 
en räddningsväg vilket innebär att räddningstjänsten, vid utryckning, kan använda denna gång- och 
cykelväg som tillfartsväg till området Britta Lena. 

Räddningsvägar som utformas enligt Boverkets författningssamling används som en godtagbar 
lösning i fall där framkomligheten bedöms bristfällig. 

Denna åtgärd med räddningsväg skulle troligtvis innebära att Räddningstjänstens åtaganden inom 
området Britta Lena uppfylls vid en lokalisering till Klovstens Verksamhetsområde. 

Finansiering 
Kommunen har en tung investeringsperiod framför sig för att leverera kommunal service, både vad 
gäller investering och tid. Investeringar finansieras till stor del av lånade medel och överskott från 
kommunens resultat. En ny brandstation kan initialt ses som en tung investering men är ett steg i den 
inriktning som kommunen har beslutat om. En ny brandstation ger goda förutsättningar att fortsätta 
utvecklingen av Kungsbacka stad. Det finns i dagsläget inte någon siffra på vad det kostar att bygga 
en ny brandstation, då det är väldigt platsspecifikt och det finns få jämförelseobjekt runt om i landet.  

Genom stadsomvandlingsprojektet sydöstra centrum skapas både möjligheter och utmaningar. Den 
nuvarande lokaliseringen innehåller stora centrala ytor som kan nyttjas till stadsomvandling för en 
fortsatt utveckling av staden. 

En överblick av Sydöstra centrum har visat att Sydöstra Centrum Etapp 1 innebär en 
exploateringsgrad om cirka 3. Planprogrammet för Sydöstra Centrum har använt hållbarhetsmått på 
täthet i linje med UN-habitat och det ger att ett konservativt antagande gällande Sydöstra Centrum 
etapp 2 är att en exploateringsgrad om åtminstone 2 är genomförbart, och hållbart. Detta är därmed 
ett rimligt scenario för att bygga en stad som är hållbar. 

Det vill säga att området kan inrymma två gånger områdets areal i total byggnadsvolym. Det skulle 
för området där räddningstjänsten finns idag innebära att projektet kan tillskapa cirka 20 000 BTA 
bostadsändamål till försäljning, utöver att området kan tillgodose kommunen med byggrätter för ett 
vård och omsorgsboende och kontorsbyggrätter. 

Det har under 2020 gjorts värderingar av byggrätter i Kungsbacka stad, inom ramen för projektet 
Gjutaren & Liljan. Den värderingen pekar på ett värde för bostadsrättsändamål om 8500kr per BTA 
och hyresrättsändamål om 4000kr per BTA. Med kommunens mål om att 30 procent av 
nyproducerade bostäder ska inrymma hyresrätter skulle detta innebära ett snittpris på cirka 7000kr 
per BTA bostadsändamål. Totalt innebär det att med 2020 års prisnivå så skapas ett byggrättsvärde 
som vi kan erbjuda till försäljning om cirka 140 000 000kr. 

Utöver de 20 000 BTA för bostadsändamål som torde kunna möjliggöras för försäljning så skapas 
också en byggrätt för ett kommunalt Vård och omsorgsboende inom kvarteret. Vård och 
omsorgsboende är att en begränsad bostadsbyggrätt, som upplåts med hyresrätt. Det innebär att vi 
även inom kvarteret skapar byggrätter för eget ändamål. Enligt en värdering gjord i Kungsbacka 
under 2019, för ett nytt vård och omsorgsboende norr om Björkris bedömdes byggrättsvärdet till  



2100 per kvadratmeter. Jämförelsen med Björkris torde innebära att det centrala läget som Sydöstra 
centrum är betingar ett något högre värde än Björkris, där jämförelsematerialet pekade på ett värde 
om 2400kr per BTA. Med den informationen så borde rimligtvis byggrätter för ett vård och 
omsorgsboende i centrala Kungsbacka, med 2019 års prisnivå, vara värt åtminstone 20-25 miljoner 
kronor vid ett standardiserat vård och omsorgsboende innebär cirka 10 000-12 000 BTA.  

 

Tidplan 
Tidplanen för en omlokalisering av räddningstjänsten är i första hand beroende av ett antal beslut 
som behöver fattas och i andra hand har projektet spilleffekter på andra projekt. 

Till att börja med så är det primärt två stora frågor som behöver hanteras för att kunna gå vidare och 
genomföra projektet. Dels att detaljplanen för Klovstens Verksamhetsområde etapp 1 vinner laga 
kraft, dels att beslut att omlokalisera räddningstjänsten och medel för detta anslås i lokalplanen.  

Beslut att anta detaljplan för Klovsten etapp 1 bör kunna fattas under 2021. Arbetet med 
detaljplanen är i slutskede och granskning skedde under hösten 2020. Arbete med exploateringsavtal 
och ett par frågeställningar kvarstår. 

Lokalplan för 2022-2026 bör omfatta investeringsmedel för ny brandstation på år 2023. 

 

Analys 
 

I bedömningen av vilket alternativ som bör förordas är det flertalet aspekter som ska vägas in. Den 
primära utgångspunkten som måste tas är: Klarar vi av att säkerställa det befintliga stegåtagandet?  

Vi kan konstatera att detta är en kostsam och komplicerad flytt som är nödvändig för stadens 
utveckling. Brandstationen i sitt nuvarande skick kommer den kommande XX-perioden kräva stora 
investeringar för att bibehålla sin funktion och anpassas efter dagens krav på verksamhet. Den 
kommer som vi också har nämnt i konflikt med stadens utvecklingsplaner och det faktum att 
räddningstjänstens verksamhet i sin natur är en källa för störningar så bör den omlokaliseras till ett 
område där det har en mindre påverkan på sin omgivning.  

Räddningstjänstens verksamhet bedrivs dygnet runt, vilket också är en positiv faktor för att placera 
verksamheten i ett verksamhetsområde som vanligtvis befolkas dagtid men riskerar att bli ett tillhåll 
nattetid. 

För stadens utveckling ser Samhällsbyggnadskontoret positivt på en omlokalisering av 
Räddningstjänstens verksamhet med en ny modern anläggning. 

Räddningstjänsten hyr sina lokaler av kommunen idag vilket är tanken även framgent. Kommunen 
bygger en ny brandstation anpassad efter verksamhetens behov nu, och i framtiden. Denna 
anläggning ska säkerställa en väl fungerande organisation över tid och vara så pass flexibel i tomtyta 
och byggnad att den kan utvecklas över tid.  

Finansieringsmässigt så hamnar en investering i en ny brandstation på kommunen. Prislappen är i 
dagsläget svår att sia om och det är en brist i uppgifter i ämnet. Vid en enklare undersökning så har 
det byggts brandstationer för allt mellan 70 och 200 miljoner kronor de senaste åren, det varierar 
såklart med storlek och komplexitet i byggnaden. Därmed är det i detta läge omöjligt att svara på vad 



en kostnad. En flytt är, oaktat investeringen, en viktig pusselbit som frigör stora värden av byggrätter 
inom Sydöstra centrum, etapp 2. Inom den etappen kommer det kunna detaljplaneras för en stor 
mängd bostadsbyggrätter och byggrätter för kommunal service som vi både kan sälja och nyttja för 
kommunala intressen. Detta torde innebära att en stor del av investeringen kan räknas hem genom 
att avyttra byggrätter inom Sydöstra Centrum etapp 2.  

Gräskärrs Verksamhetsområde ligger strategiskt bra nära E6 vid Onsalamotet. Det innebär ett stort 
upptagningsområde vad gäller avstånd men lokaliseringen kommer i detta läge något för långt 
söderut för att kunna uppfylla de krav som ställs vad gäller befintliga det stegåtagandet. Det finns 
inte heller någon enkel väg runt problemet då det helt enkelt blir för långa avstånd att hantera från 
lokaliseringen. Därmed så utgår förslaget att lokalisera räddningstjänstens lokaler inom Gräskärrs 
verksamhetsområde.  

Klovstens verksamhetsområde ligger strategiskt nära E6 vid Särömotet. Likt Gräskärr så når man från 
Klovsten ett stort upptagningsområde vad gäller avstånd och då platsen är mer centralt belägen i 
kommunens geografi ett mer lämpligt upptagningsområde. I den initiala förstudien identifierades ett 
problematiskt område med de högre flerfamiljshusen i området Britta Lena som hamnar utanför 
upptagningsområdet. Problemet med att uppfylla stegåtagandet även i området Britta Lena går att 
åtgärda med relativt enkla medel genom att bygga om en befintlig cykelväg till en räddningsväg 
enligt de krav som finns på räddningsvägar. Detta är en lösning som ligger inom kommunens rådighet 
och vi kan därmed säkerställa att Räddningstjänstens uppdrag går att genomföra framgent vid en 
lokalisering inom Klovstens verksamhetsområde.   

Tidsaspekten i detta projekt är viktig då det i kommunen har fattats beslut om att ändra inriktning på 
den plats där brandstationen är lokaliserad idag. Platsen är utpekad som ett 
stadsomvandlingsområde inom planprogram för Sydöstra Centrum. På tomten där nuvarande 
brandstation är lokaliserad så återfinns i planprogram för Sydöstra centrum byggrätter för bostads- 
och kontorsändamål samt kommunal service i form av vård och omsorgsboende. För att kunna 
förverkliga denna del av stadsomvandlingen krävs det att beslut fattas att omlokalisera 
Räddningstjänstens verksamhet och därmed bygga en ny brandstation på ny avsedd plats. 
Förutsättningar för att utveckla Sydöstra Centrum etapp två saknas i dagsläget då det krävs beslut att 
flytta brandstationen för att platsen ska anses vara lämplig att utveckla med annat ändamål.  

 

Slutsats 
 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett uppdrag ges för att utreda byggnation av lokaler för 
Räddningstjänsten inom Klovstens verksamhetsområde, enligt bifogad kartskiss, och att medel till 
byggnation anslås i lokalplan för år 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1, Insatsområde  med Lokaliseringar i Gräskärr (Gul), Klovsten (Röd) och nuvarande (svart)   

  



Bilaga 2 Insatsområde med Lokalisering i Gräskärrs verksamhetsområde  

 

  



Bilaga 3 Insatsområde med Lokalisering i Klovstens verksamhetsområde, 

  



Bilaga 4 Insatsområde med Lokalisering i Gräskärr (Gul) och Klovstens (Rött) båda (orange) 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
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§ 113 Dnr 2020-00121  
Begäran om uppdrag att utreda lokalisering av Räddningstjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda en lokalisering av 
lokaler för Räddningstjänsten. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens ansvar för översiktlig fysisk planering ingår strategiska 
överväganden avseende lokaliseringar, bland annat av samhällsviktiga funktioner. En 
sådan samhällsviktig funktion är räddningstjänsten.  

Räddningstjänstens nuvarande lokalisering hamnar i konflikt med planeringen av det 
stadsomvandlingsprojekt som Sydöstra centrum innebär. Räddningstjänstens 
verksamhet får inte påverkas negativt av omgivningen utan behöver en lokalisering 
som fungerar över tid. Nuvarande lokalisering har därför behövt ses över och 
huvudspåret är att utreda två platser: Gräskärr och Klovstens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-28, § 123 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Räddningstjänsten Storgöteborg, Samhällsbyggnadskontoret 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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§ 105 Dnr 2021-00220 
Uppdrag att försälja del av Skårby 3:4 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning av del av 
fastigheten Skårby 3:4 i Björkris till Kungsbacka tennisklubb (KTK). 

Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut från 17 december 2019, § 314, om att 
utreda ny plats för Kungsbacka tennisklubbs verksamhet inom Skårby 3:4, väster om 
ICA Maxi Stormarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Området har bedömts som lämpligt att utveckla för idrottsändamål och ligger inom 
framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). 
Anläggningen planeras i anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd 
infrastruktur, där infart planeras från Arendalsvägen. Området ligger med närhet till 
god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede pendeltågstation. Topografin är 
fördelaktig och anläggningen går att anpassa till befintligt landskap utan påverkan på 
omkringliggande naturområden och miljö.  

KTK arrenderar idag tre områden av kommunen inom fastigheterna Varla 12:68 
(intill Elof Lindälvs gymnasium) och Staren 11 (bredvid Tingbergsvallen). 
Huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 och består av en 
tennishall med tre inomhusbanor, ett kupoltält norr om hallen med två inomhusbanor 
och två utomhusbanor bredvid kupoltältet. KTK har utöver detta även ett kupoltält 
med ytterligare en inomhusbana inom fastigheten Staren 11. För kupoltältet inom 
Varla 12:68 finns ett tillfälligt bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har 
KTK svårt att bedriva sin verksamhet, då antalet medlemmar har ökat och klubben är 
i behov av en större anläggning. På nuvarande plats finns ingen möjlighet att 
expandera och området ligger även inom framtida utvecklingsområde i 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). 

Kommunstyrelsen gav 17 december 2019 kommundirektören i uppdrag att utreda en 
ny plats för Kungsbacka tennisklubbs verksamhet inom Skårby 3:4, väster om ICA 
Maxi Stormarknad. Avsikten var att kommunen skulle arrendera ut området till KTK 
och i uppdraget ingick även att pröva möjligheten att ge KTK kommunal borgen 
under förutsättning att föreningen kunde visa på godtagbar finansiering och 
genomförbarhet av sitt projekt. 

Efter att KTK arbetat vidare med sitt projekt samt lämnat in ansökan om bygglov har 
bedömning gjorts att en försäljning av marken är det bästa alternativet för att KTK 
ska kunna uppföra den nya anläggningen inom det aktuella området inom Skårby 
3:4. En förutsättning för att genomföra köpet är vidare att KTK får ett laga kraft 
vunnet bygglov för uppförande av sin nya anläggning, samt att nödvändig 
fastighetsbildning vinner laga kraft.  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Diskussion pågår även mellan kommunen och KTK om att kommunen eventuellt ska 
köpa KTK:s befintliga hall inom Varla 12:68 för att kunna nyttja för kommunens 
verksamheter.  

Kommunen har vatten- och spillvattenledningar samt bredbandsledningar inom 
området som behöver flyttas för att kunna uppföra den föreslagna bebyggelsen. 
Kommunen ansvarar för och står för kostnaden för ledningsflytten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 314 
Karta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-02-16 
Diarienummer 

KS 2021-00220 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Anna Wibling 
 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppdrag att försälja del av Skårby 3:4 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning av del av fastigheten Skårby 
3:4 i Björkris till Kungsbacka tennisklubb (KTK). 

Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut från 17 december 2019, § 314, om att utreda ny plats för 
Kungsbacka tennisklubbs verksamhet inom Skårby 3:4, väster om ICA Maxi Stormarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser att förbereda för försäljning av del av fastigheten Skårby 3:4 i Björkris till Kungsbacka 
tennisklubb (KTK). Området avses att utvecklas med en ny anläggning för Kungsbacka tennisklubbs 
(KTK) verksamhet. I dag består området av betesmark som arrenderas ut. 
Bedömningen har gjorts att en försäljning av marken är det bästa alternativet för att KTK ska kunna 
uppföra den nya anläggningen inom det aktuella området inom Skårby 3:4 i Björkris. En förutsättning 
för att genomföra köpet är vidare att KTK får ett laga kraft vunnet bygglov för uppförande av sin nya 
anläggning, samt att erforderlig fastighetsbildning vinner laga kraft.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 314 
Karta 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Området har bedömts som lämpligt att utveckla för idrottsändamål och ligger inom framtida 
utvecklingsområde i översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). Anläggningen planeras i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd infrastruktur, där infart planeras från 
Arendalsvägen. Området ligger med närhet till god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede 
pendeltågstation. Topografin är fördelaktig och anläggningen går att anpassa till befintligt landskap 
utan påverkan på omkringliggande naturområden och miljö.  
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KTK arrenderar idag tre områden av kommunen inom fastigheterna Varla 12:68 (intill Elof Lindälvs 
gymnasium) och Staren 11 (bredvid Tingbergsvallen). Huvuddelen av anläggningen är placerad inom 
Varla 12:68 och består av en tennishall med tre inomhusbanor, ett kupoltält norr om hallen med två 
inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid kupoltältet. KTK har utöver detta även ett kupoltält med 
ytterligare en inomhusbana inom fastigheten Staren 11. För kupoltältet inom Varla 12:68 finns ett 
tillfälligt bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har KTK svårt att bedriva sin verksamhet, 
då antalet medlemmar har ökat och klubben är i behov av en större anläggning. På nuvarande plats 
finns ingen möjlighet att expandera och området ligger även inom framtida utvecklingsområde i 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). 
Kommunstyrelsen gav 17 december 2019 kommundirektören i uppdrag att utreda en ny plats för 
Kungsbacka tennisklubbs verksamhet inom Skårby 3:4, väster om ICA Maxi Stormarknad. Avsikten 
var att kommunen skulle arrendera ut området till KTK och i uppdraget ingick även att pröva 
möjligheten att ge KTK kommunal borgen under förutsättning att föreningen kunde visa på godtagbar 
finansiering och genomförbarhet av sitt projekt. 
Efter att KTK arbetat vidare med sitt projekt samt lämnat in ansökan om bygglov har bedömning gjorts 
att en försäljning av marken är det bästa alternativet för att KTK ska kunna uppföra den nya 
anläggningen inom det aktuella området inom Skårby 3:4. En förutsättning för att genomföra köpet är 
vidare att KTK får ett laga kraft vunnet bygglov för uppförande av sin nya anläggning, samt att 
nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft.  
Diskussion pågår även mellan kommunen och KTK om att kommunen eventuellt ska köpa KTK:s 
befintliga hall inom Varla 12:68 för att kunna nyttja för kommunens verksamheter.  
Kommunen har vatten- och spillvattenledningar samt bredbandsledningar inom området som behöver 
flyttas för att kunna uppföra den föreslagna bebyggelsen. Kommunen ansvarar för och står för 
kostnaden för ledningsflytten.  

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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§ 314 Dnr 2019-00559  
Uppdrag att utreda ny plats för tennishall 

Beslutet 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda plats inom Skårby 3:4 
för ny tennishall med utebanor och parkering för Kungsbacka tennisklubb. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka tennisklubb (KTK) arrenderar idag tre områden av kommunen inom 
fastigheterna Varla 12:68 (intill Elof Lindälvs gymnasium) och Staren 11 (bredvid 
Tingbergsvallen). Huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 och 
består av en tennishall med tre inomhusbanor, ett kupoltält norr om hallen med två 
inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid kupoltältet. 

KTK har utöver detta även ett kupoltält med ytterligare en inomhusbana inom 
fastigheten Staren 11. För kupoltältet inom Varla 12:68 finns ett tillfälligt bygglov 
som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har KTK svårt att bedriva sin verksamhet, 
då antalet medlemmar har ökat och klubben är i behov av en större anläggning. På 
nuvarande plats finns ingen möjlighet att expandera och området ligger även inom 
framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 403 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-30 
Karta över Skårby 3:4 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 



Översiktskarta 

 

 

  



Karta över aktuellt område – del av Skårby 3:4 

 

 

 Del av Skårby 3:4 som är aktuell för försäljning 
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§ 114 Dnr 2021-00030 
Val av ägarrepresentant till Inera ägarråd och årsstämma 2021 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Anders Johansson till ägarrepresentant för Kungsbacka 
kommun vid Inera AB:s ägarråd och årsstämma den 12 maj 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 att förvärva fem aktier i Inera AB och 
därmed också bli delägare i bolaget. Bolaget koordinerar och utvecklar digitala 
tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner. Inera AB ägs till största 
delen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 12 maj. 
Ägarrådet kommer att ske digitalt. 

För att deltagaren ska vara en giltig representant för kommunen behöver denne 
formellt utses till ägarrepresentant vid ägarrådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Inbjudan till ägarråd, 2021-02-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-03-01 
Diarienummer 

KS 2021-00030 
 

 

 
Kommunledningskontoret 
Andrea Egerlundh 
0300-834272 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Val av ombud till Inera ägarråd och årsstämma 2021 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Anders Johansson till ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera 
AB:s ägarråd och årsstämma den 12 maj 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 att förvärva fem aktier i Inera AB och därmed också bli 
delägare i bolaget. Bolaget koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, 
regioner och kommuner. Inera AB ägs till största delen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 12 maj. Ägarrådet kommer 
att ske digitalt. 

För att deltagaren ska vara en giltig representant för kommunen behöver denne formellt utses till 
ägarrepresentant vid ägarrådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Inbjudan till ägarråd, 2021-02-10 

Beslutet skickas till 
Inera AB 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 

u 
Kungsbacka 



Från: SKR och Inera <inera@skr.se> 
Skickat: den 10 februari 2021 10:48 
Till: Kommun 
Ämne: Inbjudan Inera ägarråd 12 maj 2021 
 
Kategorier: Registrera. 
 
 

  

Inbjudan till digitalt ägarråd för Inera  
Datum: Onsdagen den 12 maj 2021 

Tid: 09.00 - 11.00 

Plats: Ägarrådet hålls digitalt. Mer information skickas ut efter anmälan. 

Sista anmälningsdag: 16 april 

 

Anmälan  

 
 

Välkommen till Ineras ägarråd 
Jag vill härmed bjuda in samtliga ägare till Ineras ägarråd. Ägarrådet är Ineras 

högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=476405&userid=70053276&linkid=35863926&readid=41EFA6633759&test=&umailid=3957464164


strategiska inriktning framåt. Det som beslutas på ägarrådet den 12 maj ska också 

sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni. 

 

Sedan förra ägarrådet har ett arbetet bedrivits i nära samverkan mellan SKR och 

Inera för att förbättra erbjudandet till både regioner och kommuner. Ett arbete görs 

också för att förtydliga Ineras roll i det digitala eko-systemet. Det är angeläget med 

en ökad samordning och samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och 

näringsliv för att på allvar kunna ta tillvara de möjligheter som en ökad 

digitalisering kan realisera. 

 

De synpunkter som kom in vid förra årets ägarråd har beaktats och har bland 

annat lett till en annan form för beskrivning av Ineras strategiska inriktning. Istället 

för en detaljerad verksamhetsplan kommer nu ett antal principer presenteras för 

ägarna att ta ställning till. Principerna ska beskriva hur kommuner och regioner 

avser att samverka inom ramen för det gemensamt ägda bolaget avseende 

prioritering, finansiering, beredning och huvudsakliga inriktning. 

 

Ägarrådet ska därutöver fastställa ägardirektiv och utse styrelseledamöter inför 

bolagsstämman i Inera. Handlingar inför ägarrådet kommer att skickas till anmäld 

ägarrepresentant senast den 21 april. 

 

Väl mött på ägarrådet!  



 

Anders 
Knape 

Ordföran

de för 

SKR och 

SKR 

Företag 

AB 

 

  

  

Praktisk information 

 

Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se. Deltagande 

sker via webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i verktyget 

VoteIT. Anmälda ägarrepresentanter får ett mejl med instruktioner om hur röstning 

och beslutsfattande går till. 

 

Samtliga handlingar publiceras på SKR:s webbplats och i verktyget VoteIT. Övriga 

frågor ska anmälas senast den 16 april. Från den 21 april är det möjligt att börja 

ställa frågor och komma med inspel inför ägarrådet 12 maj i VoteIT. 

 

För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag 

med beslut eller en ifylld blankett, se nedan. En annan aktieägare kan fungera som 



ombud om ni själva inte kan medverka, använd då samma blankett för att utse 

denne. 

 

Blankett för att utse representant/ombud till ägarråd i Inera AB 

 

Kontakt 
 

Anmälan av övriga frågor (senast 16 april) samt frågor kring representation 

och ombud: 

inera@skr.se eller Kristina Andersson 08-452 77 20 

 

 
 

 
 

 
 

   

Avregistrera mig från detta utskick 

 

Powered by EditNews 
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§ 88 Dnr 2021-00091  
Svar på remiss över bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt 
svar till Varbergs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Varbergs kommun har upprättat ett förslag till Bostadsförsörjningsstrategi. Varje 
kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna uppfylla lagens mål krävs 
det att kommuner har en bra planering för bostadsförsörjningen. Strategins syfte är 
att strategiskt och långsiktigt ange hur Varbergs kommun arbetar för att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Detta som en del i en 
översiktlig planering i kommunen.  

Varbergs kommun utgår från tre huvudstrategier för bostadsförsörjning. 
Huvudstrategierna är: 

Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen  

Bidra till ett hållbart samhälle för alla 

Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer  

Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar 
samhällsutveckling, och ingår i en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Yttrande, 2021-02-01 
Förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 
Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-29 
Diarienummer 

KS 2021-00091 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Sandra Lindahl 
0738625817 
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 Kungsbacka kommun 
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Svar på remiss över Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt svar till Varbergs 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Varbergs kommun har upprättat ett förslag till Bostadsförsörjningsstrategi. Varje kommun ska enligt 
bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. För att kunna uppfylla lagens mål krävs det att kommuner har en bra planering för 
bostadsförsörjningen. Strategins syfte är att strategiskt och långsiktigt ange hur Varbergs kommun 
arbetar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Detta som en del i en 
översiktlig planering i kommunen.  

Varbergs kommun utgår från tre huvudstrategier för bostadsförsörjning. Huvudstrategierna är: 

1. Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen  

2. Bidra till ett hållbart samhälle för alla 

3. Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer  

Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar samhällsutveckling, 
och ingår i en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Yttrande, 2021-02-01 
Förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 
Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Beslutet skickas till 
Varbergs kommun 
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Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 

 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2021-02-01 

Diarienummer 
KS 2021-00091 

Till 
Varbergs kommun 

Kommunsstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontoret 

Ert diarienummer 
KS 2019/0181 

 

 
Kommunstyrelsen 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Varbergs kommuns förslag till Bostadsförsörjningsstrategi  

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun har mottagit remissen och har ingen erinran mot förslaget till 
Bostadsförsörjningsstrategi. Förslaget är väl genomarbetat med tydliga och goda inriktningar. 
Kungsbacka kommun ser dock att strategin bör kompletteras med hur bostadsutvecklingen i Varbergs 
kommun ska ske ur ett hållbart klimat- och miljömässigt perspektiv. Det vore bra om kommunens 
ambitioner för att nå uppsatta mål framgår. Dessa saknas i strategins nuvarande form. 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
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Bostadsförsörjningsstrategi  

för Varbergs kommun  
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1. Inledning 
Syftet med ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun” är att 
redovisa kommunens verktyg att skapa förutsättningar för utveckling och 
bostadsbyggnation tillsammans med bland annat nationella och regionala mål, 
bostadsmarknadsanalys och befolkningsprognos.  
 
Underlaget är ett stödmaterial till Bostadsförsörjningsstrategin menat att öka 
förståelsen och kunskapen kring hur kommunen arbetar med olika frågor kopplat 
till försörjning av bostäder. 
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1.1. Omvärldsanalys 
Analyser från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) visar på att den 
högkonjunktur som varit i Sverige går in i 
en fas med lägre tillväxt, en naturlig 
utveckling när konjunkturen kulminerar. 
Varbergs inneboende attraktivitet och 
stabila näringsliv gör att kommunen 
fortsatt bedöms ha en god tillväxt. 
Samma slutsats kan dras om Halland 
överlag, och även om födelsetalen har 
varit relativt höga beror 
befolkningsökningen i första hand på 
inflyttningen, vilket bidragit till att länet 
i dag är en av Sveriges främsta 
tillväxtregioner. En ny tydlig trend är att 
kommuner och mellanstora städer 
utanför en storstad är mer attraktiva och 
har högre inflyttning än själva 
storstaden. 
 
Varberg ligger på delad 16:e plats bland 
de kommuner som beviljat flest bygglov 
för bostäder per 1000 invånare i riket. En 
plats som delas med bland annat 
Göteborg. Högst andel beviljade bygglov 
för bostäder har pendlingskommunerna 
runt Stockholm följt av 
pendlingskommuner i Skåne. 
 
Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät 
2020, sjunker andelen kommuner som 
uppger bostadsbrist för tredje året i rad 
även om flertalet kommuner fortfarande 
anser sig ha svårt att möta invånarnas 
behov. 
 
Antal bostäder som beviljats bygglov per 1000 invånare 2018-2019 (källa SCB) 
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2. Mål, planering och strategier 

2.1. Nationell planering  
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven. 
 
En byggbehovsanalys har tagits fram av Boverket, baserad på SCB (Statistiska 
Centralbyrån) befolkningsprognos. Den senaste analysen kallas ”Regionala 
byggbehovsberäkningar 2018–2027” och togs fram 27 juni 2019. Av analysen 
framgår att det beräknade byggbehovet för riket är drygt 640 000 nya bostäder 
under tioårsperioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya bostäder per år i 
genomsnitt. I genomsnitt motsvarar det 6,34 nya bostäder per 1 000 invånare och år 
i riket. Behovet styrs av befolkningsutvecklingen. 
 
Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen med stöttning från 
Länsstyrelserna på uppdrag av regeringen.  
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2.2. Regionala strategier  
Ur Regions Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020:  
I den Tillväxtstrategi som tagits fram för Halland ska god ledning och styrning ges i 
det regionala tillväxtarbetet. Målet för tillväxtstrategin i Halland är att Halland ska 
vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 
2014.  
 
Ett antal strategiska val och prioriteringar har tagits fram. Tre av dessa 
prioriteringar nämns nedan:  
 

 Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan 
kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls-och bebyggelseplanering 
Här kan till exempel läsas att det för ökad tillgänglighet behövs samverkan 
mellan aktörer på statlig, regional och lokal nivå. Planering av kollektivtrafik, 
infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering behöver gå hand i hand. 
Därför behöver former för samverkan och samplanering utvecklas.  

 
 Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar 

företagsamhet, innovationer och kultur 
Här beskrivs att de halländska städerna är unika och kompletterar varandra 
och en fortsatt utveckling av innerstäderna är viktigt för att de ska fungera 
som levande mötesplatser. Attraktiva stadsmiljöer påverkar inflyttningen 
positivt vilket i sin tur innebär att marknaden för tjänster och företagande 
ökar.  

 
 Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden 

Under denna rubrik kan bland annat läsas att de mindre tätorterna och den 
halländska landsbygden med jämförelsevis små avstånd och goda 
kommunikationsmöjligheter ger förutsättningar för att utveckla en attraktiv 
livsmiljö i hela Halland. 
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2.3. Varbergs kommuns vision och strategidokument 
Varbergs kommun har idag ett flertal strategiska dokument som ger vägledning för 
samhällsutvecklingen. Den kommunövergripande visionen blir konkret i ett antal 
mål och strategier som visar vad kommunen vill uppnå. Översiktsplanerna visar den 
långsiktiga markanvändningen för olika ändamål medan olika genomförandeplaner 
beskriver vägen till målet. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de styrande dokument som ligger till grund för 
kommunens arbete med bostadsförsörjning inom fysisk planering. De styrande 
dokumenten består av: 

Visionen  
 Varberg västkustens kreativa mittpunkt 

Mål och strategier 
 Kommunfullmäktiges mål 2019-2023 ”Ett hållbart Varberg” 
 Hållbarhetsmål 2017-2025 
 Bostadsförsörjningsstrategi (detta dokument) 

Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner 
 Översiktsplan för Varbergs kommun 
 Fördjupa översiktsplan Stadsområdet 
 Fördjupa översiktsplan Norra Kusten 
 Fördjupa översiktsplan Veddige 
 Fördjupa översiktsplan Rolfstorp/Skällinge 
 Fördjupa översiktsplan Tvååker 
 Fördjupa översiktsplan Väröbacka (kommande) 

Genomförandeplaner 
 Utbyggnadsplan 
 Markanvisningsplan 

 
Utöver de styrande dokumenten ovan tillkommer de 
kommunala 
 verktygen som beskrivs under kapitel 3. 
 
Bilden stämmer inte  
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2.3.1. Vision Varberg 2025 

Varbergs kommun har en vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt enligt 
beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att kommunen bejakar nytänkande, 
framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela 
kommunen och en fantastisk livsmiljö. En fantastisk livsmiljö handlar bland annat 
om att kunna erbjuda bostäder i olika former i attraktiva miljöer. 
 
Kommunen ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 
drömmar. 
 
Kommunen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
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2.3.2. Kommunfullmäktiges mål 2020-2023 

Mål och inriktning 2020-2023 antogs av kommunfullmäktige 23 april 2019. 
Målen beskriver den politiska viljeinriktningen och formuleras som fyra strategiska 
områden, med två till tre prioriterade mål kopplade till varje område. I varje 
strategiskt område kan en anknytning till bostadsförsörjningsstrategin göras: 
 

1. Ett samhälle för alla 
Målet innebär att Varberg ska vara en inkluderande kommun som präglas av 
tillit och social sammanhållning. Alla invånare ska genom delaktighet och 
valfrihet få de bästa förutsättningarna genom livet. En egen bostad och 
möjlighet till social samvaro är grundläggande faktorer för hälsa som kan 
bidra till att minska utanförskap och bryta isolering. Utformningen av 
offentliga miljöer ska vara trygg och inkluderande och ha ett tydligt 
barnperspektiv. Detta gäller inte minst särskilt utsatta grupper och personer 
som bor på särskilda boenden. 

2. Hela kommunen lever och utvecklas 
I enlighet med målet ska det i Varberg finnas goda och attraktiva livsmiljöer i 
hela kommunen med en variation av bostäder som tillgodoser invånarnas 
behov. Kommunen ska värna om en god, varierad och hållbar gestaltning 
genom att tillämpa ett helhetstänkande kring planering och byggande. 
Offentliga gröna och blå miljöer ska utvecklas hållbart för att bidra till 
stärkta ekosystemtjänster som gynnar människors välmående och hälsa. 
Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande där 
gång, cykel och kollektivtrafik är prioriterat: Ett varierat bostadsutbud i hela 
kommunen främjar hållbara rörelser. 

3. Livskraftigt näringsliv 
För att nå målet ska kommunen vara en möjliggörare som ger företag 
förutsättningar för etablering, expansion och utveckling. Genom långsiktig 
planering ska förutsättningarna för både näringslivet och kommunen som 
stark destination stärkas, exempelvis i en attraktiv och kreativ stadsmiljö. 

I kontakten med kommunen ska näringslivet få bästa möjliga bemötande och 
service. Kommunen ska vara en tydlig och tillgänglig samarbetspartner med 
strategisk beredskap vad gäller markinnehav och förutsättningar för 
utveckling och bostadsbyggande i hela kommunen.  

4. Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse 
Bostadsförsörjningsstrategin bidrar till målet genom att stötta kommunens 
organisation i sin utveckling och förnyelse. 

  

VARBERGS 
KOMMUN 



Underlag till 
Bostadsförsörjningsstrategi  

för Varbergs kommun  
  
  

 Datum Version 
 2020-12-15 1.0 
   

 
 

 10 (34) 
 
 

2.3.3. Hållbarhetsmål 2017–2025  

Kommunens gemensamma vision för 2025 om att Varberg ska 
vara Västkustens kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och 
delaktighet ska genomsyra all verksamhet. Det förutsätter att 
alla nämnder och kommunägda bolag tar del i genomförandet 
av Varbergs kommuns hållbarhetsarbete. För att vägleda detta 
arbete har fyra inriktningar valts ut som allra viktigast att 
fokusera på i arbetet för att bli en hållbar kommun:  
• Varberg visar vägen  
• Livskraftiga ekosystem  
• Hållbar resursanvändning  
• Välmående Samhälle  
 
Hållbarhetsmålen är vägledande för hur Varbergs kommun 
ska arbeta med frågor som rör ekologisk, ekonomisk och social 
hållbar utveckling. 
 
Kommunens hållbarhetsmål menar att utvecklingen vid 
byggnation av nya bostäder ska: 
 Främja lokal odling 
 Utveckla och värna gröna och blå områden 
 Skydda odlingslandskap 
 Skapa förutsättningar för minskade trafikutsläpp 
 Hushålla med resurser 
 Skapa förutsättningar att använda förnybar eller återvunnen energi 
 Erbjuda bostäder för alla skeden i livet 
 Skapa förutsättningar för hälsosamma vanor 
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Hållbarhetsmålen antogs av kommunfullmäktige 2016 och 
utgår från FN:s globala hållbarhetsmål som finns beskrivna 
i Agenda 2030.  
 
FN:s globala mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” 
innebär bland annat: 

 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 
 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 
 Inkluderande och hållbar urbanisering 
 Minska städernas miljöpåverkan 
 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 
 Främja nationell och regional utvecklingsplanering 
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3. Kommunala verktyg 

3.1. Planeringsberedskap 
För att kunna nå fullmäktiges mål om att hela kommunen lever och utvecklas 
arbetar organisationen aktivt med planeringsberedskap. Arbetet omfattar samtliga 
nämnder, förvaltningar och bolag för kommunen ska få samsyn, effektivare  
processer och ökad genomförbarhet av detaljplaner och projekt.  
 
Planeringsberedskap avser hela samhällsbyggnadsprocessen medan planberedskap 
avser antal färdiga detaljplaner som behövs för att uppfylla kommunens och  
marknadens behov inklusive ett visst mått av flexibilitet.  
 
Kommunen satsar på att prioritera projekt med hög genomförbarhet och god 
samhällsnytta samt projekt i strategiskt viktiga lägen som har påtagligt mervärde för 
sitt område. Projektens geografiska läge samt det tidsmässiga förhållandet spelar 
stor roll för genomförbarheten och för vilka resurser som krävs i hanteringen.  
 
Boverket konstaterar dock i sin rapport ”2012:10, Kommunernas planberedskap” att 
kommunen inte styr själva bostadsbyggandet eller marknaden innebär en stor  
svårighet att uppfylla kommunens målsättning om antal byggda bostäder. Det  
kommunen kan göra är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna genom god  
planberedskap. 
 
Verktyg som Varbergs kommun 
använder för att skapa god 
planeringsberedskap:  

 Planläggningsprocessen 
 Utbyggnadsplan  
 Markanvisningsplan 

 
samt 

 Exploateringsprocess 
 Investeringsprocess 
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3.2. Planläggning 
Kommunerna i Sverige har planmonopol och planprocessen regleras formellt i plan- 
och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är 
lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra, inte 
minst i förhållande till gällande lagstiftning inom miljö och hälsa samt vatten och 
avlopp. 
 
Utöver de i PBL reglerade stegen i processen kan kommunen välja att göra fler 
mellansteg för att öka dialog och samsyn kring ett tänkt utbyggnadsområde. 
 
Översiktsplan 
Varbergs kommuns översiktsplan anger att den övergripande 
utvecklingsinriktningen är att  kommunens största utbyggnad främst ska ske i 
staden, i serviceorterna eller i samhällen längs de regionala kollektivtrafikstråken. 
I staden och i serviceorterna eftersträvas en tät bebyggelse och effektivt 
utnyttjande av mark och tekniska resurser. Den övergripande 
utvecklingsinriktningen bidrar därmed till att skapa en hållbar samhällsutveckling. 
Varbergs översiktsplan aktualitetsprövas varje mandatperiod. 
 
Fördjupade översiktsplaner 
En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) upprättas för en del av kommunens 
geografiska yta, till exempel en tätort, när ett mer detaljerat underlag behövs som 
grund för beslut än vad den kommunomfattande översiktsplanen kan ge. En 
fördjupning innebär att översiktsplanen ändras för det område som fördjupningen 
omfattar. Varbergs kommuns ambition är att det ska finnas fördjupade 
översiktsplaner för stadsområdet och kommunens alla serviceorter. 
 
Planeringsdirektiv 
Som ett första steg i planeringen för ett nytt område kan ett planeringsdirektiv tas 
fram när behovet finns vid ett större eller mer komplext utbyggnadsområde. 
 
Planprogram 
För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt 
program där planens utgångspunkter och mål framgår. 
 
Detaljplan 
En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får 
användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande.  
Planbesked föregår detaljplan och är ett snabbt och tydligt svar som visar om 
kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. 
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3.3. Utbyggnadsplan 
Syftet med Varbergs kommuns utbyggnadsplan är att vara ett verktyg för att leda 
och samordna samhällsbyggnadsprocessen. Utbyggnadsplanen ska peka ut när i 
tiden kommande planer är lämpliga att starta, utifrån de förutsättningar som finns. 
Syftet med utbyggnadsplanen är att ge förutsättningar för en rimlig expansionstakt 
utifrån behov och efterfrågan på bostadsmarknaden och den kommunala 
investeringsförmågan beaktat hur projektet bidrar till övergripande måluppfyllelse.  
 
Utbyggnadsplan för Varbergs kommun ska uppdateras årligen. Målet är att 
utbyggnadsplanen ska leda och samordna den långsiktiga planeringen för utbyggnad 
av nya bostadsområden och de investeringar som följer på ett sätt som är hållbart 
för kommunen och dess organisation. Ansvaret för utbyggnadsplanen ligger på 
Kommunstyrelsen. 

3.4. Strategisk markpolitik 
Kommunen är en viktig aktör i exploateringsprocessen och har genom sitt 
markinnehav stor möjlighet att påverka byggandet och markanvändningen i olika 
avseenden. 
 
För att möjliggöra bostadsbyggnation kan kommunen antingen upplåta mark med 
tomträtt eller sälja mark. När det gäller upplåtelse med tomträtt sker ingen 
försäljning av marken utan en årlig avgift ska erläggas. När det gäller försäljning av 
kommunal mark för byggande av bostäder kan det ske på olika sätt, antingen genom 
en extern värdering eller genom ett anbudsförfarande. Vid försäljning av tomter via 
den kommunala tomtkön sker en direkt marköverlåtelse medan det vid förmedling 
av annan kommunal mark ska ske genom en öppen markanvisning, antingen genom 
anbudsförfarande eller tävling.  
 
Vid samtliga markanvisningar står det kommunen fritt att utforma krav och kriterier 
avseende innehåll och utformning av projekt när det gäller till exempel tid för 
genomförande, innehåll och miljöaspekter/hållbart byggande. Kommunen ska, 
oavsett det unika projektet inriktning och omfattning, generellt verka för utveckling 
av en hållbar och attraktiv livsmiljö.  
 
I kommunens beslutade riktlinjer för markanvisning anges att direktanvisning får 
ske under förutsättning att exploatören förbinder sig att endast uppföra hyresrätter 
alternativt en boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt 
koncept.   
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Markanvisningsplan och Riktlinjer för markanvisning  
Kommunens markanvisningsplan antogs av kommunstyrelsen 27 november 2018 
och ska fungera som ett underlag för kommande markanvisningar. Planen har sin 
tyngdpunkt på stadens centrala delar men omfattar även flertalet av orterna.  
 
Syftet med markanvisningsplanen är att ge ett gott underlag för en kontinuerlig  
bostadsbyggnation med olika upplåtelseformer på den mark som är i kommunal 
ägo. Avsikten är att planen ska skapa transparens och förutsägbarhet för exploatörer 
och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra 
till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl 
upplåtelseformer, boendekvalitéer, miljöhänsyn och hyresnivåer. I planen 
identifieras ett antal fastigheter i kommunal ägo vilka bedöms som  
intressanta att studera vidare för exploatering. Markanvisningsplanen har en 
tidshorisont på cirka fyra år, och omfattar perioden 2019–2023.  
 
Som utgångspunkt för markanvisningsplanen finns beslutade Riktlinjer för 
markanvisning (KS 2015/0269). I dessa riktlinjer finns dels beskrivet hur 
markanvisningsförfarande bör gå till och dels hur markanvisningsavtal bör 
utformas.  
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3.5. Kommunalt bostadsföretag 
”Ett kommunalt bostadsföretag är ett betydelsefullt verktyg för kommunen för att 
styra utbudet av bostäder. Syftet med kommunala bostadsföretag är att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen genom att till exempel tillgodose bostadsbehov 
för olika grupper samt tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 
kan attrahera olika slags hyresgäster.” från Boverket: Kommunernas 
bostadsförsörjning – en handbok 
 

3.5.1. Varbergs Bostad AB 

År 1947 bildades det som idag heter Varbergs Bostad AB. Idag äger och förvaltar 
Varbergs Bostad drygt 5200 lägenheter och flera byggplaner är på gång. Inom den 
närmaste tioårsperioden planeras cirka 800 nya lägenheter. Varbergs Bostad ABs 
bostadsbestånd är halva av det totala utbudet på hyresmarknaden i kommunen. 
 
I ägardirektiv för Varbergs Bostads AB, antaget av kommunfullmäktige 22 januari 
2019, anges att ”ändamålet med bolagets verksamhet är att kommuntäckande 
främja bostadsförsörjningen i kommunen genom kostnadseffektiv byggnation, 
förvaltning anskaffning och utveckling av attraktiva bostäder inom kommunen.” I 
ägardirektivet anges också att ”Bolaget skall vara kommunens främsta instrument 
för en social bostadspolitik och verka i enlighet med de riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Varbergs kommun som kommunfullmäktige beslutat om.” 
 
Till ägardirektivet hör ”Överenskommelse avseende samverkan mellan Varbergs 
Bostad och Socialförvaltningen i Varbergs kommun” daterad 2018-05-29. 
 
Överenskommelsen och ägardirektivet tillsammans har resulterat i att omkring 150 
av allmännyttans totala lägenhetsbestånd förmedlats via socialförvaltningen där 
avsikten är att de boende ska kunna ta över kontraktet när inkomst är säkrad. 
Årligen är det i genomsnitt 35 lägenheter (10% av föregående års förmedlade 
lägenheter) som kommer socialförvaltningen till nytta på detta sätt.  
 
Varbergs Bostad erbjuder lägenheter i flera olika former för olika målgrupper, bland 
annat kooperativ hyresrätt, seniorboende, trygghetsboende och ungdomsbostäder. 
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Illustration av planerad nybyggnation från Varbergs Bostads AB, Kattegattsvägen 

3.6. Övriga verktyg 

3.6.1. Bostadsförmedling 

”En kommunal bostadsförmedling är […] ett verktyg som kommunen kan använda 
sig av. Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från 
flera olika fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka 
förmedlingsprinciper som ska gälla.” från Boverket: Kommunernas 
bostadsförsörjning – en handbok 
 
Varbergs kommun har ingen kommunal bostadsförmedling sedan i mitten på 1990-
talet. Det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB en egen 
bostadsförmedling och en egen bostadskö, där tid i kön premieras när man erbjuds 
en bostad. Det finns möjlighet att söka till seniorboende för personer över 65 år och 
till trygghetsboende för dem över 70 år. Ungdomar 18 till 25 år kan söka 
ungdomslägenheter. 
 
Förmedling av privata hyreslägenheter sker via kontakt med respektive hyresvärd. 
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3.6.2. Hyresgarantier 

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som 
har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få 
en hyresrätt, exempelvis för att hyresvärden kräver fast anställning. 
 
Hyresgaranti används i liten utsträckning inom Varbergs kommun då 
fastighetsägare många gånger kräver sociala kontrakt med socialnämnden. För 
Varbergs kommun är ett bra samarbete med fastighetsägaren av stor vikt och därför 
kan lösningar skilja sig åt på individnivå. 

3.6.3. Bidrag 

Riktlinjer - driftsbidrag för trygghetsboende 
Trygghetsboende är ett normalt boende med möjlighet till utökad service, social 
gemenskap och god tillgänglighet. Det är fastighetsägaren som skapar 
förutsättningar för trygghetsboende. Ett trygghetsboende ska bestå av 
hyreslägenheter. Fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande 
till målgruppen. Fastighetsägaren ska ha ett system för fördelning av lägenheter. 
 
En person som önskar lägenhet i trygghetsboende ska vända sig till respektive 
fastighetsägare. En trygghetsbostad kan sökas av en person som är folkbokförd i 
Varbergs kommun, och som är 70 år eller äldre. Då sammanboende söker, ska en av 
dem ha uppnått ålderskriteriet. 
 
Om fastighetsägaren uppfyller kriterierna för trygghetsboende som är fastställda av 
kommunen, kan fastighetsägaren söka kommunalt bidrag för att täcka de ökade 
kostnaderna som trygghetsboendet medför.  

Syfte med trygghetsboende  
 Ge personer som är 70 år och äldre tillgång till en attraktiv bostad med god 

tillgänglighet. 
 Ge hyresgästerna möjlighet till delaktighet och social gemenskap. 
 Ge hyresgästerna förutsättningar att kunna bo kvar i sin bostad så länge som 

möjligt, och därigenom förebygga eller skjuta upp behovet av särskilt boende 
för äldre. 

Följande kriterier ska uppfyllas för att bidrag ska kunna beviljas 
 Trygghetsboendet ska omfatta minst 15 lägenheter. 
 En bovärd ska finnas fysiskt närvarande, och tillgänglig på regelbundna och 

för hyresgästerna kända tider. 
 Gemensamhetsutrymme ska finnas för att ge möjlighet till dagliga 

gemensamma måltider och aktiviteter. 
 Lägenheterna, förbindelse- och gemensamhetsutrymmen ska ha mycket god 

tillgänglighet i enlighet med socialnämndens rekommendationer för 
utformning för den fysiska miljön i trygghetsboenden. 
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Beslut om kommunalt bidrag 
Socialnämnden gör bedömningen om kriterierna för bidrag är uppfyllda och fattar 
beslut om bidrag för varje enskilt objekt. Bidrag utgår till fastighetsägaren när 
trygghetsboendet är färdigställt. Bidraget kan beviljas som längst i åtta år. 
Fastighetsägaren ska förbinda sig att under minst åtta år från att det bidraget betalas 
ut, använda de bostäder som bidraget avser och i enlighet med de villkor som 
förutsattes när bidraget beviljades. 
 
I ansökan ska ett kostnadsunderlag bifogas för bovärd och 
gemensamhetsutrymmen. För bovärd kan ett bidrag beviljas motsvarande 0,2 
prisbasbelopp per lägenhet och år. För gemensamhetsutrymmen kan medges ett 
bidrag för 2 m² per lägenhet på högst 2 000 kr per m² och år. 
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4. Bostadsmarknaden  
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under sex decennier och ökar i 
stadig takt. Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har beredskap för den 
planerade befolkningstillväxten. Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som 
på landsbygden. 
 
En förutsättning för att klara en hög tillväxt och fortsätta vara en attraktiv kommun 
är att hela kommunen växer och att vi kan erbjuda tillgång till både stad och 
landsbygd. Varbergs kommun har identifierat ett behov av att det byggs 400-600 
nya bostäder om året, fördelat över kommunen.  
 
För att kommunen ska få en bra balans i sitt bostadsbyggande och vara mindre 
känslig för marknadens svängningar bör det finnas en jämn fördelning mellan stora 
utbyggnadsområden och övrig bostadsbyggnation liksom det ska finnas en bra  
fördelning mellan byggnation i Varbergs tätort, i serviceorter och på landsbygden. 
Detta borgar för en god utveckling av hela kommunen. Det är också önskvärt med en 
balans mellan kommunala och privata exploateringsområden. 
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4.1. Befolkningsutveckling 
Varberg fortsätter att växa och öka sin folkmängd. Den 31 december 2019 var antalet 
invånare 64 601 personer. Under 2019 ökade Varberg med 971 personer.  
 
Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. 
Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för 
kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 2020-
2024 med utblick mot 2034. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB 
samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden. 
Enligt den senaste prognosen räknar kommunen med att växa med cirka 19 600 
personer och cirka 9400 bostäder fram till år 2034. Det ger en befolkningsökning på 
cirka 1300 personer i genomsnitt per år. Enligt prognosen kommer Varberg att 
uppnå en befolkning om drygt 84 000 invånare år 2034, förutsatt att det byggs 
bostäder i den takt som planeras. 
 
Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska 
förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå en ålder 
över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av 
stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 
1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet 
och högskolor, och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. För 
bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och 
omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den 
kommunala verksamheten. 
 
Prognoser av detta slag innebär en viss osäkerhet som ökar ju längre bort i tid man 
kommer. Prognosen kan också påverkas av oförutsedda omvärldshändelser.  
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Förväntad befolkningstillväxt baserad på befolkningsprognos 2019. 
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4.4. Framtida behov 
För att möte framtida behov behöver bostadsbeståndet vara varierat och följa med 
tidens trender. Därför är det viktigt med ett varierat utbud av storlekar på bostäder, 
främst större storlekar med flera rum. Utbudet måste spegla det behov som finns 
hos allmänheten.  
 
Analyser på riksnivå pekar på att trångboddheten ökar i samband med att familjerna 
blir större och att rörligheten på bostadsmarknaden minskar. Flexibla eller 
anpassningsbara bostäder skulle kunna vara en möjlighet att möta ett skiftande 
behov där exempelvis två mindre lägenheter går att slå ihop till en större, vilket 
skulle kunna öppna för generationsboenden. Analyser har inte gjorts för 
utvecklingen i Varbergs kommun. 
 
Bostadsmarknadsanalys för Varbergs kommun kan utvecklas för att ge ytterligare 
kunskap om det framtida behovet av bostäder. Analysen skulle exempelvis kunna 
innehålla kunskap om var olika typer av bostäder (storlekar och upplåtelseformer) 
för att styra nybyggnation, förtätning men även bevarande och renoveringar. 

4.5. Bostadsbeståndet  
I Varbergs kommun bor 2/3 av invånarna i bostäder som de äger själva och det är i 
huvudsak småhus. Resterande invånare bor vanligen i flerbostadshus där 72 procent 
är hyresrätter och resten bostadsrätter. Nära 40 procent av det totala 
bostadsbeståndet i Varbergs kommun är hyresrätter och av dessa är det kommunala 
bostadsbolaget ägare till hälften. 
 
Med specialbostäder avses äldreboenden, gruppboenden, studentlägenheter och 
övriga specialbostäder. 
 

Varbergs	kommun	 Småhus	 Flerbostadshus		
Övriga	
hus	 Specialbostäder	 TOTALT

Hyresrätt	 954 9035 327 1084 11400

Bostadsrätt	 302 3304 40 15 3661

Äganderätt	 14950 4 0 0 14954

Uppgift	saknas	 1 36 0 0 37

Totalt		 16207 12379 367 1099 30052
Underlag från 2019-12-31 
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Underlag från 2019-12-31 
 
 

TYP 
ANTAL 
BOENDE/LOKALER

ANTAL 
LÄGENHETER

Särskilt 
Boende/Korttidsboende 

19 530 

LSS gruppbostad 21 149 
LSS servicebostad 4 41 
Övriga 
boenden/bostäder 

11 90 

 

4.5.1. Tillgänglighet 

Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförande av 
funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Delmål 3 (av 5) lyder: ”Fler 
kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt”. 
Sverige och Varberg får en alltmer åldrande befolkning, som kommer att ställa högre 
krav och önskemål om förbättrad tillgänglighet i tillägg till de funktionshindrade 
 
Tillgänglighetsinventering är ett strategiskt arbete för att ta reda på mer om 
flerbostadshusens tillgänglighet. Med den kunskapen kan kommunen utveckla sitt 
arbete med tillgänglighet, och uppgifterna kan fungera som en grund för arbetet 
med boendeplanering. Varbergs kommun har ingen aktuell 
tillgänglighetsinventering. 

  

0

5000

10000

15000

20000

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

VARBERGS 
KOMMUN 

■ ■ ■ 



Underlag till 
Bostadsförsörjningsstrategi  

för Varbergs kommun  
  
  

 Datum Version 
 2020-12-15 1.0 
   

 
 

 26 (34) 
 
 

5. Processer på bostadsmarknaden  
Det finns idag i Varbergs kommun en obalans på bostadsmarknaden mellan utbud 
och efterfrågan. Denna obalans verkar inte främst ligga i bostadsbeståndet utan den 
tröghet som finns på marknaden, skapad av få rörelser. I Varbergs kommun 
efterfrågas småhus men få begagnade hus kommer ut på marknaden då de äldre 
hushållen väljer att bo kvar. Tröskeln att flytta upplevs av olika anledningar som för 
hög. 

5.1. Flyttkedjor 
Nybyggnation är en viktig nyckel att få fart på flyttkedjor vilket kan frigöra såväl 
attraktiva småhus som billigare hyresrätter. För Varbergs kommun kan samtidigt 
konstateras att de senaste årens prisläge på nybyggda bostäder överstigit många 
Varbergares betalningsförmåga. Konsulten som gjort Varbergs 
bostadsmarknadsanalys drar därför slutsatsen att det till de nybyggda bostäderna 
istället flyttar personer från andra kommuner vilket inte bidrar till lokala flyttkedjor. 

5.2. Prisvärd nyproduktion 
Nyproduktion av hyresrätter ger som regel högre hyror än vad som finns inom det 
befintliga beståndet Hyrorna inom det befintliga bostadsbeståndet i Varbergs 
kommun är dessutom låga, lägre än snittet både i riket och länet. Därför blir 
skillnaden mellan det befintliga och det nyproducerade stor och nyproduktionen 
bidrar inte till flyttkedjor i önskad omfattning. 
 
Att få till nyproduktion som upplevs prisvärd är därför en utmaning. Kommunen 
och de privata aktörerna behöver samverka för att få till lösningar som upplevs 
attraktiva. Varbergs kommuns Träbyggnadsstrategi är ett initiativ som skulle kunna 
stimulera till prisvärd nyproduktion. 

5.3. Upprustning och komplettering 
Bra boende främjar hälsan i positiv riktning enligt Folkhälsomyndigheten och är 
därför en viktig faktor inom social hållbarhet. Inom Region Halland används även 
begreppet ”Friskfaktorer i boendemiljön” som bland annat handlar om att främja 
social gemenskap, kulturella upplevelser och gröna rekreationsområden. I ett 
bostadsområde kan det t.ex. handla om att: 

 inomhus- och utemiljön hålls snygg och ren 
 området är välskött 
 det finns naturliga mötesplatser för de boende 

 
Upprustning och komplettering av befintliga bostadsområden är ett viktigt verktyg 
för att främja människors hälsa men också att behålla eller öka ett bostadsområdes 
attraktivitet. Upprustning och komplettering kan motverka negativa rörelser på 
bostadsmarknaden och därmed minska risken för utsatthet och segregering.   
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6. Fokus på olika grupper  
Kommunen har i olika delar olika roller och ansvar vad gäller planering och 
skapandet av förutsättningar för utformning och utveckling av såväl befintligt 
bostadsbestånd som nybyggnation av bostäder.  
 
I socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ges socialnämnden ett särskilt ansvar 
för att medverka i samhällsplaneringen utifrån sina sociala erfarenheter.  
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun gör årligen en behovskartläggning för att 
kunna analysera framtida behov för socialnämndens olika målgrupper. Behovet av 
bostäder lyfts in i kommunens lokalförsörjningsplan via socialförvaltningens 
lokalrevision samt i behovsanalysen för kommunens fastighetsinvesteringsprocess. 
 
Nedan följer en kartläggning av förutsättningarna i Varbergs kommun gällande olika 
grupper i samhället. 

6.1. Ungdomar och unga vuxna 
”Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en av de grupper 
som har svårast att få en bostad. Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på 
bostadsmarknaden men de trängs ofta undan eftersom de ofta saknar kötid, 
kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde. Dessutom kan betalningsförmågan 
vara begränsad på grund av arbetslöshet, tillfälliga anställningar och den alltmer 
utsträckta studietiden. Detta sammantaget påverkar deras möjlighet att få en 
bostad.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun jobbar inte specifikt med denna målgrupp i 
boendefrågan. Personer ur målgruppen kan beviljas sociala kontrakt i mycket 
speciella fall.  
 
Varbergs bostad erbjuder Ungdomslägenhet för personer som är 18-25 år. Med 
ungdomslägenheter menas lägenheter som uppfyller följande kriterier: 

 1 rok upp till 35 kvm 
 2 rok upp till 45 kvm 
 Saknar balkong 
 Saknar hiss i trapphuset 
 Mindre lägenheter som har erbjudits i den ordinarie kön minst en gång, men 

som ingen sökande har tackat ja till. 
Det går därför inte att ange hur många lägenheter som står till förfogande för 
ungdomar totalt. 
 
Under 2020 markanvisade Varbergs kommunen minst 57 lägenheter för ungdomar 
18-24 år. Tidigare har kommunen markanvisat några projekt med ungdomsbostäder 
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respektive små lägenheter. Kommunen arbetar på olika sätt för att möjliggöra 
bostäder för unga vuxna. 

6.2. Studenter 
”Studenter tillhör liksom ungdomar en grupp i samhället som har det extra svårt att 
hitta en bostad. De är generellt sett en ekonomiskt svag grupp och har svårt att 
konkurrera med andra grupper om de tillgängliga bostäderna.” från Boverket: 
Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (Campus Varberg) hanterar kön till 
studentlägenheter. Fördelning av kommunala studentlägenheter och 
kontraktsskrivning sköts av serviceförvaltning. Utöver kommunens åtaganden finns 
många privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter/rum till studenter. Campus 
Varberg har 110 studentlägenheter till sitt förfogande och kommunen anger i den 
årliga bostadsmarknadsenkäten att tillgång och efterfrågan är i balans.  
 
Varbergs kommun har tidigare markanvisat för studentbostäder, fokus ligger numer 
på bostäder för unga vuxna generellt.  

6.3. Personer med funktionsnedsättning 
”Personer med funktionsnedsättning kan behöva särskilt anpassade bostäder. En del 
personer kan behöva en organiserad boendeform, till exempel i form av en 
gruppbostad. En bra boendemiljö innebär bland annat att det finns bostäder med 
god tillgänglighet.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
I Varberg finns det både grupp- och servicebostäder samt annan särskild anpassad 
bostad. Det krävs ett biståndsbeslut för att erhålla en sådan bostad. Därefter 
förmedlas dessa genom socialförvaltningen.  
 
En bostad med särskild service för vuxna kan vara utformad på olika sätt men tre 
huvudformer kan urskiljas. 

 gruppbostad 
 servicebostad och  
 annan särskild anpassad bostad 

Inom kommunen finns 149 lägenheter i gruppbostäder och 41 lägenheter i 
servicebostäder för LSS. I kommunen finns 90 lägenheter som används till kategorin 
övriga boenden. Behovet av olika typer av LSS-boende och gruppbostäder förväntas 
öka de närmaste 10 åren. 
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6.4. Äldre 
”Andelen äldre ökar och det stora flertalet är dessutom friskare allt högre upp i 
åldrarna. Vårdbehovet ökar egentligen bara hos de allra äldsta, det vill säga hos dem 
som är över 85 år.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
I Varbergs kommun finns det särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre människor som behöver särskilt stöd. Det krävs ett biståndsbeslut för att 
erhålla en sådan bostad därefter förmedlas dessa genom socialförvaltningen.  
 
Särskilt boende är en boendeform för personer med somatisk funktionsnedsättning 
eller demenssjukdom som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I 
boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.  
Målgruppen är främst personer över 80 år men behovet kan finnas redan från yngre 
ålder runt 65+. Utvecklingen inom kommunen visar på ett stingande antal 
medborgare i målgruppsåldrarna där en snabbare ökning väntas från 2024 och 
framåt.  
 
 

Period 

2020

2021
/202
2 

2023
/202
4 

2025
/202
6 

2027
/202
8 

2029
/203
0 

2031
/203
4 

 
2020‐
2034 

Nuläge platser  529       

Prognos behov antal platser   589 619 639 669 709 789    

Prognos behov utökning 
platser   60 30 20 30 40 80  260 

Plan utbyggnad platser  114 60 60 60  294 

Omvandling befintliga SÄBO till 
andra målgrupper      ‐24   ‐24 

Antal platser efter utbyggnad 
och omvandling    619 619 619 679 739 799  799 

Över‐/underkapacitet     30 0 ‐20 10 30 10  10 
 
 
I Lokalförsörjningsprocessen ingår att fackförvaltningarna årligen tar fram en 
lokalrevision och i den beskriver socialförvaltningen kommande behov utifrån en 
behovskartlägganing av de olika målgruppernas behov. 
 
Det finns även senior- och trygghetsbostäder i kommunen, som däremot inte kräver 
något biståndsbeslut från kommunen. Om fastighetsägaren uppfyller kriterierna för 
trygghetsboende som är fastställda av kommunen, kan fastighetsägaren söka bidrag 
för att täcka de ökade kostnaderna som trygghetsboendet medför. Både Varbergs 
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Bostads AB samt privata fastighetsägare erbjuder såväl seniorbostäder som 
trygghetsboenden. 
 
Analys kring när, hur och var äldre flyttar skulle behöva tas fram av Varbergs 
kommun. 
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6.5. Kommunens bosättningsansvar för nyanlända 
”En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats 
uppehållstillstånd.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en 
handbok 
 
Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner 
är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för 
bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet 
och på arbetsmarknaden. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på 
kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. 
 
Bosättningsuppdraget löser kommunen på två sätt, dels genom det kommunala 
bostadsbolaget VBAB (nyttjar en stor andel av de lägenheter som tilldelas 
socialförvaltningen för sociala ändamål) och dels genom att erbjuda nyanlända 
kontrakt i tillfälliga bostadslösningar som upprättats i syfte att klara 
bosättningsuppdraget. De tillfälliga lösningarna är kortsiktiga och dyra med 
paviljonger byggda på kommunens mark med tidsbegränsade bygglov. Det handlar 
både om korridorsboende för ensamhushåll såväl som lägenheter för både familje- 
och ensamhushåll.  
 
Barnfamiljer prioriteras för kontrakt med Varbergs bostad medan singelhushållen 
har ansvar att själva hitta en varaktig bostad.  
 
Nyanlända har av flera skäl svårt att själva ordna egna varaktiga bostadslösningar. 
Detta innebär att många singelhushåll, men framförallt de större barnfamiljerna blir 
kvar i tillfälliga bostadslösningar över tid. Och eftersom Varbergs Bostad inte har 
tillräckligt med stora lägenheter har kommunen ingen möjlighet att tillgodose 
behovet av varaktiga bostadskontrakt för de större familjehushållen. 
 
Varbergs kommuns bestånd av tillfälliga bostäder utgörs av 
 

Boendetyp antal 
Korridorsboende 26 platser 
Lägenhet 1 rok (externt kontrakt) 11 stycken 

Större lägenheter för familjer  
23 st (varav 13 bostäder för 6 personer 
eller fler.) 
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6.6. Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och 
andra nyanlända 

”Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och 
som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon 
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter 
ankomsten står utan sådan ställföreträdare.” från Boverket: Kommunernas 
bostadsförsörjning – en handbok 
 
I Varbergs kommun finns olika boendeformer för ensamkommandebarn, t.ex hem 
för vård och boende (HVB) eller stödboende. Dessa förmedlas genom 
socialförvaltningen och det krävs ett biståndsbeslut för att erhålla en sådan bostad. 
Stödboendet är en egen bostad med boendestöd i princip och kan ses som en 
utslussning till eget boende.  

6.7. Kvinnor i behov av skyddat boende 
”Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men framför allt drabbar 
det kvinnor. Barn utsätts också i hög grad för våld i nära relationer genom att själva 
misshandlas eller genom att bevittna våld mot en närstående. Kommunerna har ett 
tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå.” 
från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
Varberg arbetar med olika former av boendestödsinsatser via kommunens 
socialförvaltning. Kvinnojouren har tillgång till jourlägenheter eller skyddat boende 
som de på kort varsel kan erbjuda.  
 
Kommunen har inga utpekade bostäder för kvinnor i behov av skyddat boende, utan 
boenden köps av andra kommuner genom samarbete med kvinnojourerna. 
Kommunen har svårt att hjälpa kvinnorna och barnen efter en skyddsplacering då 
boenden inom kommunen saknas.  
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6.8. Personer med låg betalningsförmåga  
”Personer med låg betalningsförmåga tillhör en grupp som kan ha svårigheter att 
etablera sig på bostadsmarknaden. Hyresvärdar ställer ofta krav på att 
hyresgästernas inkomst ska överstiga en viss nivå samtidigt som bankerna inte vill 
eller kan låna ut till ekonomiskt svaga hushåll. Låga inkomster, avsaknad av goda 
boendereferenser, betalningsanmärkningar och obetalda hyresskulder kan minska 
chanserna betydligt att få ett hyreskontrakt.” från Boverket: Kommunernas 
bostadsförsörjning – en handbok 
 
Hyresvärdar ställer ofta krav på att hyresgästernas inkomst ska överstiga en viss 
nivå samtidigt som bankerna inte vill eller kan låna ut till ekonomiskt svaga hushåll. 
Låga inkomster, avsaknad av goda boendereferenser, betalningsanmärkningar och 
obetalda hyresskulder kan minska chanserna betydligt att få ett hyreskontrakt. 
 
Socialförvaltningen och Varbergs Bostads AB har en överenskommelse avseende 
förmedling av bostäder till personer med lågbetalningsförmåga som faller inom 
socialförvaltningens ansvar. Sociala kontrakt ska kunna omvandlas till permanenta 
kontrakt.  
 
För närvarande avsätter Varbergs Bostads AB maximalt 10 procent av föregående 
års lägenhetsomsättning för sociala ändamål, exklusive interna omflyttningar, 
direktbyten och nyproduktion. Som riktmärke skall andelen kontrakt för sociala 
ändamål inte överstiga 3 procent av lägenhetsbeståndet och andelen klientkontrakt 
inte överstiga 2 procent av företagets totala lägenhetsbestånd per 31 december 
årligen. 
 
Varbergs kommun har även genom markanvisningsavtal med fastighetsägare vid 
några tillfällen avtalat att 10 procent av hyresrätter ska erbjudas socialförvaltningen.  
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6.9. Hemlösa 
”Begreppet hemlöshet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan 
befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det är kommunernas ansvar att hemlösa 
personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver.” från Boverket: 
Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok 
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun gjorde 2019 en kartläggning av de hemlösa i 
kommunen. Antalet rapporterade hemlösa har minskat stadigt sedan 2015 och 
uppgår idag till 145 personer varav 62 inte omfattas av socialt kontrakt. Drygt 19 
procent av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta boendelösningar. Så gott 
som samtliga av de hemlösa personerna har tagit del av någon eller några frivilliga 
insatser under det senaste året. Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till 
akutboende, tillfälliga eller långsiktiga boendelösningar. 
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun kan genom bistånd erbjuda akutboende 
eller sociala hyreskontrakt till en specifik målgrupp, som inte får tillgång till den 
ordinarie bostadsmarknaden. För de hemlösa personer som inte har rätt till dessa 
bistånd, saknas boendelösningar och personerna förblir därmed hemlösa om de inte 
kan lösa sin situation på egen hand.  
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun kan genom bistånd erbjuda tillfälliga 
boendelösningar, till exempel vandrarhem eller akutboende till vissa personer som 
saknar boende. En del personer kan få bistånd till socialt hyreskontrakt till en 
specifik målgrupp, som inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. För de 
hemlösa personer som inte har rätt till dessa bistånd, saknas boendelösningar och 
personerna förblir därmed hemlösa om de inte kan lösa sin situation på egen hand.  
 
För de hemlösa personer som inte har rätt till ovan nämnda bistånd, saknas 
boendelösningar och personer förblir därmed hemlösa om de inte kan lösa sin 
situation på egen hand. Det gör också att möjligheten till stöd och/eller behandling 
minskar.   
 
Det finns en mängd olika skäl till att en person inte kommer in på den reguljära 
bostadsmarknaden. Vanliga orsaker är avsaknad av boendereferenser samt skulder 
och betalningsanmärkningar. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en 
missbruks- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa skilsmässa/separation och 
arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan 
vräkningsgrund är ytterligare orsaker till hemlöshet. 
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Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun har tagits fram av kommunstyrelsen 
förvaltning i samarbete med Socialförvaltningen. 
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1. Förord – Bostadens betydelse 
Varbergs attraktivitet och geografiska läge i sydvästsverige skapar förutsättningar för en 
god livskvalitet och gör att många vill bo kvar eller flytta hit.  Varbergs kommun tar 
ansvar för att hela kommunen ska växa, på ett målmedvetet och planerat sätt och 
med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus. 
 
Bostaden är av stor betydelse för en individs hälsa och välbefinnande, och har i 
förlängningen även stor betydelse för samhällets möjligheter att fungera väl och 
utvecklas. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en 
kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd.  
 
Kommunen ska enligt lag planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att leva i 
goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några bostäder. 
Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder genom 
exempelvis planeringsberedskap och ägardirektiv till kommunalt bostadsbolag. 
 
Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga 
beståndet. Grunden till en god bostadsförsörjning ligger i väl förankrade riktlinjer. 
 
Till strategin finns ett separat dokument, ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi 
för Varbergs kommun” (2020-12-15), där kommunens förutsättningar redovisas 
tillsammans med bland annat nationella och regionala mål, bostadsmarknadsanalys 
och befolkningsprognos. 
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2. Bakgrund och syfte  
Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna uppfylla 
lagens mål krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen. 
Syftet är att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs. Riktlinjerna ska enligt lag redovisas i ett separat dokument. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och 
antas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 30 april 2019 att ge samhällsutvecklingskontoret i 
uppdrag att ta fram förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun, 
vilken ska ersätta Varbergs kommuns Bebyggelsestrategi från 2013. 
 
Varbergs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning har tidigare utgjorts av 
kommunens bebyggelsestrategi samt utbyggnadsplan. I Varberg har vi valt att kalla 
dokumentet Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun.  
 
 
Bostadsförsörjningsstrategin ska enligt bostadsförsörjningslagen vara vägledande 
när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset 
av bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Plan- och bygglagen (PBL) 
anger att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder och här är bostadsförsörjningsstrategin en viktig 
grund för de bedömningar och ställningstaganden som görs.  
 
Bostadsförsörjningsstrategin gör det också möjligt att vid kommunens 
aktualitetsprövning bedöma om översiktsplanen är aktuell i förhållande till det 
långsiktiga behovet av bostäder. 
 
Bostadsförsörjningsstrategins delar om strategi och planeringsprinciper antas 
politiskt medan handlingsplan och insatser för genomförande inte antas politiskt. 
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3. Förutsättningar för utveckling och nybyggnation av 
bostäder 

För Varbergs kommunen gäller ett antal planer och strategier som förutsättning när 
befintliga bostadsområden utvecklas och när nya bostäder planeras och byggs. 
Kortfattat kan det beskrivas som att  

• bostadsförsörjningsstrategin svarar på hur bostadsförsörjningen ska 
planeras för att möta invånarnas behov 

• översiktsplanen svarar på frågan om var i kommunen det är lämpligt att 
bygga bostäder 

• utbyggnadsplanen svarar på när i tid förhållande till kommunal 
investeringsbudget byggnation är lämplig 

• markanvisningsplan svarar på vilka specifika delar av det egna 
markinnehavet kommunen önskar utveckla 

 
Bostadsförsörjningsstrategins syfte är att strategiskt och långsiktigt ange hur 
kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder.  
 
Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Vidare ska 
översiktsplanen redovisa hur riksintressena tillgodoses samt hur gällande 
miljökvalitetsnormer beaktas. 
 
Utbyggnadsplanens syfte är att vara ett verktyg för att leda och samordna 
samhällsbyggnadsprocessen. Detta gör planen genom att tidsätta genomförandet av 
olika utbyggnadsområden. Genom tidsättningen ska planen också verka för att den 
kommunala investeringsvolymen är balanserad över tid.    
 
Markanvisningsplanens syfte är att ge ett gott underlag för en kontinuerlig 
bostadsbyggnation med olika upplåtelseformer på den mark som är i kommunal 
ägo. Markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägbarhet för 
exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling 
och bidra till bostadsförsörjning. 
 
För att bedöma och tillgodose invånarnas behov av bostäder nu och i framtiden har 
kommunen olika verktyg vilka beskrivs ingående i ”Underlag till 
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”. 
 

  

VARBERGS 
KOMMUN 



Bostadsförsörjningsstrategi  
för Varbergs kommun 

  
  

 Datum Version 
 2020-12-17 1.0 
   

 

 7 (15) 
 
 
 

4. Mål och strategier 
I bostadsförsörjningsstrategin anger kommunen mål, 
ambition och verktyg för att skapa förutsättningar för en 
god bostadsförsörjning. 
 
Det övergripande målet är att i Varbergs kommun ska 
det finnas goda förutsättningar att bo och leva i hela 
kommunen.  
 
Prioriterade mål för perioden 2020-2024 enligt beslut i 
kommunfullmäktige 23 april 2019 är: 

 I Varberg ska det finnas goda och attraktiva 
livsmiljöer i hela kommunen. 

 En variation av bostäder ska tillgodose 
invånarnas behov. 

 
Tillgång till bostäder är en förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. För att 
kommuninvånarna ska kunna leva under goda omständigheter, oavsett var man 
befinner sig i livet, är det viktigt att kommunen aktivt arbetar med bostadsfrågor. 
 
Kommunens verksamheter ska också på olika sätt arbeta för att minska utanförskap 
och stötta civilsamhället. Två grundpelare i det arbetet är inkludering och 
jämställdhet och det gäller även bostadsförsörjningen. 
 
Varbergs kommun ska sträva efter ett gott värdskap och bemötande. Kommunen ska 
sträva efter att förenkla vardagen och näringslivet ska uppleva att det är lätt att göra 
rätt. I Varberg ska det finnas möjlighet för både människor och företag att växa och 
utvecklas. 
 
Strategier för bostadsförsörjning i Varbergs kommun är att: 
 

1. Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen 
2. Bidra till ett hållbart samhälle för alla  
3. Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer  

 
Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar 
samhällsutveckling. 
 
Till strategierna finns en Handlingsplan – insatser för genomförande. 
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Strategi 1:  
 Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen 

 
Genom Varbergs unika tillgångar ska goda och attraktiva livsmiljöer i hela 
kommunen kunna erbjudas, med en variation av bostäder som ökar valfriheten i 
boendet i livets alla skeenden och tillgodoser olika människors behov. I en växande 
kommun behövs ett kontinuerligt högt bostadsbyggande för att tillgodose behovet. 
 
För att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen ska dessa 
planeringsprinciper följas: 
 
Kommunen ska ha en god plan- och markberedskap. 
Kommunen ska, genom aktuella översiktsplaner och detaljplaner samt kommunalt 
markinnehav, skapa underlag och förutsättningar för ett växande Varberg där den 
största utbyggnaden planeras i staden och i serviceorter runt om i kommunen. 
Genom en god plan- och markberedskap har kommunen möjlighet att möta 
befolkningens bostadsbehov på ett kvalitativt och attraktivt sätt. I 
planläggningsskede ska finnas en överkapacitet mot prognosticerat behov för god 
beredskap och flexibilitet. 
 
Kommunen ska skapa förutsättningar så att utbyggnad i tätorterna kan 
ske inifrån och ut.  
Huvudinriktningen är förtätning i stadsområdet, i serviceorterna eller i orter längs 
med regionala kollektivtrafikstråk. Utbyggnad ska i huvudsak ske intill befintlig 
bebyggelse vilket ger förutsättningar för ett sammanhållet samhälle med förstärkt 
underlag för såväl kommunal som kommersiell service. Enstaka bebyggelse utanför 
tätorterna är ett komplement för en levande landsbygd.  
 
Kommunen ska verka för variation i bostadsutbudet i hela kommunen. 
Det är angeläget att det finns en variation i bostadsbeståndet som tillgodoser olika 
behov i olika delar av kommunen. Kommunen ska planera efter, och nyttja de 
förutsättningar som finns, samt ta tillvara på potentialen i det befintliga 
bostadsbeståndet. Nybyggnation ska komplettera bostadsutbudet vilket kan 
förbättra attraktiviteten och öka förutsättningarna för flyttkedjor då invånarna ges 
möjlighet att bo kvar på platsen genom olika stadier i livet.  
 
Kommunen ska skapa förutsättningar för ekonomiskt hållbar 
utbyggnad.  
För att bibehålla en sund ekonomi måste de kommunala investeringarna, och 
därmed utbyggnaden, ske i en takt som medges av kommunens ekonomiska 
förutsättningar och finansiella mål. Ekonomisk hållbarhet ska möjliggöras även för 
exploatörer och konsumenter.  
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Strategi 2:  
 Bidra till ett hållbart samhälle för alla  

Alla grupper i samhället måste omfattas för att uppfylla bostadsförsörjningslagens 
mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden ska ges särskilt fokus i 
boendeplaneringen. Det kan handla om att man har begränsad ekonomi eller är 
ny på bostadsmarknaden och kanske saknar kötid, fast inkomst eller referenser. 
Vilka de olika grupperna är och vilka förutsättningar som finns för dem framgår 
av ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.  
 
För att bidra till ett hållbart samhälle för alla ska dessa planeringsprinciper följas: 
 
Kommunen ska verka för att tillgodose olika gruppers behov av bostäder  
Kommunen ska skapa förutsättningar för bostadsbyggande, men också 
bostadsbevarande, motsvarande invånarnas behov. Varbergs kommun ska använda 
Varbergs Bostads AB som ett viktigt verktyg för att tillgodose en god 
bostadsförsörjning i kommunen och särskilt det bostadsbehov som finns för grupper 
med svag ställning på bostadsmarknaden. Kommunen ska också ha en nära 
samverkan med övriga bostadsbolag och verka för att privata hyresvärdar tar ett 
större ansvar för det bostadsbehov som finns för grupper med svag ställning på 
bostadsmarknaden. 
 
Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för ökat utbud av 
bostäder med god tillgänglighet i livets alla skeden. 
Ett ökat utbud av bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som har god 
tillgänglighet och ger möjlighet till social gemenskap och trygghet underlättar för 
eget boende i livets alla skeden. Attraktiva bostäder för äldre är särskilt viktigt, då 
det kan bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket gynnar alla grupper. 
 
Kommunen ska genom markanvisningar skapa förutsättningar för ett 
varierat bostadsutbud.  
Kommunen ska verka för ett varierat bostadsutbud exempelvis genom projekt med 
bostäder med lägre boendekostnader eller andra boendeformer som 
gemensamhetsboende. Kommunen har vid markanvisningar möjlighet att förbereda 
för en flexibel byggnation, en variation av storlek och upplåtelseformer. Vid 
markanvisning kan kommunen möta olika gruppers behov och förutsättningar med 
bostäder för personer med funktionsnedsättning, för äldre människor och för socialt 
utsatta grupper. 
 
Kommunen ska kontinuerligt analysera och planera för det skiftande 
bostadsbehovet. 
Olika grupper har olika behov i olika skeden av livet, och därför är det viktigt att 
kommunen genom sitt bostadsförsörjningsansvar kontinuerligt gör analyser kring 
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vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet. Analys ska göras utifrån de krav 
och önskemål som nuvarande och framtida befolkning har och förväntas ha.   
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Strategi 3:  
 Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer  

Kommunen ska inom sitt uppdrag för bostadsförsörjning stimulera och 
engagera privata aktörer och näringslivet till att bidra med utveckling 
och bostadsbyggnation. För att kunna samverka, engagera och förenkla 
för samhällets aktörer ska kommunen aktivt använda de olika verktyg 
de har att nyttja. Exempel på verktyg framgår av ”Underlag till 
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”. 
 
För bättre samverkan med samhällets aktörer ska dessa 
planeringsprinciper följas: 
 
Kommunen ska aktivt verka för ett strategiskt markinnehav.  
Kommunens ska genom aktivt arbete säkerställa ett markinnehav som 
möjliggör att de kommunala behoven av bostäder kan tillgodoses. Ett 
strategiskt markinnehav ger ökade handlingsmöjligheter och kan 
därigenom bidra till effektivare genomförande av kommunens fysiska 
planer och markanvisningar. 
 
Kommunen ska aktivt arbeta med markanvisningar. 
Kommunen ska arbeta aktivt med markanvisningar, primärt genom öppna 
markanvisningar (genom anbudsförfarande eller tävling) men även genom 
direktanvisning. Som generellt fokus för markanvisningar ska kommunen verka för 
att utvecklingen bidrar till en hållbar och attraktiv livsmiljö. Genom 
markanvisningar ska lokala, unika förutsättningar tillvaratas och olika exploatörer 
beredas möjlighet att utveckla bebyggelse.    
 
Kommunen ska vara en aktiv ägare av det kommunala bostadsbolaget. 
Varbergs kommun ska varje mandatperiod aktualitetspröva ägardirektiv och andra 
avtal och överenskommelser som finns för det kommunala bostadsbolaget Varbergs 
Bostads AB. Av ägardirektivet ska framgå på vilket sätt det kommunala 
bostadsbolaget ska skapa förutsättningar som främjar den sociala hållbarheten samt 
vilka samverkansavtal som ska ingås med olika förvaltningar för att möta 
kommunens uppsatta mål. 
 
Kommunen ska stimulera och engagera privata aktörer till 
bostadsbyggande. 
Varbergs kommunen ska vara en attraktiv utvecklingspart. Kommunen ska ge 
förutsättningar för ett aktivt bostadsbyggande och stimulera till nya former av 
bostäder. Kommunen ska också kunna erbjuda byggbar mark i olika delar av 
kommunen och ha en god planeringsberedskap. Kommunen ska kunna erbjuda 
olika former av nätverk och plattformar där lokala aktörer kan ingå i en lärande 
process. 
  

VARBERGS 
KOMMUN 



Bostadsförsörjningsstrategi  
för Varbergs kommun 

  
  

 Datum Version 
 2020-12-17 1.0 
   

 

 12 (15) 
 
 
 

BILAGA Handlingsplan: 
  Insatser för genomförande 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 
2000:1383) innehålla kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål. 

I detta avsnitt redovisas de insatser som finns 
eller behövs för varje strategi och 
planeringsprincip, vilka som bär ansvaret samt 
tidplan för respektive insats. 
 
Handlingsplanen ska inte antas politiskt.  
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Strategi 1: Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen 
 
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande 
 

Planeringsprincip
Insats för 
genomförande  

Finns
Ansvarig 
nämnd 

Ansvarig 
förvaltning 
 

Tidplan 

Kommunen ska ha 
en god plan- och 
markberedskap. 

Översiktsplan enligt 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) 

Ja KF KSF 
Aktualitet 
prövas varje 
mandatperiod 

Detaljplaner - antal 
byggrätter i förhållande 
till behovsprognos 

Ja BN SBK 
Utvärderas varje 
mandatperiod 

markanvisningsplan Ja KS KSF årligen 
Kommunen ska 
skapa 
förutsättningar så 
att utbyggnad i 
tätorterna kan ske 
inifrån och ut 

Översiktsplan enligt 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) 

Ja KF KSF 
Aktualitet 
prövas varje 
mandatperiod 

Förtätningsstrategin Ja   Vid behov 

Stadsbyggnadsprogram Ja BN/KF SBK Vid behov 

Kommunen ska 
verka för variation i 
bostadsutbudet i 
hela kommunen. 
 

Prioritering av 
planbesked med god 
variation inför 
detaljplaner 

Ja BN SBK Löpande 

Detaljplaner Ja BN SBK Löpande 
Markanvisningsplan Ja KS KSF Årligen 

Kommunen ska 
skapa 
förutsättningar för 
ekonomiskt hållbar 
utbyggnad.  
 

Utbyggnadsplan, en 
planeringsförutsättning 
inför den årliga 
budgetprocessen. 

Ja KS KSF 
Årligen inför 
budgetprocessen

Lokalförsörjningsplan Ja KS KSF 
Årligen inför 
budgetprocessen

Investeringsplan enlig 
budget 

Ja KS KSF 
Årligen inför 
budgetprocessen

Förklaring förkortningar: 
KF – kommunfullmäktige 
KS – kommunstyrelsen 
BN – byggnadsnämnden 
SN - socialnämnden 
KSF – kommunstyrelsens förvaltning 
SBK – stadsbyggnadskontoret 
SF - socialförvaltningen  
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Strategi 2: Bidra till ett hållbart samhälle för alla 
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande 
 
planeringsprincip insats Finns beslut ansvar tidplan 

Kommunen ska 
verka för att 
tillgodose olika 
gruppers behov av 
bostäder  

Ägardirektiv Varbergs 
Bostad AB 

Ja KF KSF 
Aktualitet 
prövas varje 
mandatperiod 

Lokalförsörjningsplan Ja KS KSF Årligen 
Översiktsplan enligt 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) 

Ja  KF KSF 
Aktualitet 
prövas varje 
mandatperiod 

Utbyggnadsplan Ja KS KSF 
Årligen inför 
budgetprocessen

Markanvisningsplan Ja KS KSF Årligen 
Kommunen ska 
verka för att skapa 
förutsättningar för 
ökat utbud av 
bostäder med god 
tillgänglighet i livets 
alla skeden. 

Riktlinjer för 
lokalförsörjning 

Under 
framtagande

KS KSF 
Under 
framtagande 

Riktlinjer – driftsbidrag 
för trygghetsboende.  

Ja  SN SF 
Riktlinjer 
revideras vid 
behov 

Kommunen ska 
genom 
markanvisning 
skapa 
förutsättningar för 
ett varierat 
bostadsutbud.  

Markanvisningsplan Ja KS KSF Årligen 

Lokalförsörjningsplan Ja KS KSF 
Årligen 
 

Kommunen ska 
kontinuerligt 
analysera och 
planera för det 
skiftande 
bostadsbehovet 

Bostadsmarknadsanalys Ja - KSF 
Varje 
mandatperiod 
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Strategi 3: Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer 
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande 
 

planeringsprincip insats Finns beslut ansvar tidplan 

Kommunen ska aktivt 
verka för ett strategiskt 
markinnehav 

Översiktsplan enligt 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) 

Ja KF KSF 
aktualitetsprövning 
varje mandatperiod 

Utbyggnadsplan Ja KS KSF Årligen 
lokalförsörjningsplan Ja  KS KSF Årligen 
Investeringsram för 
markinköp 

Ja  KF KSF Årligen  

Kommunen ska aktivt 
arbeta med 
markanvisningar 

Riktlinjer för 
markanvisning och 
exploatering 

Ja KF KSF 
Uppdateras vid 
behov 

Markanvisningsplan  Ja KS KSF Årligen 

Kommunen ska vara en 
aktiv ägare av det 
kommunala 
bostadsbolaget. 
 

Ägardirektiv, med syfte 
att främja den sociala 
hållbarheten. 

Ja KF KSF 
aktualitetsprövning 
varje mandatperiod 

Samverkansavtal Ja SN SF 

aktualitetsprövning 
minst varje 
mandatperiod, 
oftare vid behov 

Kommunen ska 
stimulera och engagera 
privata aktörer till 
bostadsbyggande. 
 

Översiktsplan Ja KF KSF 
Aktualitet prövas 
varje mandatperiod 

Markanvisningsplan Ja KS KSF Årligen 

Utbyggnadsplan Ja KS KSF 
Årligen inför 
budgetprocessen 

Detaljplaner Ja BN SBK 
Utvärderas varje 
mandatperiod 

”Varberg sessions” serie 
inspirationsföreläsningar 

JA - KSF Löpande 

Kommunikationsinsatser 
inom ramen för ”Varberg 
Växer” 

JA - KSF Löpande 

Riktlinjer – driftsbidrag 
för trygghetsboende 

Ja  SN SF 
Uppdateras vid 
behov 

Träbyggnadsstrategi  
Under 
framtag
ande 

KS/KF KSF 
Uppdateras vid 
behov 
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§ 101 Dnr 2021-00226 
Svar på remiss över samrådsunderlag inför budget för 
Göteborgsregionen 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2022 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska 
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 
frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. Fem kommuner ville se en 
sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. 
Kungsbacka kommun var då inte en av dessa fem kommuner. 

Kungsbacka menar att det alltid är värdefullt att genomlysa sin verksamhet och också 
eftersträva så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Samtidigt är den samordning 
och det kunskapsutbyte som sker i GR värdefullt för kommunen. 

Förbundsstyrelsen i GR föreslår en sänkning av medlemsavgiften med cirka 4 % 
2022. Det innebär ett intäktsbortfall för GR på totalt 3 mkr, vilket enligt bilagt 
samrådsunderlag hanteras genom en minskning på förbundets egen verksamhet med 
1,7 mkr och minskade bidrag till andra verksamheter med 1,3 mkr. 

För Kungsbacka kommun blir den justerade medlemsavgiften för 2022 preliminärt 
6 163 tkr, vilket innebär en minskad kostnad med cirka 240 tkr årligen. Eftersom 
avgiften baseras på invånarantal kommer den justeras när den officiella 
invånarstatistiken publiceras. 

GR har i ett separat ärende skickat frågan om utökad samverkan inom kulturområdet 
för samråd till medlemskommunerna. Den frågan berörs därmed inte i det här 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-19 

Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2022, 2021-02-15 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-02-19 
Diarienummer 

KS 2021-00226 
 

 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Jakob Strand 
0734-696067 
Controller 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remiss - Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2022 för Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande 
år. 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades frågan om 
storleken på kommunernas årsavgift till GR. Fem kommuner ville se en sänkning av årsavgiften och en 
anpassning av verksamheten utifrån detta. Kungsbacka kommun var då inte en av dessa fem 
kommuner. 

Kungsbacka menar att det alltid är värdefullt att genomlysa sin verksamhet och också eftersträva så 
kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Samtidigt är den samordning och det kunskapsutbyte som 
sker i GR värdefullt för kommunen. 

Förbundsstyrelsen i GR föreslår en sänkning av medlemsavgiften med cirka 4 % 2022. Det innebär ett 
intäktsbortfall för GR på totalt 3 mkr, vilket enligt bilagt samrådsunderlag hanteras genom en 
minskning på förbundets egen verksamhet med 1,7 mkr och minskade bidrag till andra verksamheter 
med 1,3 mkr. 

För Kungsbacka kommun blir den justerade medlemsavgiften för 2022 preliminärt 6 163 tkr, vilket 
innebär en minskad kostnad med cirka 240 tkr årligen. Eftersom avgiften baseras på invånarantal 
kommer den justeras när den officiella invånarstatistiken publiceras. 

GR har i ett separat ärende skickat frågan om utökad samverkan inom kulturområdet för samråd till 
medlemskommunerna. Den frågan berörs därmed inte i det här ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-19 

Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2022, 2021-02-15 
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Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



   

 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022  1 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2021. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2021 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

 

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av 

samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en 

konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att 

sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal åtgärder 

att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift från 

medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en 

eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora 

konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett 

omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens 

beslut 2020-11-27.  

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund finansiellt inte 

fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

~ GÖTEBORGS 
'V REGIONEN 

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och 

påverka utifrån storstadsregionens intressen. En minskning av årsavgiften får 

direkt negativa konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat 

styrelseärende 7, från 2020-11-27.   

Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att reducera 

årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med 

verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att 

beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021. Förbundsdirektören 

fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och med år 

2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 

2023  

Strategisk inriktning 

Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är 

att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar 

samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att 

den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där 

utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår. Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds 

till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.    

Utredning om GR:s politiska organisation 

Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering. 

Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka 

utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.  

På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet 

med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören 

att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att 

genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är genomförd och 

förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt förbundsstyrelsen att med 

utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk 

organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.  

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer inför 

fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19 mars. 

Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från respektive 

parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. 

Tidplanen för uppdraget ser ut som följer:  

~ GÖTEBORGS 
'V REGIONEN 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

• 19 mars 2021 – förbundsstyrelsen diskuterar utredningen vid en strategidag. 

• Mars-maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande 

mandatperiod arbetas fram  

• Maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod 

antas av förbundsstyrelsen 

• Maj-september 2021 – Under förutsättning att förbundsstyrelsen föreslår 

förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod går 

förslag till ny organisation på remiss till kommunerna 

• Hösten 2021 - kommunernas remissvar hanteras i förbundsstyrelsen 

• 19 november 2021 – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny 

organisation inkl. ändrad förbundsordning 

• 15 december 2021 – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny 

• organisation inkl. ändrad förbundsordning. 

• Januari - april 2022 – Ändrad förbundsordning antas i 

• kommunernas fullmäktigeförsamlingar 

• Juni 2022 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad 

förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. 

Kulturutredningen 

I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att 

staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 

sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta 

fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i förbundsstyrelsen 

skickades i december ett förslag om samverkan inom kulturområdet på remiss till 

medlemskommunerna med svarsdatum 1 april 2021. En samverkan inom 

kulturområdet kan komma att påverka framtida årsavgifter till GR. 

 

Helena Söderbäck         Bo Andersson     Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör         Ekonomichef      Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

~ GÖTEBORGS 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göte borgsregionen 
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.

Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven 
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår för-
bundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget 
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget 
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.

Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsätt-
ning 2022. 

Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samver  kansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts. 
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat-
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fort-
satt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan 
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM. 

GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som 
för 2022.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021. 

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2021 Budget 2022

Verksamhetens intäkter 622 606 624 196
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 50 125 51 657
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 556 27 583
Verksamhetens kostnader -624 785 -622 186
Avskrivningar -2 971 -2 500
Verksamhetens nettokostnader -5 150 -490
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat -5 150 -490
Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader - -10
Resultat efter finansiella poster -4 500 500
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat -4 500 500
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut-
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk 
 justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en 
 ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års-
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen-
samma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med 
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2021 2022

Ale 2 371 2 307

Alingsås 3 128 3 024

Göteborg 43 747 42 360

Härryda 2 868 2 772

Kungsbacka 6 374 6 163

Kungälv 3 499 3 414

Lerum 3 214 3 118

Lilla Edet 1 066 1 034

Mölndal 5 238 5 083

Partille 2 967 2 869

Stenungsund 2 022 1 960

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 975 941

Summa 78 681 76 218

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021 
samt förslag 2022, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget

2021-12-31
Budget

2022-12-31
A. Anläggningstillgångar 35 593 33 093
I. Immateriella anläggningstillgångar 5 727 3 692
II. Materiella anläggningstillgångar 10 775 10 310
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 091 19 091

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 275 738
I. Förråd mm 38 409 18 111
II. Fordringar 92 539 73 305
III. Kortfristiga placeringar - -
IV. Kassa & Bank 189 985 184 322
S:A TILLGÅNGAR 356 526 308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 41 074 41 574
I. Årets resultat -4 500 500
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 45 574 41 074

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 267 257
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 315 452 267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

356 526 308 831

Soliditet 12,8% 13,3%
Likviditet (kassalikv) 89,6% 96,4%

Balansbudget 2021–2022, tkr.



4

GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
 Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån  antalet 
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den 
 sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per  kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis 
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell 
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en 
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå 
från och med år 2022.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans-
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konfe-
renser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från 
och med år 2022.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations-
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sveri ge. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver-
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR 
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående 
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens 
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.

Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman-
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2021 Budget 2022

ARC 32 -
BRG 20 000 20 000
GU Reväst 60 -
Göteborg & Co 1 100 1 100
ISGR 1 000 -
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022  

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 

72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s 

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till 

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt 

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.  
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Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR 
från och med 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att 

reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och 

med verksamhetsåret 2022.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget 

inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar 

under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

 

I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24 

presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en 

sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En 

neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i 

verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte 

förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

följande områden – i relation till storleken på neddragningen. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär 

att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlems-

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklings-

kapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt 
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förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla 

igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan 

riskera förtroendet för förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning 

sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för 

förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda 

komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna 

framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar. 

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett 

effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetens-

försörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften 

finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till 

EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR. 

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika 

transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i 

nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället 

föreslås tas in direkt från medlemskommunerna. 

 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beskrivning av pågående process och tidplan 

• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och 

med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte 
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade 

synpunkter.  

• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om 

oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.  

• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie 

arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022 

• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen 

• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna 

• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM 

• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 

frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften 

75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolknings-

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram års-

avgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en 

sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale 

ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens 

nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter 

inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör 

se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s 

verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en 

konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille 

förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av 

årsavgiften används till. 

 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent.   

GR:s uppdrag 

GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka 

för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna 
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbunds-

ordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren 

2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst 

behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 

Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.  

 

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att 

Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region 

som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans 

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för 

Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering. 

Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.  

 

Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka 

aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två 

delårsrapporter samt i årsredovisningen.  

 

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län 

är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. 

Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära 

samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.  

Byggstenar i GR:s ekonomi 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklings-

kapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet 

har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är 

formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en 

anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är 

mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.  

 

Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika delar av 
GR:s Intäkter 
(mkr) 
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för 

helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som 

uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av 

den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på 

den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i 

ekonomin.  

 

Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket 

innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnads-

ökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet. 

 

Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel 

såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se 

diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen, 

Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl. 

 

Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika 

samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas 

till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr) 

 

Organisation Budget 2020 

ARC 33 

BRG 20 000 

Europa Direkt 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 28 640 

 

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR 

efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.  
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Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlems-

kommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av med-

arbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med 

neddragning av årsavgiften. 

 

Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels 

inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2 

ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet 

som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska 

risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar. 

Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift 

Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet. 

Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar. 

Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts 

genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll 

med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlems-

kommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella 

frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.  

 

Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på 

grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp 

arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort 

(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter). 

En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.  

Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya 

behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt 

har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att 

kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och 

utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.  
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och 

kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjlig-

heter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de 

paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.  

Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften 

Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och 

konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.  

Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören 

att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen 

innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra 

medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid 

förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften 

med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare 

reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda. 

 

Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun 

framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska 

effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta 

medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.  

 

Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4% 

Kommun  Avgift 2021 enl plan   Minus 4% Skillnad 

Ale                  2 371 479             2 281 041     -           90 438     

Alingsås                  3 128 038             3 008 749     -         119 290     

Göteborg                43 747 301           42 078 972     -      1 668 329     

Härryda                  2 868 023             2 758 649     -         109 374     

Kungsbacka                  6 373 510             6 130 453     -         243 058     

Kungälv                  3 499 295             3 365 847     -         133 448     

Lerum                  3 214 735             3 092 140     -         122 596     

Lilla Edet                  1 065 512             1 024 878     -           40 634     

Mölndal                  5 238 369             5 038 601     -         199 768     

Partille                  2 967 105             2 853 953     -         113 152     

Stenungsund                  2 022 199             1 945 081     -           77 118     

Tjörn                  1 209 528             1 163 402     -           46 126     

Öckerö                     975 416                938 218     -           37 198     

Summa                78 680 512            75 679 984     -      3 000 528     

 

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och 

påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och 

kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar 

för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under 
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom 

kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet, 

Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och 

utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i 

skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar 

också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta 

fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet 

att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning. 

 

Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel 

letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och 

driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR. 

 

Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande 

parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva 

metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de 

kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlems-

kommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp 

insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten 

uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår stor-

skalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig 

smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar 

i och med det gemensamma arbetet i förbundet.  

 

GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera 

strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av 

resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra 

att nå för en enskild kommun.  

 

Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden 

– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa 

konsekvenser redovisas här nedan. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det 

innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

kommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.  

Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och 
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relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för 

förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och 

avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och 

handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas 

anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlems-

kommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och 

sjukvård minskar.  

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på 

ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, 

kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.  

Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling 

till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.  

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får 

självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och 

dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s 

interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det 

innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner. 

De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till 

samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som 

beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med 

dessa samarbeten. 

  

I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess 

konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.  
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Helena Söderbäck           Bo Andersson        

Förbundsdirektör           Ekonomichef       

 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har 

under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på 

flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än 

att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan 

flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet 

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för 

storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs 

stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda 

kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt 200 000              

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och 

Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett 

neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i 

Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GR-

kommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten 

utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s 

medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst 60 000                 

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi 

kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt 

på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. 

GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av 

aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan 

och omvärldsbevakning/samverkan.



ISGR 1 000 000           

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida 

ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida 

målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl 

finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början 

var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att 

bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är  

4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av 

luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten 

bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s 

medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är 

medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad. 

Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet. 

Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta 

medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan 

mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av 

kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv 

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta 

intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot 

medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka 

och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att 

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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§ 102 Dnr 2020-01162 
Svar på Socialdepartementets remiss om fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten (SOU 2020:70) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-26, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
remiss Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att utreda och bedöma om möjligheterna till att lagstadga och införa en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 2019:52). Utredningen skulle också föreslå vilka 
arbetsuppgifter som kan ingå i omsorgskontaktens roll och bedöma vilka kunskaper 
och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål, 
personalkontinuiteten kan förbättras och det kan ge ökad tryggheten för både de äldre 
och deras anhöriga. Utredningen har funnit att det krävs vissa förutsättningar för att 
uppnå de mervärden som är förenade med den fasta omsorgskontaktens arbete, så 
som gemensam grundsyn på arbetssätt, flexibel schemaläggning av personal och små 
arbetsteam indelade efter geografiskt område. Utredningen anser att den fasta 
omsorgskontakten ska ha relevant kompetens i form av undersköterskeutbildning och 
att även detta behöver regleras i lag.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26 
Yttrande, 2021-02-26 
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-02-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-02-17, § 12 
Utredning, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på Socialdepartementets remiss om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 
2020:70) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-26, och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets remiss Fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och 
bedöma om möjligheterna till att lagstadga och införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 
2019:52). Utredningen skulle också föreslå vilka arbetsuppgifter som kan ingå i omsorgskontaktens 
roll och bedöma vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och 
hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål, personalkontinuiteten kan förbättras 
och det kan ge ökad tryggheten för både de äldre och deras anhöriga. Utredningen har funnit att det 
krävs vissa förutsättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta 
omsorgskontaktens arbete, så som gemensam grundsyn på arbetssätt, flexibel schemaläggning av 
personal och små arbetsteam indelade efter geografiskt område. Utredningen anser att den fasta 
omsorgskontakten ska ha relevant kompetens i form av undersköterskeutbildning och att även detta 
behöver regleras i lag.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26 

Yttrande, 2021-02-26 

Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-02-10 

Nämnden för Vård & Omsorg 2021-02-17, § 12  

Utredning, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 
2020:70) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att förbättra stödet till äldre med hemtjänstinsatser och 
även inge en ökad trygghet för anhöriga. Kommunen delar dock inte bedömningen att regleringen 
endast ska gälla äldre med hemtjänst, en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till 
samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst, oavsett ålder. Vidare bedömer 
kommunen att det finns risker med att låsa sig fast vid endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel 
(undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av förnyelse och förändring i verksamheten och 
bedöms även vara kostnadsdrivande. 

Kommunens inställning i detalj 
Kungsbacka kommun är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten i grunden är en god idé, som kan bidra till att förbättra stödet till äldre 
med hemtjänstinsatser. Även för anhöriga bedöms en fast omsorgskontakt ge en ökad trygghet. 
Kommunen ser positivt på att rollen fast omsorgskontakt blir densamma oberoende av i vilken 
kommun den äldre bor i, en jämlik kvalitet och socialtjänst i hela landet. 

Åldersavgränsning 
Kommunen anser dock att det är olyckligt med den åldersavgränsning som finns i utredningsdirektivet, 
det vill säga att det endast ska gälla för äldre över 65 år. Genom socialtjänstlagen (SoL) ska alla vuxna, 
oavsett ålder vara garanterade samma möjligheter när behoven är lika. Kommunen förordar därför en 
ålderneutral reglering, så att en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till samtliga 
personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst.  

Kompetenskrav 
Kommunen är i sak positiv till att uppdraget som fast omsorgskontakt i hemtjänsten kräver en relevant 
utbildning och erfarenhet. Däremot anser kommunen att det finns risker med att låsa sig fast vid endast 
en specifik yrkesgrupp och yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av 
förnyelse och förändring i verksamheten, då nya professioner kan komma att utvecklas och finnas 
omkring den enskilde inom hemtjänsten i framtiden. För att författningsförslaget ska vara hållbart över 
tid så behöver det vara mer öppet formulerat för att möta framtidens hemtjänst. 
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Relationen till andra pågående statliga offentliga utredningar (SOU)  
Kungsbacka kommun anser att en tydligare koppling mellan detta författningsförslag (SOU 2020:70) 
och betänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och hur dessa författningsförslag ska samordnas 
och samverkas hade varit önskvärt. Detta då de två betänkandena inte har samma fokus när det gäller 
till exempel målgruppsindelningen och jämlik socialtjänst. Vidare behövs det även en samordning och 
samsyn i lagstiftningsarbetet i relation till den nyligen inledda utredningen om förslag till ny 
äldreomsorgslag (Dir. 2020:142), då också den har ett tydligt målgruppsfokus. Detta sammantaget 
kräver en tydligare riktning och samordning, så att inte nya socialtjänstlagen kommer att kompletteras 
med ytterligare tillhörande lagkrav i separata föreskrivna lagar med olika fokus.  

Finansiering 
För att fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska kunna nå de mervärden och effekter som eftersträvas 
med lagregleringen, bedömer kommunen att en specifikt riktad statlig finansiering, enligt 
finansieringsprincipen, är nödvändig under införandet från och med 2022. Kommunen delar därmed 
inte utredningens bedömning om att införandet av fast omsorgkontakt i hemtjänsten skulle kunna 
finansieras inom ramen för den redan beslutade äldreomsorgssatsningen från 2021.   

Vidare bedömer kommunen att det även är nödvändigt att kommunerna själva, i kombination med 
statlig finansiering, behöver beakta lagförslagets konsekvenser och rikta kommunala resurser till 
införandet och hemtjänsten för att uppnå lagförslagets intentioner till fullo. 

 

 
Kungsbacka kommun 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 
2020:70) 

Sammanfattande inställning 

Vård & Omsorg är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att förbättra stödet till äldre med hemtjänstinsatser och 

även inge en ökad trygghet för anhöriga. Vård & Omsorg delar dock inte bedömningen att regleringen 

endast ska gälla äldre med hemtjänst, en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till 

samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst, oavsett ålder. Vidare bedömer 

Vård & Omsorg att det finns risker med att låsa sig fast vid endast en specifik yrkesgrupp och 

yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av förnyelse och förändring i 

verksamheten och bedöms även vara kostnadsdrivande. 

Nämndens ställningstagande  

Vård & Omsorg är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten i grunden är en god idé, som kan bidra till att förbättra stödet till äldre 

med hemtjänstinsatser. Även för anhöriga bedöms en fast omsorgskontakt ge en ökad trygghet. Vård & 

Omsorg ser positivt på att rollen fast omsorgskontakt blir densamma oberoende av i vilken kommun 

den äldre bor i, en jämlik kvalitet och socialtjänst i hela landet. 

  

Åldersavgränsning 

Vård & Omsorg anser dock att det är olyckligt med den åldersavgränsning som finns i 

utredningsdirektivet, det vill säga att det endast ska gälla för äldre över 65 år. Genom socialtjänstlagen 

(SoL) ska alla vuxna, oavsett ålder vara garanterade samma möjligheter när behoven är lika. Vård & 

Omsorg förordar därför en ålderneutral reglering, så att en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och 

kunna erbjudas till samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst.  

 

Kompetenskrav 

Vård & Omsorg är i sak positiv till att uppdraget som fast omsorgskontakt i hemtjänsten kräver en 

relevant utbildning och erfarenhet. Däremot anser Vård & Omsorg att det finns risker med att låsa sig 

fast vid endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka 

behovet av förnyelse och förändring i verksamheten, då nya professioner kan komma att utvecklas och 
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finnas omkring den enskilde inom hemtjänsten i framtiden.  För att författningsförslaget ska vara 

hållbart över tid så behöver det vara mer öppet formulerat för att möta framtidens hemtjänst. 

 

Relationen till andra pågående statliga offentliga utredningar (SOU)  

Vård & omsorg anser att en tydligare koppling mellan detta författningsförslag (SOU 2020:70) och 

betänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och hur dessa författningsförslag ska samordnas och 

samverkas hade varit önskvärt. Detta då de två betänkandena inte har samma fokus när det gäller till 

exempel målgruppsindelningen och jämlik socialtjänst. Vidare behövs det även en samordning och 

samsyn i lagstiftningsarbetet i relation till den nyligen inledda utredningen om förslag till ny 

äldreomsorgslag (Dir. 2020:142), då också den har ett tydligt målgruppsfokus. Detta sammantaget 

kräver en tydligare riktning och samordning, så att inte nya socialtjänstlagen kommer att kompletteras 

med ytterligare tillhörande lagkrav i separata föreskrivna lagar med olika fokus.  

 

Finansiering 

För att fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska kunna nå de mervärden och effekter som eftersträvas 

med lagregleringen, bedömer Vård & Omsorg att en specifikt riktad statlig finansiering, enligt 

finansieringsprincipen, är nödvändig under införandet från och med 2022. Vård & Omsorg delar inte 

utredningens bedömning om att införandet av fast omsorgkontakt i hemtjänsten skulle kunna 

finansieras inom ramen för den redan beslutade äldreomsorgssatsningen från 2021.   

Vidare bedömer Vård & Omsorg att det även är nödvändigt att kommunerna själva, i kombination med 

statlig finansiering, behöver beakta lagförslagets konsekvenser och rikta kommunala resurser till 

införandet och hemtjänsten för att uppnå lagförslagets intentioner till fullo.  

 

 

 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

 

 

Hravn Forsne (M)    Lillemor Berglund Andreasson 

Nämndens ordförande    Förvaltningschef 
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§ 12 Dnr 2020-00911  

Remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta remissyttrandet, daterat 2021-02-10, 

och översända det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att utreda och bedöma om möjligheterna till att lagstadga och införa en fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 2019:52). Sammanfattningsvis anser utredningen 

att med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, kan stödet och hjälpen bättre anpassas 

till den enskildes behov och önskemål, personalkontinuiteten förbättras och öka 

tryggheten för både de äldre och deras anhöriga. Utredningen har funnit att det krävs 

vissa förutsättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta 

omsorgskontaktens arbete, så som gemensam grundsyn på arbetssätt, flexibel 

schemaläggning av personal och små arbetsteam indelade efter geografiskt område. 

Utredningen anser att den fasta omsorgskontakten ska ha relevant kompetens i form 

av undersköterskeutbildning och att även detta behöver regleras i lag. 

Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet ”Fast omsorgskontakt i 

hemtjänsten” (SOU 2020:70) till nämnden för Vård & omsorg för yttrande senast 

den 24 februari 2021. Ärendet har beretts inom förvaltningens verksamhetsområden 

Myndighet och Kvarboende samt har behandlats i Förvaltningsledningen den 8 

februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 

2020:70), 2021-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar på en ändring av förvaltningens förslag till 

yttrande så att nämnden för Vård & Omsorg ställer sig positiv till utredningens 

förslag att det ska vara krav på underskötersketitel för att inneha uppdraget som fast 

omsorgskontakt. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till Maj-Britt Rane Anderssons (S) yrkande.  

Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.  

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet. 
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prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag. 

Protokollsanteckning 

Maj-Britt Rane Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Till statsrådet och chefen för 
Socialdepartementet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild 
utredare med uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
(dir. 2019:52). Samma dag förordnades riksdagsledamoten Barbro 
Westerholm till särskild utredare för utredningen. 

Forskningssekreteraren Helene Limén har varit anställd som 
sekreterare i utredningen från den 1 oktober 2019. Den 15 oktober 
2019 anställdes juristen Sayran Khayati som sekreterare i utred-
ningen. 

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 5 november 2019 
departementssekreteraren Joanna Hägg, kanslirådet Catrin Lidbom, 
departementssekreteraren Jan Rehnberg och departementssekre-
teraren Andreas Vigren. Kanslirådet Jan Schierbeck förordnades 
som sakkunnig i utredningen den 12 februari 2020. 

Som experter i utredningen förordnades från den 5 november 2019 
sektionschefen Jonas Hampus, utredaren Johan Hansson, hand-
läggaren Eva Sahlén och distriktssköterskan Eva Sennemark. Projekt-
ledaren Gunilla Fahlström och utredaren Ida Nyström förordnades 
som experter i utredningen den 12 februari 2020. 

Till utredningen har knutits en referensgrupp. I referensgruppen 
har Maria Ahlsten från Kommunal, Anna Bergendal från Vårdföre-
tagarna, Gustaf Bucht från SPF-seniorerna, Kerstin Lundholm från 
RPG, Liza di Paolo Sandberg från SKPF och Christina Tallberg från 
PRO ingått. 

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast 
den 1 oktober 2020. Vid regeringens sammanträde den 3 september 
2020 beslutades om tilläggsdirektiv (dir. 2020:89) som innebar att 
utredningstiden förlängdes till den 30 november 2020. 



 

 

Utredningen, som har antagit namnet Fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten, överlämnar härmed sitt slutbetänkande Fast omsorgskontakt 
i hemtjänsten (SOU 2020:70). Fyra särskilda yttranden har bifogats 
till betänkandet. Uppdraget är med detta slutfört.  
 
Stockholm i november 2020 
 
 
Barbro Westerholm 
 
 
 

     /Helene Limén 
       Sayran Khayati 
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Sammanfattning 

Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen 
bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen 
ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och 
ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. 
Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör 
en viktig informationskälla till anhöriga, närstående, arbetslaget och 
andra professioner inom vården och omsorgen. 

Utredningens uppdrag 

Utredningen ska lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan 
införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig 
regi och bedöma om omsorgskontaktens arbete kan bidra till bättre 
personalkontinuitet. Utredningen ska också föreslå vilka arbets-
uppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, och bedöma vilka 
kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. 

Den fasta omsorgskontaktens roll ser olika ut i landet 

I dag har cirka åtta av tio omsorgstagare en omsorgskontakt men vad 
rollen innebär i praktiken är inte känt. I syfte att undersöka hur 
utförare av hemtjänst, såväl privata som offentliga, i dag arbetar med 
fast omsorgskontakt genomförde utredningen en kartläggning i 
20 kommuner. Kartläggningen visar att den fasta omsorgskontaktens 
roll varierar mellan de olika hemtjänstutförarna i kommunerna. Hos 
vissa av utförarna har omsorgskontakten en begränsad roll för den 
äldre och utför uppgifter av mer administrativ karaktär medan 
omsorgskontakten i andra kommuner utför lejonparten av omsorgs-
arbetet hos ”sina” omsorgstagare. Hos ytterligare andra utförare är 
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omsorgsskapet inte uttalat – det vill säga varken personal eller om-
sorgstagare vet vem som är omsorgskontakt. Där finns informella 
omsorgskontakter det vill säga personal som går oftare till vissa 
omsorgstagare än andra. Däremot är varken mandat eller uppgifter 
tydliggjorda vilket innebär att rollen är otydlig för omsorgstagare, 
personal, anhöriga och andra yrkesgrupper. I kartläggningen fram-
kommer också exempel där den fasta omsorgskontakten är del av ett 
tvärprofessionellt team där målet är att åstadkomma god kontinuitet 
i såväl omsorgen som vården runt den äldre. 

Viktiga förutsättningar för omsorgskontaktens arbete 

Kartläggningen och bakgrundsmaterialet visar att det krävs vissa förut-
sättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta 
omsorgskontaktens arbete. En viktig grundförutsättning är att verk-
samheten vilar på en gemensam grundsyn om att arbetet ska orga-
niseras med fokus på omsorgstagarens behov och delaktighet. En 
annan viktig förutsättning är att verksamheten planerar och schema-
lägger den fasta omsorgskontaktens arbete med utgångspunkten att 
hen ska utföra omsorgsarbetet i så stor utsträckning som möjligt hos 
”sina” omsorgstagare. Då har omsorgskontakten möjlighet att lära 
känna och skapa en nära och tillitsfull relation till den äldre. Viktiga 
mervärden av den goda personkännedomen är att omsorgskontakten 
får en helhetsbild av omsorgstagarens situation och kan notera 
förändringar i hälso- och funktionstillståndet. 

Ytterligare förutsättningar är att den fasta omsorgskontakten är 
del av ett litet arbetslag kopplat till ett geografiskt avgränsat område 
– då finns möjligheter att få till stånd en god personalkontinuitet. 
Den fasta omsorgskontakten behöver också ges tid, flexibilitet och 
handlingsutrymme i arbetet för att kunna justera schemat utifrån 
omsorgstagarens skiftande behov. När den fasta omsorgskontakten 
får stöd från närmaste chef, tid för tvärprofessionella möten och 
reflektion skapas också förutsättningar för en god arbetsmiljö som 
är gynnsam för både personalen och omsorgstagaren. Slutligen är en 
viktig förutsättning i allt arbete som den fasta omsorgskontakten 
utför är att hen har relevant utbildning och erfarenhet samt möj-
lighet till kompetensutveckling. 
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Omsorgskontaktens arbetsuppgifter kräver kompetens 

Centrala arbetsuppgifter för den fasta omsorgskontakten behöver, 
enligt utredningen, vara att utföra omsorgsinsatser men också 
medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och 
sjukvården. Andra viktiga uppgifter är att planera och följa upp 
omsorgen och vara ”spindeln i nätet”. Det kan handla om att upp-
rätta och revidera genomförandeplanen, informera och samverka med 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra aktuella yrkesgrupper som 
är delaktiga i den äldres vård och omsorg. Det kan också handla om 
att delta i uppföljningsmöten med biståndshandläggare, den samord-
nande individuella planeringen (SIP-möten) eller andra tvärprofes-
sionella möten. 

Det hemtjänstlandskap som den fasta omsorgskontakten arbetar 
i, ställer särskilda krav på kompetens för att omsorgsskapet ska 
kunna utföras på ett säkert och tryggt sätt. Arbetet ska i regel utföras 
på egen hand och under tidspress hos äldre personer med omfatt-
ande, sammansatta och komplexa behov. Med utgångspunkt i arbets-
uppgifternas karaktär och det givna hemtjänstlandskapet bedömer 
utredningen att den fasta omsorgskontaktens kompetens behöver 
motsvara en undersköterskas och att den behöver regleras i lag. 

Utredningen föreslår lagändringar med ikraftträdande vid två olika 
tidpunkter 

Utredningen föreslår att det i lag ska införas ett krav om fast om-
sorgskontakt. Förslaget innebär att äldre som har beviljats hemtjänst 
ska erbjudas en fast omsorgskontakt i syfte att tillgodose hens behov 
av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. 
Enligt förslaget ska den fasta omsorgskontakten inneha yrkestiteln 
undersköterska. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft vid två 
olika tidpunkter. Lagförslaget om att en fast omsorgskontakt ska 
erbjudas till äldre med hemtjänst föreslås att träda i kraft den 1 janu-
ari 2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha 
yrkestiteln undersköterska föreslås att träda i kraft den 1 januari 
2030. Det senare datumet för ikraftträdande har valts med hänsyn 
till att verksamheterna behöver tid för omställning. Omställningen 
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handlar om att rekrytera nya medarbetare och vid behov fortbilda 
personalen. 

Kostnader och positiva effekter 

Lagförslagets kostnadsmässiga konsekvenser har i konsekvensutred-
ningen relaterats till de positiva effekter som förslaget kan medföra. 
Det kan till exempel handla om förväntade hälsoförbättringar hos 
omsorgstagare, anhöriga och personal. Antagandena om de positiva 
effekterna är befattade med osäkerhet men pekar mot att lagför-
slaget kan vara kostnadseffektivt. 
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Summary 

A dedicated contact person in home care services will enable the 
support and help provided to be better adapted to individuals’ needs 
and wishes. Given certain conditions, the role may contribute to 
better continuity of care and greater safety for care receivers, relatives 
and staff. Benefits relating to coordination can be achieved, since the 
dedicated contact person is an important source of information for 
relatives, close friends, the care team and other professional groups 
in health and social care. 

The Inquiry’s remit 

The Inquiry is to submit proposals on how to introduce the role of 
dedicated contact person in home care services in both the private 
and public sectors and assess whether this role may contribute to 
improved staff continuity. The Inquiry will also propose which duties 
should be included in the role and evaluate the knowledge and skills a 
dedicated contact person should have. 

The role of dedicated contact person varies throughout the country 

Around eight out of ten care receivers currently have a contact 
person, but what the role involves in practice is not known. In order 
to investigate how home care service providers, both private and 
public, currently work with the role of dedicated contact person, the 
Inquiry conducted a survey of 20 municipalities. The survey shows 
that the role of dedicated contact person varies between the munici-
palities’ different home care service providers. For some providers, 
the contact person’s role is limited to older people and performing 
duties of a more administrative nature, while in other municipalities 
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the contact person performs most of the care interventions for 
‘their’ care receivers. Other providers do not have an explicit contact 
person role, that is, neither staff nor care receivers know who the 
contact person is. Instead, these providers have informal contact 
roles, where staff work more often with some care receivers than 
others. However, neither mandates nor duties are clearly defined, 
resulting in the role being unclear for care receivers, staff, relatives 
and other professional groups. The survey also identifies examples 
where the dedicated contact person is part of a multi-disciplinary 
team, with the goal of achieving good continuity in both health and 
social care for older people. 

Important requirements for the contact person’s role 

The survey and background information demonstrate that certain 
conditions are required to achieve the added value associated with 
the work of a dedicated contact person. One essential prerequisite is 
that care services are organised around a common approach focused 
on the care receiver’s needs and participation. Another important 
requirement is that care services plan and schedule the dedicated 
contact person’s work on the premise that to the greatest extent 
possible they will carry out the care interventions for ‘their’ care 
receivers. This provides the contact person the opportunity to get to 
know, and establish close and trusting relationships with, the older 
people they care for. An important added value of this personal 
knowledge is the overall picture the contact person gains of the care 
receiver’s situation and their ability to identify any changes in health 
and functional status.  

Another requirement is that the dedicated contact person is part 
of a small team linked to a specific geographic area – allowing for 
good staff continuity. The dedicated contact person also needs to be 
given the time, flexibility and leeway in their work to be able to adjust 
their schedule according to the care receiver’s changing needs. When 
the dedicated contact person receives support from their immediate 
manager and is given time for interdisciplinary meetings and reflec-
tion, conditions are created for a good working environment that 
benefits both staff and care receivers. Finally, an important require-
ment for all interventions performed by the dedicated contact person 
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is that they have the relevant education and experience, and the 
opportunity for continuing professional development.  

Contact person’s duties require expertise 

In the Inquiry’s assessment, the central duties of the dedicated con-
tact person are to perform both social care interventions and medical 
duties following instruction or delegation from health and medical 
care staff. Other duties include planning and following up social care, 
and acting as a facilitator.  This may involve establishing and revising 
action plans, communicating and collaborating with relatives, close 
friends, the care team and other relevant professional groups taking 
part in the health and social care of older people. It may also involve 
taking part in follow-up meetings with assistance officers, coordi-
nated individual plan (samordnad individuell plan, SIP) meetings or 
other multi-disciplinary meetings. 

The home care service landscape in which the dedicated contact 
person works places special demands on their expertise to ensure the 
contact person role can be performed in a safe and secure manner. 
Work is normally performed independently and under time con-
straints in the home of older people with extensive, compound and 
complex needs. Based on the nature of their duties and the given home 
care service landscape, the Inquiry considers that the dedicated con-
tact person’s qualifications must correspond to that of an assistant 
nurse and be regulated by law. 

The Inquiry proposes legislative amendments, entering into force at 
two different points in time 

The Inquiry proposes that the role of dedicated contact person be 
introduced as a requirement in legislation. The proposal means that 
older people who have been granted home care services must be 
offered a dedicated contact person to ensure their need for conti-
nuity, safety, and personalised social care and coordination is met. 
According to the proposal, the dedicated contact person will hold 
the occupational title of assistant nurse.  

The Inquiry proposes that the legislative amendments enter into 
force at two different points in time. The legislative proposal that a 
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dedicated contact person must be offered to older people receiving 
home care services should enter into force on 1 January 2022. The 
proposal that the dedicated contact person must hold the occupa-
tional title of assistant nurse should enter into force on 1 January 
2030. This date for entry into force was chosen in consideration of 
the fact that home care services need time to transition. This tran-
sition will involve recruiting new employees and, as necessary, 
training staff. 

Costs and positive impacts 

In the impact assessment, the cost implications of the legislative 
proposal have been set in relation to the positive impacts the pro-
posal may have. These may include expected health improvements 
for care receivers, relatives and staff. The assumptions regarding the 
positive impacts are subject to uncertainty but indicate that the 
legislative proposal may be cost-effective. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska 
införas två nya paragrafer, 5 kap. 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
5 a § 

 Äldre personer som har beviljats 
hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 
eller 2 a §§ ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt för att tillgodose 
dennes behov av trygghet, konti-
nuitet, individanpassad omsorg 
och samordning, om det inte be-
döms vara uppenbart obehövligt.  

 
 5 b § 

Som fast omsorgskontakt får 
bara den som innehar yrkestiteln 
undersköterska i enlighet med 
bestämmelserna i 3 kap. 3 § tredje 
stycket i denna lag och i 4 kap. 
5 a § patientsäkerhetslagen 
(2010:659) utses.  
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2030 i fråga om 5 kap. 5 b § 
och i övrigt den 1 januari 2022. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Direktiv 

Regeringen beslutade om direktiven för uppdraget införande av fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten den 29 augusti 2019 (Dir. 2019:52, 
bilaga 1). I direktiven framkommer att syftet med att införa en fast 
omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för 
äldre personer som har hemtjänst och att öka tryggheten både för de 
äldre och deras anhöriga. Med en fast omsorgskontakt kan stödet 
och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. 
Krav på en fast omsorgskontakt innebär att utförare blir skyldiga att 
arbeta på ett mer enhetligt sätt vilket kan bidra till en ökad kvalitet 
inom äldreomsorgen. Syftet med införandet av fast omsorgskontakt 
är vidare att bidra med lösningar på en bristfällig personalkontinuitet 
inom äldreomsorgen och att skapa förutsättningar för enhetlighet i 
hela landet. Omsorgskontakten förväntas även kunna bemöta kraven 
på ökad samordning mellan olika aktörer verksamma inom äldre-
omsorgen. 

Den 3 september fattade regeringen beslut om tilläggsdirektiv 
(Dir. 2020:89, bilaga 2) där det framgår att utredningstiden förlängs 
och att uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.  

2.1.1 Utredningens huvuduppgifter 

Utredningens huvuduppgifter är att: 

• kartlägga hur utförare av hemtjänst, såväl privata som offentliga, 
i dag arbetar med fast omsorgskontakt. 
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• analysera skillnader mellan personalkontinuitet i hemtjänst som 
bedrivs i privat och offentlig regi. 

• bedöma om en fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra 
personalkontinuiteten i hemtjänst som bedrivs i privat respektive 
offentlig regi. 

Utredningen ska: 

• föreslå hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, 
både för verksamheter i privat och i offentlig regi, 

• bedöma om en fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra 
personalkontinuiteten i hemtjänsten och om det kan bidra till att 
insatserna utförs på liknande sätt, oavsett vem i personalgruppen 
som utför dem, 

• föreslå vilka arbetsuppgifter som ska ingå i en fast omsorgs-
kontakts arbetsbeskrivning, 

• bedöma vilka kunskaper och kompetenser som en fast omsorgs-
kontakt inom hemtjänsten bör ha. 

Utredningen ska överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda 
kompetenskrav och särskilt beakta patientsäkerheten för den enskilde. 
Vidare ska förutsättningarna för en fast omsorgskontakt beskrivas i 
syfte att säkerställa att en fast omsorgskontakt innebär ett stöd för 
omsorgstagaren, vård- och omsorgspersonal och leder till minskad 
administration. 

Utredningen ska: 

• bedöma vilka författningsändringar som krävs för att reglera krav 
på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och samtidigt beakta 
lokala förutsättningar som främjar ett effektivt arbetssätt.  

• beräkna och beskriva de ekonomiska effekterna av förslagen och 
föreslå en finansiering när det gäller kostnadsökningar och intäkts-
minskningar för staten, kommuner och landsting.  
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2.2 Begrepp och definitioner 

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten: 

• kan i dag vara en undersköterska eller ett vårdbiträde 

• är kontaktperson till en eller flera kvinnor eller män som bor i 
ordinärt boende 

• har ett uppdrag vars innehåll och funktion varierar i landets kom-
muner. 

Personalkontinuitet är ett mått på hur många ur personalen den äldre 
möter inom ett visst tidsintervall. Socialstyrelsen använder sig av 
måttet ”antal olika hemtjänstpersonal som hjälper den äldre personen 
under 14 dagar” (se vidare under avsnitt 4.4.1). 
 
Omsorgstagare är i utredningen den som är 65 år eller äldre och får 
stöd från hemtjänstpersonal. 
 
Omsorgsskap innebär arbetet som utförs av en omsorgskontakt. 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Dokumentstudier 

Informatiker vid Regeringskansliets bibliotek har bistått utred-
ningen med sökningar i: 

• BIRK (Biblioteket i Regeringskansliet) – bibliotekets söktjänst. 

• Libris (LIBRary Information System) – nationell söktjänst för 
forsknings- och specialbibliotek. 

• Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) – söktjänst för forsknings-
publikationer och studentuppsatser vid svenska lärosäten. 

• Google Scholar – Googles söktjänst för vetenskapliga publika-
tioner och tidskrifter. 

• ProQuest Central – multidisciplinär samling av databaser. 
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De svenska sökorden som har använts är: Hemtjänst + omsorgs-
kontakt, kontaktperson, kontaktmannaskap, kontaktpersonal, kon-
taktman, brukarcentrerad, brukarorientering, användarcentrerad, 
kontinuitet, personalkontinuitet, team. De engelska sökorden är: 
Domiciliary care/home care/community care + key-worker, key 
worker, person-centred, user-centred, personalization, personalized, 
contact person, care manager, care coordinator, team, retention. 

Vetenskaplig litteratur, rapporter från myndigheter och orga-
nisationer ingår i det framtagna materialet. 

2.3.2 Intervjuer och kartläggning i kommuner 

Intervjuer har genomförts med personer på myndigheter, organisa-
tioner, universitet och högskolor. Intervjuer har även genomförts 
med åtta omsorgstagare och nio anhöriga till omsorgstagare med 
hemtjänst (se avsnitt 3.2). 

Kartläggning – kommuner 

Utredningsdirektiven gäller för äldre personer med hemtjänst. Kart-
läggningen har därför avgränsats till att omfatta personer med hem-
tjänst som är 65 år eller äldre. Hemtjänstutförare i tjugo kommuner 
har valts ut för fallstudier. Intervjuer har genomförts med repre-
sentanter med olika befattningar hos både privata och offentliga 
utförare (för mer information se avsnitt 3.1). 

Expertgrupp, sakkunniggrupp och referensgrupp 

Följande experter förordnades av Socialdepartementet: Johan 
Hansson, utredare, Socialstyrelsen; Eva Sahlén, samordnare, SKR; 
Jonas Hampus, sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling i Falu 
kommun; Eva Sennemark, Nationellt kompetenscentrum anhöriga; 
Ida Nyström, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys; 
Gunilla Fahlström, projektledare, SBU. 

Som sakkunniga förordnades från Socialdepartementet: Departe-
mentssekreterare Jan Rehnberg och Kansliråd Catrin Lidbom; från 
Finansdepartementet: Departementssekreterare Joanna Hägg och 
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Departementssekreterare Andreas Vigren och från Utbildningsde-
partementet; Kansliråd, Jan Schierbeck. 

En referensgrupp utsågs av den särskilda utredaren med följande 
representanter: Christina Tallberg, PRO; Gustaf Bucht, SPF-
seniorerna; Liza di Paolo Sandberg, SKPF; Kerstin Lundholm, RPG; 
Maria Ahlsten, Kommunal; Anna Bergendal, Vårdföretagarna. 

Under arbetets gång har sex möten med grupperna hållits. Första 
mötet med sakkunniggruppen och expertgruppen hölls separat. Övriga 
fem möten var gemensamma sakkunnig- och expertgruppsmöten. Alla 
möten med referensgruppen har hållits separat. 

Vid mötena har synpunkter från grupperna tagits in och beaktats 
med syftet att ge sekretariatet vägledning och stöd i det löpande 
arbetet och i utformningen av det slutliga betänkandet. 

Samråd med pågående utredningar 

Sekretariatet har under arbetets gång samrått med utredningarna: 
Framtidens socialtjänst (S 2017:03), Samordnad utveckling för god 
och nära vård (S 2017:01), Utredningen om välfärdsteknik i äldre-
omsorgen (S 2018:11) och Nationell samordnare för en hållbar kom-
petensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 
äldre (S 2019:04). 

Utredningen Framtidens socialtjänst har överlämnat sitt betänk-
ande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47 till 
regeringen. Utredningen har under arbetets gång vid samråd med 
socialtjänstutredningen tagit del av deras förslag och överväganden. 
Det har varit utredningens intention att, förutom det författnings-
förslag som återfinns i kapitel 1, också ta fram ett författningsförslag 
som gäller i förhållande till den socialtjänstlag som har föreslagits i 
SOU 2020:47. Då socialtjänstutredningens utredningstid förlängdes 
i maj 2020 med ytterligare tre månader bedömde utredningen att det 
inte längre fanns förutsättningar för att presentera ett alternativt för-
fattningsförslag. Lagförslaget om fast omsorgskontakt kommer där-
för kräva ytterligare beredning för att anpassa till förslaget i 
SOU 2020:47. Utredningen bedömer att arbetet i huvudsak är av 
redaktionell karaktär. 
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2.3.3 Konsekvensutredningen 

Utredningen uppdrog Institutionen för epidemiologi och global 
hälsa vid Umeå universitet att ta fram underlag för konsekvensutred-
ningen. Från institutionen har Klas-Göran Sahlén, Lars Lindholm 
och Fredrik Norström arbetat med underlaget. Inom ramen för upp-
draget har ingått att utreda de kostnadsmässiga och andra relevanta 
konsekvenser av de lagförslag som utredningen föreslår. 

Anna Ringborg, Jenny Berg, Johanna Wiss och Emin Hoxha 
Ekström vid SBU samt Sara Olofsson och Katarina Steen Carlsson 
vid IHE har bistått med granskning av konsekvensutredningen och 
synpunkterna har beaktats i utformandet av konsekvensutredningen. 
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3 Kartläggning av kommuners 
arbete med fast omsorgskontakt 

3.1 Urval kommuner 

Tjugo kommuner i tio län har valts ut för fallstudier med hänsyn till 
ett antal kriterier (se nedan). Semistrukturerade intervjuer har hållits 
med representanter från olika yrkesgrupper hos både privata och 
offentliga utförare. Från hemtjänstsidan har chefer, samordnare 
(eller motsvarande) och omsorgskontakter intervjuats. Från myn-
dighetssidan har biståndshandläggare och chefer intervjuats. Sam-
manlagt ingår 91 personer i intervjustudien. I de flesta fall har chefer 
och omsorgspersonal intervjuats separat. I några kommuner hade 
omsorgspersonalen av arbetsmässiga skäl inte möjlighet att delta vid 
intervjuerna. I sex av kommunerna saknas intervjuer med omsorgs-
personal. I elva av kommunerna har intervjuer genomförts på plats 
och i åtta kommuner har intervjuer genomförts med hjälp av video-
länk. En kommun har inkommit med skriftliga svar på intervju-
frågorna. 

Kommunerna (bilaga 3) har valts med utgångspunkt i följande 
kriterier: 

• god geografisk spridning från norr till söder 

• minst en kommun från varje kommungrupp (enligt SKR:s kom-
mungruppsindelning) 

• kommuner med bara privata utförare 

• kommuner med bara offentliga utförare 

• kommuner med låg respektive hög personalkontinuitet (i för-
hållande till snittet i landet) 

• kommuner med goda exempel av fast omsorgskontakt. 
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3.2 Urval omsorgstagare och anhöriga 

Enskilda intervjuer fick ersätta planerade fokusgrupper med omsorgs-
tagare och anhöriga på grund av covid-19-pandemin under våren 
2020. 

Semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts med åtta om-
sorgstagare med hemtjänst och nio anhöriga till omsorgstagare med 
hemtjänst. Frågorna skickades ut till omsorgstagare och anhöriga 
innan intervjun för genomläsning (inga förberedelser efterfrågades) 
och kompletterande frågor ställdes under samtalet. Omsorgstagarna 
valdes ut med hjälp av intresseorganisationerna, PRO, RPG, KPR, 
en hemtjänstutförare i Upplands Väsby och en hemtjänstutförare i 
Stockholms kommun. Två av omsorgstagarna bor i Upplands Väsby, 
en i Spånga och övriga fem i Stockholms kommun. Anhöriga valdes 
ut med hjälp av Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga (NKA). 

I urvalet av omsorgstagare och anhöriga var syftet att åstad-
komma en jämn könsfördelning och för anhöriga var dessutom syftet 
att intervjua personer med varierande relation till omsorgstagaren. Ett 
representativt urval var inte fullt ut möjligt (avsnitt 3.4). Alla inter-
vjuer gjordes via telefon. 

3.3 Resultat av intervjuerna med personal 
och chefer i kommunerna 

Ett urval av uppgifter från de intervjuade kommunerna presenteras i 
tabellen nedan.  
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Tabell 3.1 I tabellen finns följande uppgifter: Kommungruppsindelning, 
befolkningsmängd, andel 65+ i befolkningen, andel 65+ med 
hemtjänst, andel 80+ med hemtjänst, andel omsorgstagare med 
fast omsorgskontakt (FOK), personalkontinuitet (p.k.), andel 
personer med hemtjänst i enskild regi, uppskattning av andelen 
undersköterskor anställda hos de intervjuade hemtjänstutförarna 

Definition 
kommun-
grupp 

Befolk- 
ning 

Andel 
(%) 

65+ i 
befolk-
ningen 

Andel 
(%) 65+ 

med 
hem-
tjänst 

Andel 
(%) 80+ 

med 
hem-
tjänst 

Andel 
med 
FOK 

p.k. Andel 
(%) 65+ 

med 
hem-
tjänst 

enskild 
regi 

Uppskattning 
andel under-
sköterskor   

Storstäder 968 455 15 10 28 92 12 59 50 % – krav från 
kommunen 

Storstäder 575 597 16 9 24 96 16 3 80–90 % offent-
lig, 60 % privat 
– krav från kom-
munen 

Storstäder 341 856 15 10 25 100 14 0 75 % –krav från 
kommunen 

Större stad 127 298 17 9 23 99 13 39 50 % 

Större stad 123 111 17 7 18 62 12 9 67 % 

Större stad 99 221 22 7 18 72 10** 18 68 % 

Mindre 
stad/tätort 62 622 27 8 23 88 15 61 25–30 % 

Mindre 
stad/tätort 23 028 21 10 23 83 20*** 0 20 % 

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 

73 284 16 12 32 95 13 100 
75 % –krav från 
kommunen 

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 

46 167 17 9 27 98 12 100 
60 % –krav från 
kommunen 

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 45 153 21 7 18 97 17 0 30–60% 

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 

36 497 23 6 18 100 16 100 
85 % –krav från 
kommunen 

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 12 008 21 7 25 0 8–9 12 75 % 
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Definition 
kommun-
grupp 

Befolk- 
ning 

Andel 
(%) 

65+ i 
befolk-
ningen 

Andel 
(%) 65+ 

med 
hem-
tjänst 

Andel 
(%) 80+ 

med 
hem-
tjänst 

Andel 
med 
FOK 

p.k. Andel 
(%) 65+ 

med 
hem-
tjänst 

enskild 
regi 

Uppskattning 
andel under-
sköterskor   

Pendlings-
kommun 
nära stor-
stad 47 848 21 9 23 97 10 25 60–70% 

Pendlings-
kommun 
nära större 
stad 13 471 24 8 27 38 19 6 50 % 

Pendlings-
kommun 
nära större 
stad 8 811 22 15 39 17 11 0 50 % 

Pendlings-
kommun 
nära mindre 
stad/tätort 5 735 28 11 34 42 25 0 80 % 

Lågpend-
lingskom-
mun nära 
större stad 39 262 24 8 20 58 16* 0 67 % 
Landsbygds-
kommun med 
besöksnäring 5 900 29 8 19 100 13 0 80 % 
Landsbygds-
kommun 30 008 20 9 22 100 13 0 85 % 

Riket 10 327 589 20 8 23 86 16 9 Saknas 

* 2017, ** Årssnitt för samtliga omsorgstagare under dygnets alla tider, *** 2018. 
Källor: SCB (befolkningsmängd, 2019), Socialstyrelsen (andel med FOK, 2019), Kolada 
(personalkontinuitet, 2019), och uppskattningar från kommunerna (andel undersköterskor). 

 
 
Måttet personalkontinuitet som redovisas i tabellen är medelvärdet 
av antal personal som en hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, möter 
under 14 dagar. Det gäller för personer som har två eller fler besök 
av hemtjänsten varje dag mellan 7.00–22.00. Trygghetslarm och mat-
leveranser räknas inte in och hemsjukvårdspersonal inkluderas inte i 
måttet. Som framgår av tabellen varierar personalkontinuiteten mellan 
8–25. Det innebär att i kommunen med bäst personalkontinuitet 
möter omsorgstagare i snitt 8 personer under en tvåveckorsperiod 
och i kommunen med sämst kontinuitet kunde omsorgstagaren 
möta i snitt 25 olika personer under en tvåveckorsperiod. Snittet för 
landets alla kommuner var 16 under 2019. 
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Andel omsorgstagare med fast omsorgskontakt varierar mellan 
0–100 procent hos de intervjuade kommunerna. I 14 av kommu-
nerna har minst 2/3 av omsorgstagarna en omsorgskontakt. Snittet i 
riket var enligt Socialstyrelsen 86 procent under 2019. 

Det finns inget tydligt samband mellan andel omsorgstagare med 
fast omsorgskontakt och personalkontinuiteten hos de intervjuade 
kommunerna. Inom ett par av kommunerna finns däremot en kopp-
ling mellan omsorgskontaktens roll och personalkontinuiteten. Det 
gäller de kommuner som har bedrivit ett utvecklingsarbete i syfte att 
förbättra kontinuiteten och där omsorgskontaktens roll i praktiken 
innebär att de går ofta till ”sina” omsorgstagare. En mer utförlig 
redogörelse om det arbetet finns beskrivet i avsnitt 3.3.3. 

Uppskattningen av andel undersköterskor hos de intervjuade hem-
tjänstutförarna varierar mellan 25–85 procent. Drygt en fjärdedel av 
de intervjuade hemtjänstutförarna uppger att kommunen ställer krav 
på att en viss andel av hemtjänstpersonalen ska ha undersköterske-
utbildning. Kravet varierar mellan 60–85 procent. En kommun anger 
att målet på sikt är att 100 procent av personalen ska inneha yrkes-
titeln undersköterska och i dagsläget ligger snittet där på 70 procent. 
Flera intervjuade hemtjänstutförare anger att kommunens krav om 
en viss andel undersköterskor kan vara svårt att leva upp till. Några 
av kommunerna har själva valt att validera och fortbilda personalen 
till undersköterskor. 

3.3.1 Omsorgskontakt i kommunerna 

Från informell till fast namngiven omsorgskontakt 

Resultaten av intervjuerna visar att omsorgskontakt fungerar på olika 
sätt både mellan och inom kommunerna (gäller främst större kom-
muner). Hos alla intervjuade utförare utom två, finns en fast namn-
given omsorgskontakt som är känd både för personalen och för om-
sorgstagaren. Det kan skilja sig åt mellan kommuner hur ofta 
omsorgskontakten går till sin omsorgstagare och vilka uppgifter som 
ingår. Hos fem av de intervjuade utförarna har omsorgskontakten en 
begränsad roll för omsorgstagaren, det kan handla om att upprätta 
genomförandeplan och vara behjälplig med städning och ledsagning, 
medan omsorgskontakten i andra kommuner åläggs att ofta gå till 
omsorgstagaren och utföra lejonparten av omsorgsuppgifterna. 
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Det finns exempel där varken personalen eller omsorgstagaren 
har kännedom om vem den utpekade omsorgskontakten är. I de 
fallen finns informella omsorgskontakter det vill säga personalen har 
omsorgstagare som de går oftare till och som de känner bättre än 
andra. Däremot är mandat och uppgifter inte tydliggjorda. Rollen 
blir således otydlig för både omsorgstagare och omsorgskontakt 
men även för anhöriga och andra yrkesgrupper. I en av de intervjuade 
kommunerna där utvecklingen av omsorgskontakt pågår understryker 
den intervjuade omsorgskontakten vikten av att en rutin upprättas så 
att ansvar och befogenheter blir tydliggjorda. 

Det finns exempel från två kommuner där hemtjänstgruppen är 
organiserad i mindre team som ansvarar för alla omsorgstagare i ett 
utpekat geografiskt område. Beslutet om att ta bort personliga om-
sorgskontakter och i stället ha kontaktteam förklarar enhetschefen i 
en av kommunerna med att man ville ha ett mindre sårbart system – 
med hela teamet som ansvarigt blir det inte lika personkopplat. I den 
lilla kommunen där ”alla känner alla” menade enhetschefen att det 
var påfrestande att vara kontaktperson eftersom det blev svårt att 
bibehålla den privata sfären utanför arbetstid. 

Att utse omsorgskontakt 

En fjärdedel av de intervjuade hemtjänstutförarna uppger att det tar 
minst en vecka och upp till fyra veckor att utse en omsorgskontakt. 
I kommunen där det tar en månad väljs omsorgskontakterna ut 
beroende på sin kompetens, schema och geografiskt område. Hos 
hälften av övriga hemtjänstutförare utses en omsorgskontakt i sam-
band med hemtjänstbeslutet och för resterande utförare varierar 
utnämningen från fall till fall. Det kan vara en eller två kontakt-
personer som under de första två veckorna avsätter tid för att till-
sammans med omsorgstagaren planera insatserna och upprätta 
genomförandeplanen. De flesta intervjuade kommunerna menar att 
det är viktigt att matcha omsorgskontakt med omsorgstagare och att 
det är möjligt att byta omsorgskontakt om någon av parterna önskar. 

Några av de intervjuade kommunerna använder sig av ett arbets-
sätt som kallas trygg hemgång1 då en äldre person med beslut om 

 
1 Definieras enligt Socialstyrelsen som en modell med tvärprofessionella insatser, där team-
baserat arbetssätt och omfattande initial hemtjänst utvärderas efter en tid i hemmet. 
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hemtjänst skrivs ut från sjukhuset. Syftet är att åstadkomma en trygg 
och effektiv hemgång för omsorgstagaren och samtidigt minska 
risken för återinskrivning. När omsorgspersonalen i teamet trygg 
hemgång är klara med sitt arbete och ska lämna över till hemtjänsten 
är inte alltid omsorgskontakten utsedd. I en kommun menar kontakt-
personerna i teamet trygg hemgång att det skulle vara en fördel att ha 
en utpekad omsorgskontakt hos hemtjänsten som de kan ha en 
avstämning med då deras arbete avslutas och hemtjänsten tar vid. 

En tredjedel av de intervjuade hemtjänstutförarna uppger att för 
omsorgstagare med insatser som larm och matdistribution, har man 
valt att inte utse en fast omsorgskontakt. I andra kommuner får alla 
omsorgstagare en omsorgskontakt i samband med att en genomfö-
randeplan upprättas. Ett par kommuner menar att man måste 
bedöma behoven av omsorgskontakt från fall till fall och att även 
personer med servicetjänster kan vara i behov av omsorgskontakt 
exempelvis om vissa sjukdomstillstånd föreligger. 

Andel fasta omsorgskontakter i personalgruppen 

I de flesta av de intervjuade kommunerna är alla i personalstyrkan 
med tillsvidareanställning omsorgskontakt till någon. I ett par andra 
kommuner har man har valt att låta en del av personalen arbeta som 
omsorgskontakt och en annan del fungera som resursgrupp med 
uppgiften att täcka upp för de kontakter som är borta av någon 
anledning. Ett par utförare har valt att uppgiftsdifferentiera det vill 
säga en del av omsorgsteamet sköter servicetjänster som städning 
medan en annan del har i uppgift att sköta nära omsorg. 

Ett par av de intervjuade hemtjänstutförarna menar att alla inte 
passar för att axla rollen som omsorgskontakt och att det kan före-
komma situationer i livet då det passar mindre bra att arbeta som 
omsorgskontakt. En kommun menar att det avgörs från fall till fall 
om man som nyanställd kan bli fast omsorgskontakt. Det beror 
bland annat på om man har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete. 
Intervjuade chefer i flertalet kommuner menar att nyanställda ofta 
behöver stöd i arbetet med genomförandeplanen, övrig dokumenta-
tion samt systemkunskap för att kunna arbeta som omsorgskontakt. 
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3.3.2 Uppgifter som ingår i rollen som omsorgskontakt 

Omsorgskontakt – en komplex roll 

Många av de intervjuade understryker komplexiteten i rollen som 
omsorgskontakt där arbetet kan innehålla både vårdande och rehabi-
literande uppgifter men också servicetjänster. I de kommuner som 
har kommunal sjukvård är det vanligt att omsorgskontakten arbetar 
med delegerade vårduppgifter. Med allt sjukare omsorgstagare menar 
de intervjuade att hemtjänsten utför allt fler uppgifter av vårdande 
karaktär. 

Ofta fungerar omsorgskontakten som ”spindeln i nätet” det vill 
säga en person som har kontakt med anhöriga, andra yrkesgrupper, 
och vid behov med myndigheter. 

Uppgiftsbeskrivning 

De flesta av de intervjuade kommunerna har en uppgiftsbeskrivning 
som visar vad som ingår i rollen som omsorgskontakt. I alla de 
intervjuade kommunerna ingår i uppgiften att upprätta och följa upp 
genomförandeplanen. Andra uppgifter som omsorgskontakterna 
utför i flertalet kommuner är delegerade vårdande uppgifter som 
hantering av mediciner och sårvård. Dusch, ledsagning och social 
samvaro är också uppgifter som ofta utförs av omsorgskontakterna. 
Servicetjänster som tvätt och städning kan ingå i rollen men en del 
kommuner har valt att lägga ut vissa servicetjänster på annan aktör. 

I omsorgskontaktens uppgifter ingår att ha kontakt med andra 
yrkesgrupper som vårdpersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
biståndshandläggare. En omsorgskontakt blir en ”budbärare” för om-
sorgstagaren till andra yrkeskategorier. I några kommuner ingår i 
uppgiften att delta vid SIP-möten2 medan det i andra kommuner i 
huvudsak är enhetschefen eller samordnaren som deltar. 

I några kommuner deltar omsorgskontakten tillsammans med 
biståndshandläggare vid uppföljningsmöten hos omsorgstagaren. 
Fördelarna som lyfts fram av de intervjuade är att omsorgskontakt-
ernas goda personkännedom om omsorgstagarna kommer till nytta 
då biståndshandläggare ska bedöma behovet av insatser. I de flesta 

 
2 Vid SIP-möten tas en samordnad individuell plan fram för den enskilde enligt de regler som 
gäller i HSL och SoL. I planen beskrivs bland annat de insatser som behövs från hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. 
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intervjuade kommuner ingår inte i omsorgskontaktens roll att ha 
direktkontakt med biståndshandläggare då omsorgstagarens behov 
av stöd förändras. Det ligger i första hand på enhetschef eller någon 
som har en administrativ roll i gruppen (exempelvis planerare, sam-
ordnare eller gruppledare). Ett väl fungerande samarbete mellan 
biståndshandläggare, deras chefer och hemtjänsten bygger, enligt de 
intervjuade, på regelbundna möten och en god dialog mellan cheferna. 
I de intervjuade kommuner där dialogen fungerar väl sitter bistånds-
handläggare, deras chefer och hemtjänstutförarna ofta i samma hus 
och den fysiska närheten underlättar den goda relationen. 

Det finns exempel på kontakter mellan biståndshandläggare, 
deras chefer och hemtjänsten som är konfliktfyllda. Vid en intervju 
menar omsorgskontakten att man måste ”kriga för mer resurser till 
omsorgstagaren” och att det inte finns något förtroende mellan 
biståndshandläggaren och omsorgskontakten. Det blir en pressad 
situation mellan biståndshandläggaren å ena sidan som kan ha ett spar-
beting på sig och omsorgskontakten å andra sidan som har omsorgs-
tagarens perspektiv i fokus. Omsorgskontakten menar att det blir 
särskilt svårt då omsorgstagaren har demens och det är viktigt att få 
tillräckligt med tid för att utföra insatserna. Ett par andra hemtjänst-
utförare och kommuner menar att samarbetet mellan myndighets-
sidan och utförarsidan inte är tillfredsställande och att samverkan 
behöver förbättras. 

I flera kommuner lyfter de intervjuade cheferna fram att om 
omsorgskontakten ska hinna med alla uppgifter som ingår i rollen 
kan vissa administrativa uppgifter med fördel läggas på en stödfunk-
tion i hemtjänstgruppen. Flera kommuner har därför inrättat en roll 
i gruppen som kallas samordnare, gruppledare, planerare eller team-
stöd. 

Uppgiftsdifferentiering 

Ett par intervjuade kommuner menar att uppgiftsdifferentiering 
skulle kunna vara bra det vill säga att omsorgskontakten sköter om-
vårdnadsuppgifter men inte servicetjänster. Fördelen skulle, enligt de 
intervjuade cheferna, vara att det är lättare att locka och behålla under-
sköterskor i rollen som omsorgskontakt. Hos en hemtjänstutförare 
planerar man att från den 1 april i år införa uppgiftsdifferentiering 
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inom hemtjänsten där undersköterskor endast utför omsorgsupp-
gifter och annan mindre utbildad personal utför serviceuppgifter. 
Ersättningarna för omsorg och servicetjänster kommer att variera. 
Man ser det som en möjlighet att ta in personal som inte har under-
sköterskeutbildning och som kan starta med servicetjänster för att 
sedan fortbilda sig och då kunna utföra mer komplexa omsorgs-
uppgifter. 

Nackdelen med en sådan uppdelning, menar flertalet av de inter-
vjuade hemtjänstutförarna, är att personalkontinuiteten blir sämre – 
fler personer kommer hem till omsorgstagaren. En annan nackdel 
som lyfts fram är att man tappar möjligheten att involvera omsorgs-
tagaren i vissa arbetsuppgifter i hemmet som kan användas i rehabi-
literande syfte. 

Skapa en god relation och få personkännedom 

Drygt hälften av de intervjuade menar att i omsorgskontaktens roll 
ingår att åstadkomma en förtroendefull relation till omsorgstagaren. 
En lika stor andel av de intervjuade menar att i uppgiften ingår att ha 
god personkännedom om omsorgstagaren vilket ger möjligheter att 
tidigt upptäcka förändringar i hälsotillståndet. En av de intervjuade 
omsorgskontakterna lyfter fram att med god personkännedom vet 
man hur man ska bemöta och hjälpa den äldre i en omsorgsituation. 
Det är enligt omsorgskontakten viktigt överlag i omsorgsarbetet men 
i synnerhet när man arbetar med personer med demenssjukdom. 

3.3.3 Omsorgskontakt kopplat till personalkontinuitet 

De flesta intervjuade kommunerna menar att personalkontinuiteten 
är viktig och att man kontinuerligt följer upp den. Vid intervjuerna 
med både chefer och omsorgskontakter framkommer att de flesta 
omsorgstagare tycker att det är viktigt att det inte kommer för många 
olika personer och att samma personer utför hemtjänstinsatserna 
även om det finns undantag. För vissa är det viktigare att hem-
tjänsten kommer vid samma tider på dagen oavsett vem det är som 
kommer och att insatserna utförs på likartat sätt. 

I flera kommuner med fast omsorgskontakt planeras hemtjänst-
arbetet med fokus på att en begränsa antalet personer som går till 
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omsorgstagare med psykisk ohälsa och demenssjukdom. Vissa kom-
muner har även särskilda demensteam. 

Små grupper kopplade till geografiska områden 

De flesta intervjuade menar att fast omsorgskontakt kan ha en kopp-
ling till god personalkontinuitet under vissa förutsättningar. En av 
de viktigaste förutsättningarna som framkommer i intervjuerna är 
uppdelningen av personalstyrkan i mindre arbetslag kopplade till 
geografiska områden. Små arbetslag skapar, menar man, bättre möj-
ligheter för omsorgskontakterna att gå ofta till ”sina” omsorgstagare. 
Tre fjärdedelar av de intervjuade utförarna har i det syftet delat upp 
personalen i mindre arbetslag som ansvarar för omsorgstagare i ett 
avgränsat geografiskt område. Två av de intervjuade hemtjänstut-
förarna lyfter fram att resultatet av uppdelningen i mindre arbetslag 
ledde till en tydlig förbättring av personalkontinuiteten, från 20 till 
12 respektive från 18 till 12. Hos tre av de intervjuade utförarna finns 
planer på att i närtid dela upp personalen i mindre arbetsgrupper för 
att åstadkomma en bättre kontinuitet. 

Skillnader mellan privata och offentliga utförare 

I de storstäder som har både privata och offentliga utförare har över-
lag de privata utförarna lättare att uppnå en god personalkontinuitet. 
Det beror, enligt en intervjuad strateg, delvis på att de privata utfö-
rarna i snitt har färre omsorgstagare och färre anställda än de offent-
liga utförarna. En annan förklaring är att de privata utförarna har 
möjlighet att ange ett kapacitetstak (maximalt antal kunder) och för-
lägga verksamheten till ett begränsat geografiskt upptagningsområde. 
Strategen hänvisar till ett underlag där personalkontinuiteten hos såväl 
privata som offentliga utförare har följts upp under 2018 och 20193. 
En intervjuad privat hemtjänstutförare i en annan storstad bekräftar 
bilden att de har lättare att åstadkomma god personalkontinuitet 
eftersom de har förhållandevis få anställda. 

 
3 Äldreförvaltningen (2019). Ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten. PM Dnr 3.1–408/2019. 
Stockholms stad. 
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Framgångsrikt utvecklingsarbete 

En av de intervjuade kommunerna har under en fyraårsperiod arbetat 
strategiskt med att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten. I arbetet 
har ingått att tillämpa målpremier, organisera hemtjänstpersonalen i 
mindre arbetslag och utveckla den fasta omsorgskontaktens roll. Mål-
premierna innebär att omsorgstagaren tillsammans med bistånds-
handläggaren sätter upp mål och en premie (en mindre summa pengar) 
tillfaller hemtjänstutföraren då målet är uppfyllt. Arbetet med mål-
premier kräver god personkännedom vilket innebär att den fasta om-
sorgskontakten träffar sin omsorgskontakt ofta för att kunna 
motivera omsorgstagaren att nå målen och följa upp utvecklingen. 
Resultatet av arbetet blev bättre personalkontinuitet, mer individ-
anpassad omsorg och nöjdare omsorgstagare. Enhetschefen som har 
drivit det strategiska arbetet menar att omsorgskontakt i sig inte 
löser problematiken med dålig personalkontinuitet. Hen framhåller 
att rollen måste fyllas med innehåll och förutsättningar måste ges för 
att man ska uppnå goda resultat med personalkontinuitet. 

Tvärprofessionella team 

I en kommun arbetar man med tvärprofessionella team där flera olika 
yrkeskategorier ingår. Det innebär att man har kunnat arbeta med 
personalkontinuiteten i såväl omsorgen som vården. Som exempel 
nämns att antalet distriktssköterskor har gått ner från tio till två i ett 
område. Genom ett helhetsgrepp om alla personalgrupper har per-
sonalkontinuiteten förbättrats och kvaliteten på vård- och omsorgen 
för omsorgstagaren menar de intervjuade cheferna. I botten finns ett 
politiskt beslut om att hela kommunen ska arbeta med tvärprofes-
sionella team. En av de intervjuade enhetscheferna i kommunen 
lyfter fram tillitsbaserad styrning som central för att åstadkomma en 
positiv förändring. 

Vikten av välfungerande schemaläggning 

Ett par kommuner lyfter särskilt fram schemaläggningen och att den 
är central för att skapa förutsättningar för god kontinuitet. Flertalet 
kommuner har tillgång till digitala planeringsverktyg som enligt de 
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intervjuade är viktiga för planeringen. Några hemtjänstutförare som 
saknar digitala verktyg är i färd med att införskaffa system för digital 
schemaläggning. En kommun lyfter fram brister i planeringsverk-
tyget, främst kopplat till den uträknade tiden det ska ta för perso-
nalen att ta sig från en omsorgstagare till en annan. 

Det är enligt flera hemtjänstutförare viktigt att planering och 
schemaläggning utgår från att den fasta omsorgskontakten ska gå till 
sina omsorgstagare när de är tjänst. Hos två tredjedelar av de inter-
vjuade hemtjänstutförarna finns en administrativ roll i hemtjänst-
gruppen, exempelvis samordnare, planerare, gruppledare eller verk-
samhetsledare, med uppgift att schemalägga och justera planeringen 
efter dialog med omsorgskontakterna. I kommunerna där man har 
bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på omsorgskontaktens roll 
understryks vikten av att man organiserar arbetet utifrån brukarnas 
behov och skapar möjligheter att justera schemat efter att det har 
lagts. När det finns flexibilitet i planeringen, menar de intervjuade 
att det är lättare för omsorgskontakten att tillgodose omsorgsta-
garnas behov och önskemål och på så vis bidra till kontinuitet. Här 
ser det olika ut i kommunerna. Vissa kommuner har lagt stort fokus 
på att personalen ska ha inflytande på schemaläggningen i syfte att 
säkerställa att omsorgskontakten kan utföra nära omvårdnad och 
service till ”sina” omsorgstagare. Andra kommuner har inte flexibla 
scheman vilket innebär att när schemat är lagt är det svårare att ändra 
det. 

Lokal eller central planering 

I en kommun är man i färd med att ändra planering och schema-
läggning från enhetsnivå till centralplanering det vill säga från hem-
tjänstenheterna till en central funktion på kommunen. Man menar 
att det ska bli mer effektivt och lättare att säkerställa att insatserna 
utförs. Samtidigt menar omsorgspersonalen i samma kommun att 
flexibiliteten i schemat sannolikt blir lägre efter införandet av en 
central planering. I en annan kommun med en central bemannings-
enhet har enhetscheferna valt att själva sköta bemanningen för att 
säkerställa kontinuiteten. Enhetscheferna menar att om bemanningen 
sköts på central nivå blir det inte lika bra personalkontinuitet. 
Resultatet av att de själva har börjat sköta bemanningen är att antalet 
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vikarier har minskat och vikarierna går till ”sina” omsorgstagare 
vilket innebär att man får bättre kontinuitet även när vikarierna 
arbetar. Andra goda effekter som lyfts fram av enhetscheferna är de 
har fått bättre kontroll på ekonomin och kunnat hålla nere kost-
naderna. 

Ersättningsmodellernas påverkan 

Ersättningsmodellerna påverkar också förutsättningarna för omsorgs-
kontaktens arbete. I en kommun menar enhetschefen att det vore 
positivt med en ersättningsmodell som bättre avspeglar de faktiska 
kostnaderna. Mycket ska utföras inom ramen för beslutad tid. Hon 
menar att fler ”förflyttningar” har tillkommit exempelvis på grund 
av fler läkarbesök som personalen följer med på. I den kommunen 
kommer man att prova en ny modell med ersättning per dygn i stället 
för timpris. Ambitionen är att detta kommer att skapa ett mer 
flexibelt system. En bra ersättningsmodell som skapar flexibilitet 
och handlingsutrymme för personalen kan enligt enhetschefen bidra 
till bättre förutsättningar för omsorgskontaktens arbete. 

För att skapa flexibilitet och handlingsutrymme för sin omsorgs-
personal tillämpar vissa kommuner ersättningsmodeller bestående av 
fasta och rörliga komponenter. Den rörliga komponenten används 
som ett tillägg till den grundersättning som utgår och syftar till att 
jämna ut fluktuationer i verksamheten. Den rörliga komponenten 
möjliggör för hemtjänstutförarna att fokusera på kvaliteten och 
insatsen i stället för tiden som insatsen får ta. Mindre fokus på tid 
öppnar också upp för omsorgspersonalen att göra förändringar i 
veckoplaneringen för att tillgodose omsorgstagarens behov och 
önskemål. 

En kommun menar att frågan om tid för insatsens genomförande 
inte är en fråga för biståndshandläggare att bedöma, utan den bestäms 
bäst ute hos hemtjänstverksamheten. Därför har man valt att inte 
”tidssätta” sina biståndsbeslut och inte heller låta en ersättning utgå 
utifrån en sådan bedömning. Den här typen av arbetssätt förutsätter 
dock en förtroendefull relation mellan biståndshandläggare, deras 
chefer och hemtjänstutförarna, anser man. Den aktuella kommunen 
tillämpar en målbaserad ersättning (som ett komplement till en fast 
grundersättning). Ersättningsformen bidrar till en god personal-
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kontinuitet genom att den fasta omsorgskontakten i regel får gå till 
sina omsorgstagare när hen är i tjänst. I det här fallet fungerar 
arbetssättet med fast omsorgskontakt och ersättningsmodellen som 
kommunicerande kärl. 

Utmaningar för att åstadkomma god personalkontinuitet 

Alla kommuner lyfter fram sjukfrånvaro och bemanning som utma-
ningar för att åstadkomma god personalkontinuitet. Andra ut-
maningar kan vara att den äldre vill att insatserna utförs en viss tid i 
veckan då inte omsorgskontakten arbetar och att många omsorgs-
tagare har omfattade behov och insatser flera gånger under dygnet. 
I några kommuner lyfts det fram att all omsorgspersonal inte har 
möjligheten att utföra delegerade och anvisade arbetsuppgifter från 
legitimerad personal varför annan personal kan behöva ta vid. Det 
leder till sämre personalkontinuitet men är nödvändigt med hänsyn 
till patientsäkerheten. Några hemtjänstutförare menar att det blir 
svårare att upprätta en god personalkontinuitet i takt med att verk-
samheten växer och man får fler omsorgstagare att gå till. 

Antal äldre en omsorgskontakt är ansvarig för 

Antalet äldre en omsorgskontakt är ansvarig för varierar mellan 
kommunerna och beror delvis på hur många insatser omsorgstagarna 
behöver. En intervjuad omsorgskontakt lyfter fram vikten av att inte 
ha ansvar för fler omsorgstagare än att man hinner träffa var och en 
ofta (flera gånger i veckan). I det fallet hade omsorgskontakten ansvar 
för fyra omsorgstagare. Hos andra utförare kan en omsorgskontakt 
ha ansvar för upp emot tolv omsorgstagare. I en kommun menar man 
att det inte är viktigast att träffa sina omsorgstagare ofta utan att 
insatserna utförs som man kommit överens om. 

I drygt hälften av de intervjuade kommunerna finns en vice om-
sorgskontakt, en parhäst som kan ta vid då den ordinarie kontakten är 
borta av någon anledning. Andra fördelar med minst två personer som 
har god kunskap om en omsorgstagare är att paret kan turas om att 
gå till omsorgstagaren. Det kan handla om att ansvaret blir tungt i 
samband med vissa omsorgstagare men också att personalen av 
någon anledning vill ta ett uppehåll i sin roll som omsorgskontakt. 
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Vissa kommuner har infört resursgrupper som täcker upp frånvaro i 
arbetslagen för de kontaktpersoner som av någon anledning inte är 
på plats. 

3.3.4 Vad omsorgskontakt betyder för omsorgstagare, 
anhöriga och personal 

För omsorgstagaren 

Alla intervjuade, såväl chefer som omsorgskontakter, menar att en 
fast omsorgskontakt betyder ökad trygghet för omsorgstagaren. 
I de kommuner där omsorgskontakten går ofta till sin omsorgs-
tagare menar de intervjuade att rollen är relationsskapande och den 
äldre får tillit och förtroende för sin omsorgskontakt. De menar att 
omsorgstagaren oftare vågar öppna sig, ställa frågor och uttrycka sina 
behov till omsorgskontakten. Effekten blir, menar man, att omsorgs-
tagaren får ökat inflytande över hur insatserna utförs vilket skapar 
goda förutsättningar för en individanpassad omsorgsprocess. 

En annan viktig aspekt som många lyfter fram är att den fasta 
omsorgskontakten kan notera små förändringar i hälsotillståndet 
hos omsorgstagaren. Då omsorgskontakten regelbundet besöker sin 
omsorgstagare erhåller hen kunskap om den äldres dagsform, kan 
notera förändringar i den och anpassa omsorgen därefter. En om-
sorgskontakt kan tidigt upptäcka tecken på depression och annan 
psykisk ohälsa, missbruk, försämrat somatiskt tillstånd exempelvis 
urinvägsinfektion, demens och dåligt näringsintag. 

Några av de intervjuade omsorgskontakterna lyfter fram att en 
svårmotiverad omsorgstagare kan gå med på att ta emot hjälp om 
hen märker att det är samma person som kommer tillbaka. 

En annan viktig aspekt som flera av de intervjuade lyfter fram är 
att den fasta omsorgskontakten kan hjälpa den äldre att samordna 
delar av vården och omsorgen. God personkännedom om den äldre 
innebär att den fasta omsorgskontakten blir en viktig informations-
källa till andra professioner inom vården, rehabiliteringen och till 
biståndshandläggare. Erfarenhet och att man går regelbundet till sin 
omsorgstagare gör att man vet när hälso- och sjukvårdspersonal 
behöver kopplas in. 

En omsorgskontakt menar att man kan ta ett övergripande ansvar 
för hemmets skötsel vilket är bra för omsorgstagaren. Vissa service-
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tjänster som kan betyda mycket för omsorgstagare – att rensa ett 
kylskåp eller att säkerställa att sophanteringen fungerar – kan omsorgs-
kontakten ombesörja. 

För anhöriga 

De allra flesta av de intervjuade menar att en fast omsorgskontakt 
skapar trygghet hos anhöriga. Tryggheten ligger i att man som anhörig 
eller närstående vet vem man kan kontakta vid behov. Några menar 
även att dialogen underlättas av att man lär känna omsorgskontakten. 

För personalen 

Flertalet av de intervjuade omsorgskontakterna menar att arbetet 
som fast omsorgskontakt gör arbetet mer förutsägbart vilket i sig 
skapar en trygghet. De menar att det är lättare att planera sin tid 
vilket bidrar till bättre arbetsmiljö. I en kommun har resultatet av ett 
strategiskt arbete med rollen som omsorgskontakt inneburit att 
personalen kan påverka arbetet i vardagen och vid behov stanna lite 
längre hos omsorgstagaren. Det har bidragit till att personalen trivs 
bättre, är nöjdare och har bättre hälsa – sjuktalen har gått ner från 
14 procent till 8–9 procent. Exempel på minskad sjukfrånvaro finns 
även i en annan kommun som har arbetat på liknande sätt med om-
sorgskontakt och där personalen har fått utökat handlingsutrymme. 

Flera intervjuade chefer menar att ansvaret som omsorgskontakt 
ofta bidrar till att personalen blir engagerad och positiv. Några 
uttrycker att ”personalen växer med rollen”. Med mer ansvar följer 
också utvecklingsmöjligheter och att man får bättre förutsättningar 
för att utföra omsorgen. 

Ibland kan dock rollen som omsorgskontakt kännas överväl-
digande menar en del av de intervjuade cheferna. 

3.3.5 Kunskaper och kompetens 

Mot bakgrund av det komplexa arbete som ingår i omsorgskon-
taktens roll behöver personalen enligt alla intervjuade både utbild-
ning, erfarenhet men också personliga egenskaper för att kunna lösa 
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uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Eftersom omsorgskon-
takten en stor del av tiden arbetar på egen hand hos omsorgstagaren 
menar flera intervjuade att det är av stor vikt att omsorgskontakten 
har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna utföra 
omsorgen på ett tillfredsställande och säkert sätt. 

Fler sjuka äldre 

Utvecklingen går mot att allt fler sjuka äldre skrivs ut tidigare från 
sjukhuset och bor hemma längre. Det är en bild som delas av de flesta 
intervjuade kommuner. Inom ramen för hemtjänstpersonalens arbete 
i flertalet kommuner ingår allt fler anvisade och delegerade medi-
cinska uppgifter, exempelvis medicingivning eller sårvård. Ett par 
kommuner lyfter fram sommarmånaderna som särskilt utmanande 
då vikarier saknar tillräcklig utbildning och kompetens för att kunna 
utföra medicinska uppgifter. 

Utöver kunskap för att utföra vårdande insatser behövs också, 
enligt några av de intervjuade omsorgskontakterna, kunskap för att 
kunna anpassa hjälpen till olika omsorgsituationer. Det kan handla 
om hur olika hälso- och funktionstillstånd tar sig uttryck, exempel-
vis vid demenssjukdom. Det kan också handla om hur man hanterar 
en situation där en omsorgstagare inte vill ta emot hjälp. Förmåga 
att motivera omsorgstagare att ta emot insatser och att kommuni-
cera med äldre på ett adekvat sätt lyfts upp som viktiga färdigheter. 
De flesta understryker även vikten av att vara uppmärksam för att 
kunna upptäcka skillnader i omsorgstagarens tillstånd, såväl det 
somatiska som psykiska. 

Utbildningsnivå undersköterska 

De flesta intervjuade är överens om att ”i den bästa av världar” skulle 
alla som arbetar som omsorgskontakt ha en utbildningsnivå som 
motsvarar undersköterska. Däremot menar man att det skulle vara 
svårt att uppfylla det kravet omgående med tanke på utbildnings-
nivån hos dagens personalstyrka och hur litet rekryteringsunderlaget 
ofta är. I dag är många av de anställda inom hemtjänsten vårdbiträden. 
Flera kommuner lyfter fram att vårdbiträden inom hemtjänsten som 
har många års arbetslivserfarenhet har tillfredställande kompetens 
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och färdigheter för att kunna utföra de komplexa uppgifter som 
ingår i rollen som omsorgskontakt. För de som arbetar på timbasis 
kan utbildning inom vård och omsorg helt saknas. 

Några av de intervjuade kommunerna har satt upp egna mål om 
att höja kompetensen på personalen och låta undersköterska vara 
miniminivån för att nyanställa (tabell 3.1.). I en kommun är exempel-
vis målsättningen att 80 procent av personalen ska ha en underskö-
terskeutbildning. Där menar man att det är viktigt att förmedla att 
inte vem som helst kan arbeta inom hemtjänsten och genom att ställa 
krav på formell utbildning kan man höja statusen på yrket. Det är 
även vanligt bland kommunerna att personalen, efter en viss tids 
anställning, får möjlighet att fortbilda sig till undersköterska. I vissa 
fall finns förutom krav på undersköterskeutbildning även krav på att 
personalen ska vara tillsvidareanställd och arbeta dagtid för att kunna 
bli omsorgskontakt. 

Andra viktiga kunskaper 

Andra viktiga kunskaper som lyfts fram vid intervjuerna är orga-
nisationskunskap, kunskaper om lagar och krav och dokumenta-
tionskunskap. Omsorgskontakten behöver veta vart hen ska vända 
sig i olika situationer och vilka rättigheter omsorgstagaren har. Goda 
färdigheter i social dokumentation är viktigt i arbetet med att upp-
rätta och följa upp genomförandeplanen understryker flera av de 
intervjuade cheferna. Utbildning men också arbetslivserfarenhet 
från hemtjänst eller närliggande verksamhet är enligt de intervjuade 
förutsättningar för att erhålla dessa kunskaper. 

Alla intervjuade menar att personliga egenskaper är centrala för 
arbetet som omsorgskontakt. Gott bemötande, ett lugnt förhållnings-
sätt, empati, engagemang och intresse för att arbeta med människor 
är exempel på egenskaper som lyfts fram. Vid intervjuer med några 
omsorgskontakter lyfts även förmågan att arbeta under stress fram 
som viktig. Det är, menar man, viktigt att dölja för omsorgstagaren 
att man är stressad trots att man måste utföra arbetsuppgifterna 
under tidspress. 
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Krav på kunskaper i svenska 

De flesta av de intervjuade kommunerna har under senare år fått allt 
fler anställda med andra språk än svenska som modersmål. Goda 
skriftliga och muntliga kunskaper i svenska är enligt de intervjuade 
en förutsättning för att kunna arbeta som omsorgskontakt. Det är 
en säkerhetsaspekt att omsorgskontakten förstår den äldre och vice 
versa samt kan dokumentera på ett korrekt sätt. I några kommuner 
finns formella krav för att kunna bli anställd om man inte har svenska 
som modersmål. Det kan till exempel vara att ha genomgått alla nivåer 
i svenska inom SFI. Men de flesta av de intervjuade kommunerna har 
inte några formella krav på kunskaper i svenska, utan utvärderar 
språknivån med hjälp av muntliga intervjuer och skriftliga tester. 

Kommunerna får med tiden allt fler äldre med behov av hemtjänst 
på sitt eget modersmål. Det gäller särskilt för äldre som kan ha någon 
form av kognitiv nedsättning som inneburit att de har förlorat språk 
de lärt sig i vuxen ålder (se vidare avsnitt 4.5.2). 

3.3.6 Kompetensutveckling och stöd 

Stöd från närmaste chef 

Hos de flesta intervjuade hemtjänstutförare hålls regelbundna möten 
mellan chef och personal. Det kan vara möten där hela hemtjänst-
gruppen eller mindre grupper träffas i närvaro av chef. En kommun 
lyfter fram vikten av att hemtjänstpersonalen får återkoppling och 
bekräftelse på arbetet de utför. En del kommuner har ett mentorskap 
kopplat till omsorgskontakt. 

Reflektionsmöten 

I intervjuer med omsorgskontakter och chefer från ett par kom-
muner framkommer att reflektionsmöten i närvaro av professionellt 
stöd skulle behövas i större utsträckning. Personalen kan, framkom-
mer det vid några intervjuer, även behöva stöd för att kunna avgränsa 
sina arbetsuppgifter i rollen som omsorgskontakt. Det är inte alltid 
lätt att veta vad man får och inte får göra menar en intervjuad om-
sorgskontakt. Ett par kommuner menar att det behöver avsättas mer 
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tid för att utveckla rollen som omsorgskontakt – tid som inte kan 
avvaras i dag på grund av tidsbrist. 

Möten mellan olika professioner 

I flertalet av de intervjuade kommunerna anordnas regelbundet inter-
professionella gruppmöten där omsorgskontakterna får möjlighet att 
träffa andra yrkesgrupper som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter. Närheten till andra yrkesgrupper, då olika profes-
sioner är placerade i samma hus, framhålls som en stor fördel för att 
kunna dra nytta av varandras kompetenser. I den kommun som arbe-
tar i team bestående av omsorgspersonal och vårdpersonal menar man 
att en kontinuerlig kompetensutveckling mellan yrkesgrupperna 
uppnås under arbetets gång. 

Kompetensutveckling 

Flertalet av de kompetensutbildningar som kommunerna erbjuder 
de anställda är webbaserade. Det kan vara utbildning i demensvård, 
lyftteknik, missbruk och nutrition. Flera kommuner har också kom-
petensutveckling i social dokumentation. Några kommuner har en 
Silviasyster, specialiserad i demensvård, som fungerar som stöd och 
hjälp för personalen. En kommun understryker vikten av utökad 
kompetensutveckling för att matcha de stora krav på personalen som 
uppkommit i samband med att fler omsorgstagare har omfattande 
behov. Kompetens för att hantera delegerade vårduppgifter, psykisk 
ohälsa och missbruk behövs, menar den intervjuade. 

En av de intervjuade kommunerna har språkombud som stöttar 
personer som inte har svenska som modersmål, något som är upp-
skattat och fungerar väl. Det finns ett språkombud i varje arbetslag 
om tio till tolv personer. En annan kommun har fått särskilt eko-
nomiskt stöd för att utveckla arbetet med språkombud.  
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3.3.7 Omsorgskontakt och lagstiftning 

En övervägande del av de intervjuade kommunerna menar att ett 
lagkrav om fast omsorgskontakt kan skapa tydlighet och likvärdig-
het i landet. Några intervjuade lyfter även fram möjligheter att 
avsätta mer tid för att utveckla rollen som omsorgskontakt om det 
regleras i lag. Åsikterna går isär vad gäller i vilken omfattning rollen 
bör regleras. 

Verksamhetsansvarig för hemtjänsten i en kommun menar att det 
vore bra att lagstifta om såväl vilka uppgifter som vilken kompetens 
en omsorgskontakt bör ha. Hen menar att undersköterskeutbild-
ning bör vara ett minimum. Ett sådant krav kräver enligt den verk-
samhetsansvarige statligt stöd för att kunna fortbilda och validera 
befintlig personal. Med kompetenskrav på fast omsorgskontakt visar 
man enligt en annan kommun att det är en betydelsefull roll och att 
man strävar efter att höja kvaliteten för omsorgstagarna. I ytterligare 
en kommun framförs att ett nationellt lagkrav på utbildning och 
kompetens skulle stärka och skapa trygghet för hemtjänsten. Det 
skulle också skapa incitament för kommunerna att arbeta målmed-
vetet med kompetens- och utbildningssatsningar. 

De kommuner som ställer sig tveksamma eller negativa till ett 
utbildnings- eller kompetenskrav hänvisar i första hand till det bris-
tande rekryteringsunderlaget och inte till hemtjänstens nuvarande 
och framtida behov. Orsaken kan också vara att man är av uppfatt-
ningen att det helt bör överlåtas åt kommunerna att avgöra hur 
rollen ska utformas ute i verksamheterna. 

En kommun som har kommit långt i arbetet med omsorgs-
kontakt och personalkontinuitet menar att hela arbetssättet behöver 
förändras för att nå resultat och ställer sig frågande till att endast 
lagkrav om fast omsorgskontakt kommer att göra någon skillnad. 

I en annan kommun understryks att implementeringstiden 
behöver anpassas utifrån de krav som ställs. Lagkrav som förutsätter 
förändringar i organisation och arbetssätt är tidskrävande vilket ofta 
underskattas. 

Några kommuner är tveksamma till reglering av fast omsorgs-
kontakt. De menar att det är osäkert om det kommer att lösa pro-
blemen i hemtjänsten och att det skulle vara svårt att följa upp. 
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3.4 Resultat av intervjuer med omsorgstagare 
och anhöriga 

3.4.1 Omsorgstagare 

Ett urval av uppgifter om de intervjuade omsorgstagarna redovisas i 
tabellen nedan. 

Tabell 3.2 I tabellen redovisas för omsorgstagarnas ålder, 
hemtjänstinsatser, tillgång till fast omsorgskontakt (FOK), 
hur ofta FOK kommer till omsorgstagaren, om FOK eller annan 
personal har god personkännedom (enligt omsorgstagaren) och 
om omsorgstagaren känner förtroende för personalen 

Omsorgs-
tagare 

Insatser Har 
FOK 

Frekvens Person- 
kännedom 

Förtro- 
ende 

Man 67 år Hemtjänst 2ggr/dag, kropps-
vård, frukost, påklädning och 
promenader 

Ja Varje morgon 
(vardagar) 

Ja och FOK noterar 
förändringar 

Ja 

Kvinna 75 år Hemtjänst 3–4 ggr/dag, per-
sonlig omvårdnad och service 

Ja Aldrig De som kommer ofta 
noterar förändringar 

Ja 

Kvinna 87 år Hemtjänst varje dag, hjälp 
med bäddning, promenader, 
städning och tvätt, har 
beviljat stöd för dusch men 
använder inte den tjänsten 

Ja Cirka 3 ggr i veckan Tror att FOK noterar 
förändringar 

Ja 

Kvinna 79 år Hemtjänst 3 ggr/dag, per-
sonlig omvårdnad och service 

Ja Dagtid när FOK är i 
tjänst 

Uppmärksammar inte 
förändringar 

Ja 

Man 71 år Hemtjänst varje dag, stöd-
strumpor på morgonen, 
promenad, handling, städning 

Nej Fyra personer kommer 
ofta 

De fyra har en bra 
personkännedom 

Ja för de 

4 som 

kommer 

Man 81 år Hemtjänst flera ggr per dag, 
ibland dubbelbemanning 

Nej Har en person som 
kommer oftare än 
andra 

Den som går ofta har 
personkännedom 

Ja för de 

som går 

ofta 

Kvinna 90 år Hemtjänst 3 ggr/dag, bädd-
ning och frukost, lunch och 
middag, samt dusch 

Ja Flera ggr/dag Ja och FOK noterar 
förändringar 

Ja 

Man 90 år Hemtjänst varje dag, mat-
distribution och städning vid 
behov 

Ja Nästan varje dag Ja Ja 

Källa: Telefonintervjuer med omsorgstagare genomförda våren 2020. 

Omsorgstagare och tillgång till omsorgskontakt 

Resultaten av intervjuerna med omsorgstagare visar, på motsvarande 
sätt som intervjuerna med hemtjänstutförare, att tillgång till omsorgs-
kontakt och omsorgskontaktens roll ser olika ut. Sex av åtta inter-
vjuade omsorgstagare hade omsorgskontakt, medan resterande två 
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inte hade en namngiven omsorgskontakt (tabell 3.2). De befintliga 
omsorgskontakternas roll och funktion varierade – å ena sidan fanns 
omsorgskontakt som inte alls besökte omsorgstagaren utan endast 
hade kontakt via telefon gällande administrativa uppgifter – å andra 
sidan fanns omsorgskontakt som besökte sin omsorgstagare flera 
gånger dagligen och hade god personkännedom. Genomgående hade 
alla omsorgstagare förtroende för sina omsorgskontakter oavsett 
vilken roll de hade. 

Ingen av omsorgstagarnas kontakter hjälpte till med samord-
ningen av kontakter med andra yrkesgrupper. Omsorgstagarna 
själva eller deras anhöriga skötte de kontakterna. 

Om omsorgstagarna behövde komma i kontakt med sin omsorgs-
kontakt fick de flesta gå via hemtjänstkontoret. Två av omsorgs-
tagarna kunde kontakta sin omsorgskontakt direkt via mejl eller 
telefon. 

Vad omsorgskontakten betyder för omsorgstagaren 

Vid intervjuerna framkommer att trygghet och att ha en omsorgs-
kontakt som känner omsorgstagaren och hens behov är de viktigaste 
fördelarna förknippade med omsorgskontakten. Andra fördelar som 
lyfts fram då omsorgskontakten kommer ofta är god personkänne-
dom. En omsorgstagare menar att det betyder mycket att ha någon 
som hon har förtroende för och som hon kan prata om allt med. Ett 
annat exempel på fördelen med god personkännedom framkommer 
i en intervju där omsorgstagaren understryker vikten av att det är en 
person som han inte behöver berätta allt på nytt för varje gång. För 
en omsorgstagare är omsorgskontakten viktig eftersom hen tar reda 
på ”hur det går” och kan anpassa insatserna efter omsorgstagarens 
önskemål. Känslan av att ha någon som gör ”det lilla extra” fram-
kommer i ytterligare en intervju där omsorgstagaren menar att hennes 
omsorgskontakt ”pysslar om henne” och att det är viktigt för henne 
att det är samma person från hemtjänsten som kommer ofta. 

I det fall som omsorgskontakten endast var ”en ingång till hem-
tjänsten” menade omsorgstagaren att det var viktigt men önskade att 
personalkontinuiteten skulle bli bättre och att hemtjänsten var orga-
niserad så att stödet utgick från omsorgstagarens behov. 

En av de intervjuade omsorgstagarna med serviceinsatser från 
hemtjänsten i form av matdistribution och städning, lyfte upp vikten 



SOU 2020:70 Kartläggning av kommuners arbete med fast omsorgskontakt 

51 

av att ha en fast omsorgskontakt. Han menade att omsorgskon-
takten var någon som han kände väl och som han kunde samtala med. 
Omsorgskontakten innebar även en avlastning för omsorgstagaren 
eftersom han hade en maka med ett dåligt hälsotillstånd som han 
stöttade i hemmet. Ytterligare en fördel som lyftes fram av omsorgs-
tagaren var att omsorgskontakten var en viktig länk mellan honom 
och dottern som bodde långt borta. Dottern hade regelbunden kon-
takt med omsorgskontakten. ”Utan omsorgskontakten skulle jag ha 
svårt att klara mig själv hemma” menade omsorgstagaren. 

Brister och önskan om förändringar 

I flera av intervjuerna framkommer tidsbrist och brist på flexibilitet 
hos omsorgskontakten som problematisk. Ett exempel är en om-
sorgstagare som under pågående insats får reda på att ”nu har jag bara 
fyra minuter kvar innan jag måste gå till nästa” och menar att det 
känns påfrestande att få det beskedet under pågående insats. Andra 
exempel som handlar om bristande flexibilitet är att tiden då omsorgs-
kontakten ska komma är svår att ändra. Ett exempel på hur det orsa-
kade problem för omsorgstagaren var att det blev svårt för honom 
att delta i dagaktiviteter eftersom det krockade med tiden för hem-
tjänstinsatserna. Ett annat exempel är en omsorgstagare som tackar 
nej till hjälp med läggning för att då måste hen lägga sig 21.15 vilket 
blir för tidigt för omsorgstagaren. Ytterligare ett exempel är en om-
sorgstagare som önskar lagad mat men de 30 minuterna räcker bara 
till för värmning av matlåda. 

I flera intervjuer framkommer att omsorgstagarna känner av per-
sonalens stress. Hos en av de intervjuade omsorgstagarna hade hem-
tjänstpersonalen vid ett tillfälle glömt att stänga spisen och en annan 
gång glömt att låsa dörren. Omsorgstagaren menar att det är ”sånt 
som händer då personalen är för stressad”. Samma omsorgstagare 
som hade omfattande stöd både från vård och omsorgspersonal 
menar att det finns stora brister i samordningen av dessa. Han lyfter 
också fram den dåliga personalkontinuiteten som problematisk och 
att många ur personalen som kommer inte känner till hur stödet till 
honom ska utföras. Hemtjänstpersonalen kallar honom för ”turist-
mål” mot bakgrund av det stora antalet olika personer som kommer 
till honom. 
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3.4.2 Anhöriga 

Ett urval av uppgifter från intervjuerna med anhöriga redovisas i 
tabellen nedan. 

Tabell 3.3 I tabellen redovisas anhörigas relation till omsorgstagare och 
omsorgstagarens ålder, hemtjänstinsatser och funktionstillstånd, 
tillgång till fast omsorgskontakt (FOK), hur ofta FOK går till 
omsorgstagaren, om FOK har personkännedom (enligt den 
anhöriga/närstående) och om den anhöriga uppfattar att 
omsorgstagaren känner förtroende för FOK 

Anhöriga Insatser Har FOK Frekvens Personkännedom Förtro- 
ende 

Syster till 
omsorgs- 
tagare 70 år 

Hemtjänst 4 ggr/dag, 
begynnande demens 

Ja Ca 2–3 ggr i 
veckan 

Har blivit bättre mha den 
anhörigas hjälp. FOK upp-
märksammar hälsotillståndet 
men inte övrig personal  

Ja 

Maka till 
omsorgs-
tagare 84 år 

Hemtjänst flera ggr/dag, 
dubbelbemanning, 
multisjuk, sitter i rullstol 

Ja två omsor- 
gskontakter 

Utlovades ofta 
men inte i 
praktiken 

Ja, särskilt den senaste hade 
god personkännedom och 
noterade förändringar 

Ja 

Dotter till 
omsorgs-
tagare 97 år 

Hemtjänst flera ggr/dag, 
sitter i rullstol 

Ja Okänt, viss per-
sonal går oftare 
– tror att FOK är 
en av dem 

Nej, den anhöriga noterar 
förändringar och meddelar 
FOK, vissa andra i personalen 
noterar förändringar 

Osäker 

Nära vän 
(kvinna) till 
omsorgs-
tagare 74 år 

Hemtjänst 3–4 ggr/dag, 
demens och Alzheimers 

Ja Utlovades ofta 
men många 
andra kommer 
också 

FOK har efter 2 månader 
börjat få god personkänne-
dom och noterar förändringar 

Ja 

Son till 
omsorgs-
tagare 86 år 

Hemtjänst 6 ggr/dag, 
Alzheimers 

Ja När FOK är i 
tjänst 

FOK har god personkänne-
dom, noterar förändringar och 
kommunicerar kring omsorgs-
tagarens behov till övriga i 
gruppen 

Ja 

Maka till 
omsorgs-
tagare 88 år 

Hemtjänst 2 ggr/dag, 
rörelsehindrad efter 
bruten lårbenshals 

Nej Många olika, 
några lite mer 
frekventa 

Personalen vet i regel hur de 
ska genomföra insatserna 

– 

Svärdotter 
till omsorgs-
tagare 75 år 

Hemtjänst flera ggr/dag, 
kan inte röra armarna 

Ja men okänd Många olika, 
verkar inte vara 
någon som 
kommer ofta 

En del verkar känna omsorgs-
tagaren, andra inte, perso-
nalen vet sällan hur insats-
erna ska utföras. Personalen 
verkar inte notera föränd-
ringar 

För 

vissa 

Sambo (man) 
till omsorgs-
tagare 71 år 

Hemtjänst 2 ggr/dag, 
demens 

Ja FOK 2 ggr i 
veckan i övrigt 
3–4 personer, 
kan variera 

Ganska god personkännedom 
– men i huvudsak anhörig 
som noterar förändringar 

Ja 

Dotter till 
omsorgs-
tagare 94 år 

Hemtjänst 5 ggr/dag, 
dubbelbemanning, helt 
sängliggande 

Nej Först var det en 
person som kom 
ofta plus 3–4 
regelbundet – 
nu många fler 

Den som tidigare gick ofta 
hade god personkännedom. 
Ingen som har god kännedom 
nu 

– 

Källa: Telefonintervjuer med anhöriga och närstående genomförda våren 2020 . 
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Kontakten mellan anhöriga och omsorgskontakten 

Av intervjuerna med anhöriga och närstående till omsorgstagare 
framkommer att sju av nio har en omsorgskontakt (tabell 3.3). I ett 
fall då det ska finnas en omsorgskontakt enligt hemtjänsten är denne 
varken känd för omsorgstagaren eller den anhöriga. 

Tre anhöriga kan kontakta omsorgskontakten direkt och i övriga 
fall går kontakterna via hemtjänstkontoret. De tre anhöriga som har 
direktnummer till omsorgskontakten menar att det är en trygghet 
och lyfter även fram vikten av den fungerande tvåvägskommunika-
tionen som finns dem emellan. En intervjuad anhörig uttrycker ”en 
stor lättnad” över att kunna kontakta omsorgskontakten vid behov. 
Flera anhöriga som inte har möjlighet att ha direktkontakt med om-
sorgskontakten vittnar om bristfällig kommunikation mellan dem 
och hemtjänsten. I ett fall lämnar den anhöriga meddelanden på 
kontoret men blir sällan uppringd. I ett annat fall får den anhöriga 
själv kontakta kontoret när insatser uteblir. Flera anhöriga menar att 
schemaändringar är frekventa, dåligt kommunicerade och kan i vissa 
fall skapa oro och ilska hos omsorgstagare särskilt då demens före-
ligger. 

Hur omsorgskontakt fungerar enligt anhöriga 

Enligt några anhöriga utlovade hemtjänsten att den fasta omsorgs-
kontakten skulle komma ofta till omsorgstagaren medan det i prak-
tiken inte blev så. Den dåliga personalkontinuiteten är problematisk 
enligt flera av de intervjuade. En närstående beskriver situationen då 
omsorgstagaren med demens och Alzheimers sjukdom inte vill 
öppna dörren när han inte känner igen personalen. Han blir både 
orolig och arg när det kommer personal som han inte känner igen. 

I ett par intervjuer med anhöriga framkommer att omsorgskon-
takten har god personkännedom, läser av hälsoförändringar och kom-
municerar dem till såväl anhöriga som personal i hemtjänstgruppen. 
I andra fall är det den anhöriga som kommunicerar hälsoförändringar 
till omsorgskontakten. 
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Vad omsorgskontakt betyder för den anhöriga 

När det finns en väl fungerande omsorgskontakt innebär det enligt 
flera intervjuade en stor trygghet. Tryggheten handlar om att det 
finns en person man kan vända sig till, som har god personkännedom 
och som meddelar den anhöriga om förändringar i hälsotillståndet. 
En anhörig menar att ”man kan slappna av” då omsorgskontakten 
finns och exempelvis ”åka på semester utan att få dåligt samvete”. 
Ytterligare en anhörig menar att ”det är skönt att bara kunna vara 
syster och inte personal”. Många av de intervjuade understryker att 
den fasta omsorgskontakten innebär en avlastning i vardagen. Andra 
fördelar som lyfts fram av en anhörig är att omsorgskontakten vet 
”hur omsorgstagaren vill ha det, vilken mat han vill ha och annat som 
höjer livskvaliteten och dessutom kan motivera omsorgstagaren att 
ta emot insatser”. Två av nio anhöriga har omsorgskontakter som 
vid behov kontaktar andra yrkesgrupper och bistår med ett samord-
ningsansvar något som lyfts fram som en stor fördel och innebär en 
viktig avlastning. 

Brister enligt anhöriga 

De huvudsakliga bristerna som framkommer i intervjuerna med 
anhöriga är; ändringar i schemaläggning och planering av insatser, 
dålig personalkontinuitet, undermålig kommunikation till den anhö-
riga om omsorgstagarens hälsotillstånd och för dåligt med tid hos 
personalen. Flera anhöriga lyfter också fram brister i omsorgsta-
garnas genomförandeplaner och då främst att de inte uppdateras 
regelbundet. I ett fall har den inte uppdaterats sen 2017. En inter-
vjuad anhörig lyfter fram ”envägskommunikationen” som proble-
matisk. Hon menar att det alltid är hon som ringer omsorgskontakten 
för att få information om omsorgstagaren och att ”tvåvägsinforma-
tion” skulle underlätta för henne det vill säga att omsorgskontakten 
själv hör av sig regelbundet för att informera om hälsoläget och 
annat av vikt för den anhöriga. Samma anhörig menar att ett centralt 
problem hos omsorgskontakten är att hen har både brist på tid och 
handlingsutrymme. Det innebär att omsorgskontakten inte hinner 
lära känna omsorgstagaren utan bara utför den planerade insatsen 
oavsett omsorgstagarens dagsform och behov. 
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En annan anhörig önskar att omsorgskontakten skulle komma 
oftare till omsorgstagaren för att kunna få en helhetsbild av henne. 
Den anhöriga menar vidare att personalen överlag inte har tillräckligt 
med utbildning och stöttning i sitt arbete. Hon lyfter fram tre ledord 
för det som behöver bli bättre: kontinuitet, vägledning och utbild-
ning. Bristande kompetens framkommer även vid en annan intervju 
där en anhörig menar att omsorgskontakten ”måste kunna hantera 
mediciner” för att det ska bli patientsäkert för omsorgstagaren. 
Andra brister i kompetens och utbildning handlar om omsorgskon-
takters bristande språkkunskaper. En anhörig lyfter exempelvis fram 
en situation då det blev ett missförstånd då omsorgstagaren skulle få 
hjälp med sin dusch. Missförståndet berodde på en språkförbistring 
hos personalen och ledde till att omsorgstagaren ”upplevde det som 
mycket jobbigt”. 

En omsorgskontakt bör vara en person som aktivt har valt en om-
sorgstagare – det skulle borga för att de trivs med varandra menar en 
av de intervjuade anhöriga. Hon menar vidare att det vore bra med 
en timmes ”utvecklingssamtal” i månaden i syfte att undersöka hur 
stödet fungerar. Samtalen skulle, enligt henne, kunna leda till att om-
sorgstagaren får en känsla av att någon ”ser dig” under förutsättning 
att det som sägs får konsekvens det vill säga leder till handling. 

En anhörig till en omsorgstagare med demens understryker vikten 
av att det inte kommer så många olika ur personalen. Hon menar 
samtidigt att personalen inte har förutsättningarna och planerings-
förmågan för att det ska vara möjligt. Hennes uppfattning är att ”de 
inte ens vet vad de ska göra i morgon”. 

Ytterligare en brist som lyfts fram av drygt hälften av de inter-
vjuade är att omsorgskontakten inte sköter kontakter till andra 
yrkesgrupper. En av de intervjuade menar att hemtjänsten förlitar sig 
på de närstående för den typen av stöd. 

3.5 Styrkor och svagheter 

I texten nedan ges en sammanfattning av styrkor och svagheter med 
omsorgskontakt som har framkommit i intervjuer med chefer, 
omsorgskontakter, omsorgstagare och anhöriga. 
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3.5.1 Styrkor och möjligheter med fast omsorgskontakt 

De huvudsakliga fördelarna med fast omsorgskontakt är enligt de 
intervjuade trygghet och kontinuitet för såväl omsorgstagare som 
personal och anhöriga. 

En fast omsorgskontakt kan skapa en förtroendefull relation med 
den äldre och få nödvändig kunskap om hur hjälpen ska utföras. 
Omsorgstagaren kan på så vis bli mer delaktig i omsorgen vilket kan 
leda till bättre kvalitet. En mer individanpassad omsorg kan skapa 
trygghet för omsorgstagaren och bidra till bättre förutsättningar för 
att bo hemma längre. 

En fast omsorgskontakt kan åstadkomma kontinuitet. Det kan 
handla om såväl personalkontinuitet som att omsorgen utförs på ett 
likartat sätt vid samma tidpunkt men inte nödvändigtvis av samma 
person. En stor fördel som lyfts fram av många är att omsorgskon-
takten tidigt kan upptäcka förändringar i hälsotillståndet hos om-
sorgstagaren. Omsorgskontakten kan också motivera svårmotiverade 
omsorgstagare att ta emot hjälp. Ytterligare en viktig aspekt som lyfts 
fram är att omsorgskontakten kan bidra till att bryta isolering och 
känslan av ensamhet hos äldre. 

För personalen kan rollen som fast omsorgskontakt innebära att 
arbetet blir roligare genom att man får ett större ansvar och lär känna 
den äldre. När det finns en uppgiftsbeskrivning kopplad till rollen 
blir ansvar och mandat tydliggjort. Vardagen blir mer förutsägbar och 
innebär på så vis även trygghet för personalen. Intervjuade chefer 
noterar att personalen ”växer med uppgiften”. 

De flesta intervjuade menar att fast omsorgskontakt kan ha en 
koppling till god personalkontinuitet under vissa förutsättningar. En 
av de viktigaste förutsättningarna som framkommer i kartlägg-
ningen är uppdelningen av personalstyrkan i mindre arbetslag som 
kopplas till geografiska områden. En annan viktig aspekt som lyfts 
fram är personalens inflytande över schemaläggning vilket skapar 
ökat handlingsutrymme och flexibilitet. Det kan i sin tur bidra till 
ökad arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. 

Omsorgskontakten kan bidra med avlastning i vardagen för 
anhöriga och bistå med kontakter till andra yrkesgrupper så den 
anhöriga inte behöver vara ”spindeln i nätet”. En annan viktig styrka 
med en fungerande omsorgskontakt är enligt anhöriga möjligheten 
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kunna kontakta den personal som känner omsorgstagaren och som 
kan kommunicera exempelvis förändringar i hälsotillståndet. 

3.5.2 Svagheter och utmaningar 

Rollen som fast omsorgskontakt kan bli sårbar menar de flesta inter-
vjuade. När kontakten är borta av någon anledning måste det finnas 
en ersättare som känner till omsorgstagarens behov och önskemål. 
Det kan vara en vice kontakt eller någon ur teamet som ersätter den 
ordinarie. 

Andra svårigheter handlar om att omsorgskontakten blir van att 
gå till samma omsorgstagare och det kan ta emot att gå till andra än 
till dem man går till dagligen. På motsvarande sätt kan omsorgs-
tagare ha svårare att ta emot omsorg från annan personal än den fasta 
omsorgskontakten. Det kan också bli svårt för omsorgskontakten 
att sätta gränser för vilken hjälp och hur mycket hjälp man kan och 
får ge. 

Det finns även en risk att man kommer ”för nära” en omsorgs-
tagare vilket ställer krav på ett professionellt förhållningssätt. Det 
förekommer också att både äldre och anhöriga har orimliga förvänt-
ningar och krav på vad en omsorgskontakt ska göra. I det samman-
hanget kan det vara svårt för omsorgskontakten att sätta gränser. 

Rollen som fast omsorgskontakt kan bli övermäktig, i synnerhet 
om man arbetar med omsorgstagare som har demens, missbrukspro-
blematik, psykisk ohälsa och andra omfattande behov. I de fallen kan 
det vara bra att växla omsorgsskapet med en kollega menar de flesta 
intervjuade. 

Om man som omsorgstagare blir lovad en omsorgskontakt som 
inte kommer ofta kan det enligt några intervjuade leda till oro och 
besvikelse. De menar att det därför är viktigt att skapa förutsättningar 
för att kunna hålla det som lovas, vilket kan vara svårt när det är stor 
omsättning på personal. Sjukskrivningar och svårigheten att rekrytera 
utbildad personal skapar utmaningar. Flera av de intervjuade chef-
erna uttrycker en oro för att på sikt kunna rekrytera tillräckligt med 
personal för det utökade behovet som medföljer en demografisk 
utveckling med en allt större andel äldre. 

Brist på tid och handlingsutrymme är också en utmaning för 
omsorgskontakten. Det leder till att det blir svårt för omsorgs-
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kontakten att få tillräckligt med tid för att lära känna omsorgsta-
garen och att kunna anpassa stödet efter hans eller hennes önskemål 
och behov. Tidsbristen bidrar även till stress hos omsorgskontakten 
vilket har negativa effekter på såväl personal som omsorgstagare och 
anhöriga. 

Ytterligare en utmaning är bristen på kompetens hos personalen. 
Inom ramen för hemtjänstpersonalens arbete ingår allt fler vårdrela-
terade delegerade insatser, exempelvis medicingivning eller sårvård 
vilket ställer krav på utbildning för att det ska kunna utföras på ett 
patientsäkert sätt. Bristande kunskaper i svenska hos personalen lyfts 
fram som problematiskt av såväl intervjuad personal som omsorgs-
tagare och anhöriga. 

Brister i schemaläggning och planering lyfts fram av omsorgs-
tagare och anhöriga som problematiskt – det kan till exempel handla 
om att omsorgskontakten inte kommer lika ofta som först utlovat. 
Mycket av samordningsansvaret med andra yrkesgrupper ligger på 
närstående och anhöriga vilket flera intervjuade menar borde kunna 
utföras av omsorgskontakten. 

En utmaning för privata utförare kan enligt några intervjuade vara 
att omsorgskontakten ”tar med” sina omsorgstagare när de byter 
arbetsplats vilket innebär en viss sårbarhet för verksamheten. 
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4 Hemtjänstlandskapet 

I det här kapitlet ges en kort historik till fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten. Därefter följer en beskrivning av omsorgstagare med hem-
tjänst, anhörigas och närståendes roll i omsorgen samt personalens 
arbetsmiljö och kompetens. Syftet med kapitlet är att ge en bild av 
det hemtjänstlandskap i vilket den fasta omsorgskontakten, enligt 
utredningens förslag, kommer att arbeta. 

4.1 Fast omsorgskontakt 

4.1.1 Ingen ny företeelse 

Fast omsorgskontakt är ingen ny företeelse utan har funnits länge 
inom hemtjänsten under andra benämningar.1,2 Redan på 1950-talet 
gav så kallade hemsamariter stöd till äldre och hade då sina ”fasta 
äldre” som de lärde känna och kunde bygga upp en relation till. 

Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar sedan 1950-
talet och mycket har blivit bättre samtidigt som det återstår ett antal 
brister att åtgärda. Det handlar bland annat om brist på kompetens, 
kontinuitet och illa fungerande samverkan mellan huvudmännen 
(SOU 2017:21). Tanken om att få till stånd bättre personalkonti-
nuitet inom äldreomsorgen med hjälp av en omsorgskontakt är inte 
ny. Enligt Rönnerfält m.fl. (2010) var intentionerna med en så kallad 
kontaktman inom hemtjänsten från början att göra omsorgen mer 
individbaserad och att försöka lösa problemet med dålig personal-
kontinuitet. Systemet med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 

 
1 Falk, H., Gustavsson, L., Richt, B. (2001). Kontaktmannaskap en väg till bättre äldrevård. 
Liber AB Stockholm. 
2 Rönnerfält, M., Norman, E., Wennberg, K. (2010). Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 
(2. uppl.). Stockholm: Gothia. 

 



Hemtjänstlandskapet SOU 2020:70 

60 

fick spridning i början av 2000-talet3 och i slutet av 2010-talet hade 
många av landets kommuner infört kontaktpersoner i hemtjänsten.4,5 
Nästan 10 år senare, år 2019, har enligt uppgift från Socialstyrelsen 
86 procent av omsorgstagarna en kontaktperson. Benämningen av 
rollen i kommunerna varierar – kontaktperson eller kontaktman är 
vanliga begrepp som fortsatt i texten omnämns som fast omsorgs-
kontakt. 

Rönnefält m.fl. (2010) konstaterar att när kunskap saknas om 
vilka arbetsuppgifter som ingår i omsorgskontaktens arbete och 
vilken funktion rollen förväntas ha, skapar det en otydlighet för såväl 
personalen som omsorgstagare och anhöriga.6 Bilden av en stor 
variation i omsorgskontaktens roll och funktion framträder även i 
dag, 10 år senare, i utredningens kommunkartläggning (kapitel 3). 

Trots att omsorgskontakt alltså har funnits länge i hemtjänst-
verksamheterna och att 8 av 10 omsorgstagare i dag har en omsorgs-
kontakt så är det fortsatt ett uppdrag som ofta präglas av otydlighet 
där både rutiner och chefsstöd saknas (se kapitel 3). För att skapa lik-
värdighet i landet behövs enligt utredningen en reglering av fast om-
sorgskontakt i lag (se kapitel 7). Den fasta omsorgskontaktens 
arbete kan, menar utredningen, under rätt förutsättningar bidra till 
både bättre personalkontinuitet och en tryggare och mer individan-
passad omsorg. 

4.1.2 Syfte och möjligheter med rollen 

Det huvudsakliga syftet med fast omsorgskontakt är enligt Rönnefält 
m.fl. (2010) att ge omsorgstagaren en individuell och trygg omsorg. 
Utöver det kan arbetet med fast omsorgskontakt också ge positiva 
effekter för organisationen som sådan. Falk m.fl. (2001) menar att 
ett utvecklat omsorgsskap ger olika personalkategorier möjlighet till 
fördjupat ansvarstagande inom sina respektive kompetensområden. 
Autonomi och ett större ansvarstagande i arbetet kan i sin tur skapa 

 
3 Falk, H., Gustavsson, L., Richt, B. (2001). Kontaktmannaskap en väg till bättre äldrevård. 
Liber AB Stockholm. 
4 Rönnerfält, MB., Norman, E., Wennberg, K. (2010). Kontaktmannaskap inom äldreom-
sorgen (2. uppl.). Stockholm: Gothia. 
5 Bergström, P. (2009). Utveckling av kontaktmannaskap och lärande samtal: en studie genom-
förd inom äldreomsorgen. FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete. Linköpings kom-
mun. 
6 Rönnerfält, MB., Norman, E., Wennberg, K. (2010). Kontaktmannaskap inom äldreom-
sorgen (2. uppl.). Stockholm Gothia. 
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engagemang, leda till mer stimulerande arbetsuppgifter och bidra till 
ökat handlingsutrymme i arbetet. Sammantaget kan det leda till en 
kvalitetsutveckling av verksamheten inte minst mot bakgrund av att 
kontinuiteten blir bättre. Andra goda följdeffekter kan, enligt för-
fattarna, bli att verksamheten får bättre rykte och blir en mer attrak-
tiv arbetsplats. 

Vidare utgör omsorgskontakten en viktig kontaktyta in i hem-
tjänsten för anhöriga och närstående. En omsorgskontakt med 
ansvar för huvuddelen av omsorgen bidrar med en känsla av trygghet 
för anhöriga och närstående och kan även göra dem mer delaktiga i 
omsorgsarbetet.7  

4.1.3 Omsorgskontaktens arbete 

I första hand handlar omsorgskontaktens uppdrag om att arbeta i en 
nära relation till den äldre och skapa en helhetsbild av omsorgs-
tagarens situation.8 Den goda personkännedomen är viktig för att 
omsorgskontakten ska kunna förstå omsorgstagaren och anpassa 
stödet till hens individuella behov. Även om omsorgskontakten inte 
kan utföra allt omsorgsarbete hos omsorgstagaren kan rollen fungera 
som en sammanhållande länk i omsorgskedjan.9,10 Arbetet handlar 
även om att samverka med och informera anhöriga och närstående, 
arbetslaget och andra yrkesgrupper. 

När kontakten ska utses är det är viktigt, enligt Rönnerfält m.fl. 
(2010) att omsorgstagarens önskemål om vem som ska vara omsorgs-
kontakt tillgodoses i största möjliga utsträckning. Ett fungerande 
omsorgsskap bygger på att den äldre känner sig trygg med omsorgs-
kontakten. Vidare menar författarna att det är viktigt att informera 
omsorgstagaren om att det vid behov finns möjlighet att byta om-
sorgskontakt. En intervjustudie11 visar att omsorgstagarna inte ansåg 
det som särskilt viktigt att få välja omsorgskontakt – däremot var det 
viktigt för dem att personen i fråga kände dem och deras behov 

 
7 Rönnerfält, MB., Norman, E., Wennberg, K. (2010). Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 
(2. uppl.). Stockholm Gothia. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Falk, H., Gustavsson, L., Richt, B. (2001). Kontaktmannaskap en väg till bättre äldrevård. 
Liber AB Stockholm. 
11 Harnett, T. (2008). Vad vill du ha hjälp med i dag? – utvärdering av Projekt Personlig Service 
vid Gräshagens hemtjänst. FoU-rapport 2008:2. Äldreomsorg och äldrevård. 
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eftersom omsorgstagaren då slapp förklara vad och hur insatserna 
skull ges. 

En viktig förutsättning för ett välfungerande omsorgsskap är att 
det finns tydliga mål med rollen, samt gemensamma arbetssätt och 
rutiner som ger personalen vägledning i arbetet. När arbetet vilar på 
en gemensam grundsyn som att omsorgstagaren ska ha inflytande 
och vara delaktig i omsorgen, skapas en organisationskultur som är 
en god grund för arbetet med fast omsorgskontakt. Andra viktiga 
förutsättningar är personalen delas in i små grupper med en fast om-
sorgskontakt och en vice omsorgskontakt. Det skapar kontinuitet 
för omsorgstagarna.12 

En utbildare i kontaktmannaskap13 menar att för att fast omsorgs-
kontakt ska fungera i praktiken krävs att planeringen av arbetet i hem-
tjänstgruppen kopplas ihop och samordnas med rollen. Han menar att 
det inte får bli två olika spår – planeringsprocessen måste kopplas 
ihop med fast omsorgskontakt. Han summerar de viktigaste förut-
sättningarna som: planeringen av arbetet, resurser (tid och pengar), 
och ett gott ledarskap. Vidare menar han att det är viktigt att en om-
sorgskontakt får kontinuerlig handledning och inte behöver känna 
sig ensam i sitt arbete. 

4.2 Vem är omsorgstagaren? 

I utredningen omfattas omsorgstagare av personer som är 65 år och 
äldre med hemtjänstinsatser. Äldre med hemtjänst är en heterogen 
grupp med skiftande behov och önskemål. Hemtjänstinsatserna kan 
vara alltifrån matleverans och larm till omfattande insatser i form av 
personlig omvårdnad. 

Antalet personer med hemtjänst har ökat under den senaste 10-
årsperioden och var år 2019 drygt 172 000. Om man i stället tittar på 
andelen äldre i befolkningen med hemtjänst visar statistiken att den 
har minskat från 9,1 procent till 8,3 procent under samma tids-
period. Det är en effekt av den demografiska utvecklingen med en 
växande åldrande befolkning.14 

 
12 Rönnerfält, MB., Norman, E., Wennberg, K. (2010). Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 
(2. uppl.). Stockholm Gothia. 
13 Intervju 5 november 2019. 
14 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
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Det har blivit vanligare att äldre köper servicetjänster av privata 
företag och i samband med det använder RUT-avdraget. Det är svårt, 
enligt Socialstyrelsen, att skatta den exakta omfattningen av RUT-
avdrag för äldre eftersom de redovisade uppgifterna avser äldre som 
själva använder RUT-avdrag, och inte situationer när barn eller andra 
närstående köper insatser till den äldre personen. Siffrorna visar 
dock att utnyttjandegraden skiljer sig åt i landet vilket tyder på 
ojämlika möjligheter att utnyttja den här typen av tjänster.15 

Insatserna som ges inom ramen för hemtjänsten har ändrat 
karaktär; färre omsorgstagare har enbart servicetjänster och fler har 
stöd i form av personlig omvårdnad. Dessutom har andelen om-
sorgstagare med enbart trygghetslarm eller matdistribution ökat.16 

Drygt hälften av äldre personer med hemtjänst upplever besvär 
av ensamhet.17 Forskning visar att ensamhet är en riskfaktor kopplad 
till psykisk ohälsa som depression. Den psykiska ohälsan, framför 
allt depression, är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livs-
kvalitet för personer mellan 65–80 år. Det har även visat sig att 
depression ökar risken för att drabbas av demens, stroke, diabetes 
och hjärtinfarkt.18 Socialstyrelsen konstaterar att olika symptom på 
psykisk ohälsa är förhållandevis vanliga i den äldre befolkningen och 
att det är viktigt att arbeta förebyggande med äldre i riskzonen för 
psykisk ohälsa, depression och demens. 19 

Fallolyckor är vanliga i gruppen 65 år och äldre, och fallskador är 
den vanligaste typen av skada som kräver slutenvård bland personer 
över 65 år. Det är även den skadetyp som orsakar flest skaderela-
terade dödsfall i samma population. Det görs redan i dag vissa 
insatser för att förebygga fallskador men det behövs ett samlat grepp 
med förebyggande program i samhället med inriktning mot äldres 
säkerhet. 20 

Undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall har betydelse 
för den äldres livskvalitet och välmående. Alla dessa riskområden 
påverkar varandra och har betydelse för att någon eller några risker 
ska uppstå.21 

 
15 Ibid. 
16 Socialstyrelsen (2019). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2019. 
17 Ibid. 
18 Djukanovic, I. (2017). Depression in older people – Prevalence and preventive intervention. 
Linnaeus University Dissertations No 274/2017. 
19 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Den totala användningen av läkemedel bland äldre har ökat. Ande-
len äldre med tio eller fler läkemedel hade under perioden år 2005–2017 
ökat med 27 procent. Samtidigt har kvaliteten i läkemedelsbehand-
lingen förbättrats på flera sätt, bland annat har användningen av 
olämpliga läkemedel minskat med 59 procent. 

Utvecklingen har sammantaget gått mot fler multisjuka äldre 
som ofta behöver insatser från såväl hemtjänst som kommunal och 
regional hälso- och sjukvård (SOU 2016:2). 

4.3 Anhöriga och närstående ger omfattande 
informell omsorg 

Den informella omsorgen som utförs av anhöriga och närstående har 
ökat under 2000-talet. När var fjärde plats på äldreboenden försvann 
i början av seklet ökade den informella omsorgen utförd av både män 
och kvinnor.22 Uppgifter från en enkätundersökning år 2013 visar att 
30 procent av kvinnorna och 27 procent av männen i åldrarna 45–66 år 
gav omsorg till en närstående minst en gång i veckan (SOU 2014:28). 
Kvinnor ger förhållandevis mer omfattande och personnära omsorg 
jämfört med män. De drabbas också i större utsträckning av negativa 
konsekvenser befattat med den informella omsorgen. Det handlar 
både om ekonomiska och hälsorelaterade negativa effekter.23 

Forskning visar att döttrar till äldre med låg utbildningsnivå utför 
förhållandevis mer informell omsorg än sönerna. Både döttrars och 
söners yrkesarbete påverkas på liknande sätt när de tar ansvar för den 
informella omsorgen. Däremot drabbas döttrarna i större utsträck-
ning av psykiska påfrestningar.24 

En nyligen publicerad studie visar att närståendes insatser är två 
till tre gånger så omfattande som den formella vården och omsorgen 
i det ordinära boendet. När det handlar om demenssjuka personer är 
de närståendes insatser än mer omfattande.25 

 
22 Ulmanen, P. (2015). Omsorgens pris i åtstramningstid – Anhörigomsorg för äldre ur ett 
könsperspektiv. Avhandling. Rapport i socialt arbete nr. 150. Stockholms universitet. 
23 Sand, A-B. (2016). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg (Uppdaterad 
version). Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 
24 Ulmanen, P. (2015). Omsorgens pris i åtstramningstid – Anhörigomsorg för äldre ur ett 
könsperspektiv. Avhandling. Rapport i socialt arbete nr. 150. Stockholms universitet. 
25 Wimo, A., m.fl. (2020). Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende – 
förändringar och samspel över tid 2001–2015 i SNAC projektet. 
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4.4 Kontinuitet och kvalitet 

Kontinuitet är nära sammanflätad med den upplevda tryggheten hos 
omsorgstagare (SOU 2017:21). Det handlar om att få kontroll över 
sin vardag genom delaktighet och inflytande över när och hur 
omsorgen ska utföras.26 För omsorgstagare med komplexa vård- och 
omsorgsbehov eller demenssjukdomar är kontinuitet och individu-
ellt anpassade insatser särskilt viktiga.27  

Kontinuitet kan handla om att samma personer utför omsorgen, 
personalkontinuitet, eller att den utförs på liknande sätt, omsorgs-
kontinuitet. Tidskontinuitet, att omsorgen utförs på överenskommen 
tid, är en annan aspekt av kontinuitet. För de flesta äldre är det viktigt 
att uppleva kontinuitet i vardagen28 men olika typer av kontinuitet 
kan vara olika viktigt för omsorgstagarna. En ny rapport29 med fokus 
på kontinuitet inom vården visar på skillnader i befolkningen vad 
gäller preferenser av olika typer av kontinuitet. 

4.4.1 Personalkontinuitet – en viktig kvalitetsaspekt 

En god personalkontinuitet innebär att den äldre i största möjliga 
mån får omsorg av samma personal. För de flesta äldre är det 
tryggare att få stöd av personal som de känner igen och med vilka en 
ömsesidig relation har byggts upp.30 En god personalkontinuitet 
ökar även möjligheterna att tidigt uppmärksamma ett försämrat 
hälsotillstånd hos den äldre.31 Personalkontinuitet rankas som viktig 
av omsorgstagarna själva32 och den är särskilt viktig för omsorgs-
tagare med omfattande behov.33  

Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) understryker att per-
sonlig kontinuitet är trygghetsskapande, inte bara för patienten utan 

 
26 Blusi, M., Swan, Å., Sjöström, K., Isaksson, M. (2012). Hemtjänst – vad är viktigt för kunden? 
Kommunförbundet FoU Västernorrland. Rapport 2012:10. 
27 Inspektionen för vård och omsorg IVO (2013). Äldre efterfrågar kontinuitet Nationell till-
syn av vård och omsorg om äldre – slutrapport. 
28 Ibid. 
29 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020). Primärt i vården – en studie om befolk-
ningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler. Rapport 2020:9. 
30 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
31 Inspektionen för vård och omsorg IVO (2013). Äldre efterfrågar kontinuitet Nationell till-
syn av vård och omsorg om äldre –slutrapport. 
32 Edebalk, PG., Samuelsson, G., Ingvad, B. (1995). How Elderly People Rank-Order the 
Quality Characteristics of Home Services. Ageing and Society 15: 83–102. 
33 Sverkersson, E. (2016). Kundupplevd kvalitet i hemtjänsten En kvalitativ studie om den 
kommunala hemtjänsten i Kalmar. Magisteruppsats. Lunds universitet. 
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även för personalen. När personalen sedan tidigare känner till 
problemet hos patienten inger det en känsla av kontroll, säkerhet 
och trygghet. Kontinuitet kan på så vis bidra till en god arbetsmiljö. 
Vidare konstateras i utredningen att personalkontinuitet leder till 
effektivitetsvinster på grund av minskad inläsningstid och minskat 
kommunikationsbehov för att skapa kontakt med en person som 
man inte träffat tidigare. 

Personalkontinuiteten är alltså en viktig kvalitetsaspekt i om-
sorgen och den följs årligen upp av Socialstyrelsen. Uppföljningen 
bygger på värden som kommunerna frivilligt rapporterar in till Kom-
mun- och landstingsdatabasen Kolada. Kommunerna mäter antalet 
hemtjänstpersonal som den enskilde möter under en 14-dagars-
period34. Resultaten från år 2019 visar att i genomsnitt mötte äldre 
med hemtjänst 16 olika personer från hemtjänsten under två veckor. 
Variation mellan kommunerna är stor, med siffror på personal-
kontinuitet från 7 till 25. Personalkontinuiteten har försämrats under 
de senaste tolv åren från i genomsnitt 12 till 16. De senaste fem åren 
har dock kontinuiteten vara relativt stabil och legat runt 15 och 16.35 

4.4.2 Arbetsförhållanden och organisering – centralt 
för personalkontinuitet 

Omfattande sjukskrivningar och höga sjuktal innebär att det finns 
ett stort antal vikarier och tillfälligt anställda inom hemtjänsten. Det 
försämrar förutsättningarna för en god personalkontinuitet.36 En 
viktig förutsättning för att åstadkomma bättre personalkontinuitet 
är att åstadkomma en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i för-
längningen bidrar till lägre sjukfrånvaro inom hemtjänsten. Rätten 
till heltid för undersköterskor och en begräsning av visstids- och 
timanställda är också viktiga förutsättningar för god personalkon-
tinuitet (SOU 2017:21). 

 
34 I måttet ingår personer 65 år och äldre som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. 
Trygghetslarm och matleveranser räknas inte och hemsjukvårdspersonal ingår inte. 
35 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorgs om äldre. Lägesrapport 2020. 
36 Ibid. 
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Brister i arbetsförhållanden behöver åtgärdas 

Arbetsförhållandena inom äldreomsorgen har försämrats över tid 
vilket har varit en bidragande orsak till att personalen har övervägt 
att lämna sina arbeten.37,38,39 I jämförelse med andra nordiska länder 
är situationen sämre i Sverige på flera områden.40 Det finns även 
skillnader i arbetsförhållanden inom Sverige. Hemtjänstpersonalen i 
storstäder har generellt bättre anställningsförhållanden men sämre 
arbetsvillkor jämfört med personalen i tätort och landsbygd.41 

Resultatet av en omfattande tillsyn i äldreomsorgen under 
perioden år 2017–2019 visar också på stora brister42. Det handlar 
bland annat om att personalen inte kan påverka sin arbetstid, exempel-
vis då oväntade situationer uppstår hos omsorgstagare, och att per-
sonalen inte får tillräckligt med tid för återhämtning och reflektion. 
I rapporten konstateras att det finns ett stort behov av att förbättra 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten. 

För att fler ska vilja stanna kvar i arbetet är det viktigt att för-
bättra arbetstiderna, öka utrymmet för utvecklingsmöjligheter och 
minska den fysiska och psykiska arbetsbelastningen. Hög arbets-
belastning kan, enligt en nyligen publicerad artikel, ha en negativ 
påverkan på livskvaliteten hos personalen.43  

Andra viktiga förbättringsområden handlar om utökat stöd från 
arbetsledare och kollegor, samt att personalen ges ökat inflytande 
över sitt arbete och tid för återhämtning. Förbättringar av arbetsför-
hållandena i hemtjänsten är nödvändiga både för att säkerställa en 
god omsorgskvalitet och för personalens välbefinnande. Det är 

 
37 Szebehely, M., Stranz, A., Strandell, R. (2017). Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? 
Arbetsrapport 2017:1. Stockholms universitet. 
38 Kommunal (2018). Personal som stannar – en rapport om arbetsmiljön i äldreomsorgen. 
39 Strandell, R. (2020). Care workers under pressure – A comparison of the work situation in 
Swedish home care 2005 and 2015. Health & social care in the community. 28(1):137–47. 
40 Szebehely, M., Stranz, A., Strandell, R. (2017). Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? 
Arbetsrapport 2017:1. Stockholms universitet. 
41 Jönsson, H., Szehehely, M. (red.) (2018). Äldreomsorger i Sverige – Lokala variationer och 
generella trender. Gleerups Utbildning AB Malmö. 
42 Arbetsmiljöverket (2020). Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019 – Riskfylld arbetsmiljö 
– utmaningar för framtidens äldreomsorg. 
43 Sjöberg, A., Pettersson-Strömbäck, A., Sahlén, K-G., Lindholm, L., Norström, F. (2020). 
The burden of high workload on the health-related quality of life among home care workers 
in Northern Sweden. International Archives of Occupational and Environmental Health. 
https://doi.org/10.1007/s00420-020-01530-9. 
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också nödvändigt för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov 
och för att kunna behålla personal inom hemtjänsten.44 

Forskningsstudier från Storbritannien visar att för att kunna 
nyrekrytera och behålla personal inom omsorgen behöver inte bara 
arbetsförhållandena förbättras utan även karriärmöjligheterna.45,46 
Låg status och den negativa bilden av yrket som framkommer i media 
försvårar rekryteringen av personal. Några viktiga förbättrings-
åtgärder som kan öka nöjdheten hos personalen är bättre handled-
ning, tydligare uppskattning av personalens arbete, informella och 
formella möten i grupp för att minska känslan av ensamarbete, och 
större flexibilitet i arbetet.47 Genom att ta vara på hemtjänstperso-
nalens engagemang och kompetens och ge möjlighet till löneutveck-
ling kan arbetsplatsen bli mer attraktiv.48 

En sammanfattningsartikel49 drar slutsatsen att framtida studier 
av hemtjänstens arbetsmiljö behöver fokusera mer på de underligg-
ande orsakerna till arbetsmiljörelaterade problem och koppla resul-
taten till aspekter som omsorgskvalitet och patientsäkerhet. 

Organisering av arbetet 

Det är viktigt att organisera arbetet så att kontinuiteten i relationen 
mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren kan underhållas. På så vis 
kan man åstadkomma både god omsorgskvalitet och goda arbetsvill-
kor.50 Schemaläggning och planering är centrala faktorer för att åstad-
komma personalkontinuitet. Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) 

 
44 Strandell, R. (2020). Care workers under pressure – A comparison of the work situation in 
Swedish home care 2005 and 2015. Health & social care in the community. 28(1):137–47. 
45 Atkinson, C., Crozier, S., Lewis, L. (2016). Factors that affect the recruitment and retention 
of domiciliary care workers and the extent to which these factors impact upon the quality of 
domiciliary care. Cardiff Welsh Government. 
46 Bennett, L., Honeyman, M., Bottery, S. (2018). New models of home care. The King's Fund. 
York. 
47 Atkinson, C., Crozier, S., Lewis, L. (2016). Factors that affect the recruitment and retention 
of domiciliary care workers and the extent to which these factors impact upon the quality of 
domiciliary care. Cardiff Welsh Government. 
48 Nordén, H. (2004). Karriärstegen: utbildning och utveckling för personal i äldreomsorgen. 
Kommentus Stockholm. 
49 Rydenfält, C., Holgersson, C., Östlund, B., Arvidsson, I., Johansson, G., Persson, R. (2020) 
Picking low hanging fruit – A scoping review of work environment related interventions in 
the home care sector. Home Health Care Services Quarterly 39:4, 223–237. DOI: 
10.1080/01621424.2020.1772936. 
50 Astvik, W. (2003). Relationer som arbete. Förutsättningar för omsorgsfulla möten i hem-
tjänsten. Avhandling Arbetslivsinstitutet 2003:8. Stockholm. 
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konstaterar att för att personalkontinuiteten inom vården ska få 
genomslag räcker det inte med lagstiftning. Det krävs att man ändrar 
arbetssätten och ställer krav på planering och schemaläggning av 
verksamheten. 

Organiseringen av personalen i mindre grupper kan bidra till en 
bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten. Andra organisa-
toriska förändringar kan handla om att få till stånd bättre kontinuitet 
genom att skapa resursteam med vikarierande undersköterskor då 
ordinarie personal är sjuk.51 

Stockholms stad konstaterar i sin uppföljning från år 2018 att det 
krävs både styrning och en god grundplanering i personalscheman, 
med flexibilitet för tillfälliga förändringar, för att åstadkomma en 
god personalkontinuitet. Underlag för att enkelt kunna följa upp 
personalkontinuiteten under året är också en viktig förutsättning.52 

Ledningens sätt att tänka påverkar förutsättningarna för god 
personalkontinuitet. När verksamheten utgår från omsorgstagarna 
och deras behov finns potential för att uppnå bättre personal-
kontinuitet, högre omsorgskvalitet och ökad trygghet för omsorgs-
tagaren.53,54 Bättre personalkontinuitet tillsammans med tillitsbaserad 
styrning med omsorgstagarnas behov i centrum kan även förbättra 
arbetsmiljön och minska sjuktalen hos personalen. (SOU 2018:38, 
kapitel 3). 

Personalkontinuitet hos privata och kommunala utförare 

Finns det ett samband mellan regiform och personalkontinuitet? En 
jämförelse mellan kommuner vad gäller personalkontinuitet och 
andelen omsorgstagare med hemtjänst i enskild regi visar att det inte 
finns något samband mellan de två kriterierna (R2=0.07, figur 4.1)55. 
Personalkontinuiteten verkar alltså inte vara avhängig av om utfö-
raren är privat eller offentlig. 

 
51 Socialstyrelsen (2018). Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Uppfölj-
ning av 2017 års medel. 
52 Äldreförvaltningen (2019). Ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten. PM, Dnr 3.1–
408/2019. Stockholms stad. 
53 Blusi, M., Swan, Å., Sjöström, K., Isaksson, M. (2012). Hemtjänst – vad är viktigt för 
kunden? Härnösand: FoU Västernorrland. Rapport 2012:10. 
54 Daneryd, P. (2015). Skönsmons hemtjänst i Sundsvall. Ett framgångsexempel. Kommunal 
& Vision. 
55 R2-värden nära 1 betyder att det finns ett starkt samband och värden nära 0 att samband 
saknas. 
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Figur 4.1 I figuren plottas personalkontinuiteten mot andelen 
omsorgstagare (o.s.t.) med hemtjänst i enskild regi i 218 
kommuner. Uppgifterna gäller för år 2019 

 
Källa: Data hämtade ur Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

 
 
En uppföljning56 av personalkontinuiteten hos både privata och 
offentliga utförare i Stockholm år 2018 och 2019 visar dock på vissa 
skillnader kopplade till regiform. Hemtjänstmottagare mötte i snitt 
elva till tolv olika personer under en tvåveckorsperiod och små 
privata utförare hade något bättre resultat. I uppföljningen kon-
stateras att utförare som ger stöd till förhållandevis få omsorgstagare 
har en bättre kontinuitet än utförare med många omsorgstagare 
eftersom de har få antal anställda. Privata utförare kan, till skillnad 
från kommunala utförare, ange ett kapacitetstak (maximalt antal 
omsorgstagare) och har även möjlighet att ange ett begränsat geo-
grafiskt upptagningsområde. Personalkontinuiteten hos större privata 
utförare i Stockholm skiljer sig inte märkbart från de kommunala 
utförarna. 

Det verkar således inte finnas ett samband mellan regiform och 
personalkontinuitet, men däremot en koppling mellan storleken på 
utföraren och om utföraren är verksam i ett begränsat geografiskt 
område eller inte. 

 
56 Äldreförvaltningen (2019). Ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten. PM, Dnr 3.1–
408/2019. Stockholms stad. 
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4.4.3 Fast omsorgskontakt och personalkontinuitet 

Kan arbetet med fast omsorgskontakt bidra till bättre personal-
kontinuitet? En jämförelse mellan andelen omsorgstagare med 
omsorgskontakt och personalkontinuiteten i 221 kommuner visar 
att det inte finns något samband mellan kriterierna (R2=0,02, 
figur 4.2). Av figuren framgår exempelvis att i de kommuner där 
100 procent av omsorgstagarna har en omsorgskontakt varierar per-
sonalkontinuiteten mellan 9 och 22. 

Figur 4.2 I figuren plottas andelen omsorgstagare med omsorgskontakt 
mot personalkontinuiteten i 221 kommuner. Uppgifterna gäller 
för år 2019 

 
Källa: Data hämtade ur Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

 
 
Bristen på samband mellan andelen omsorgstagare med omsorgs-
kontakt och personalkontinuitet kan bero på att dagens omsorgsskap 
varierar mellan kommunerna vad gäller både uppgifter och rollens 
utformning. Utredningens kartläggning i 20 kommuner (kapitel 3) 
bekräftar att det finns en stor variation i hur rollen är utformad och 
fungerar i praktiken. I vissa kommuner går omsorgskontakten inte 
oftare till ”sina” omsorgstagare, medan i andra kommuner innebär 
rollen att omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för ett antal om-
sorgstagare och att de där utför lejonparten av omsorgen. Kartlägg-
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ningen visar också att uppdelningen av personalen i mindre arbetslag 
är en viktig förutsättning för att åstadkomma bättre kontinuitet. 

Arbetet med fast omsorgskontakt kan bidra med bättre kon-
tinuitet i omsorgen – om förutsättningarna finns. Rollen behöver då 
ha en tydlig styrning och innebörd för att detta ska ske.57 På mot-
svarande sätt inom vården konstateras att rätt förutsättningar 
behöver finnas på plats för att en fast kontakt ska kunna bidra till 
kontinuitet.58 

Goda exempel från kommuner 

Goda förutsättningar för fast omsorgskontakt – kan bidra till bättre 
personalkontinuitet 

En organisationsförändring i ett hemtjänstområde i Lunds kommun 
visade sig ge goda förutsättningar för den fasta omsorgskontaktens 
arbete och leda till positiva effekter för såväl omsorgstagare som 
personal.59 Arbetslaget delades in i mindre grupper om fyra personer 
varav tre av dem var omsorgskontakter till cirka fem omsorgstagare 
vardera. Den fjärde personen i gruppen täckte upp för de andra vid 
sjukdom och ledigheter. Indelningen i smågrupper var enligt perso-
nalen och cheferna en av framgångsfaktorerna för det positiva 
resultatet. 

I samband med organisationsförändringen tydliggjordes och 
stärktes omsorgskontaktens roll och ansvar. Ett ökat ansvarstagande 
ledde till att omsorgskontakterna hade ”bättre koll” på sina äldre och 
kunde följa dem på ett annat sätt en tidigare. Från att tidigare ha 
träffat omsorgstagaren cirka en gång i månaden träffade omsorgs-
kontakten den äldre dagligen vilket skapade goda förutsättningar att 
följa upp hur stödet fungerade och notera förändringar i omsorgs-
tagarens hälsotillstånd. Omsorgstagarna fick, med det nya arbetssättet, 
mer tid med sin omsorgskontakt vilket gav dem ökade möjligheter till 
självbestämmande och inflytande. Personalen delades in i omvård-
nads- och servicegrupper vilket fick ett positivt gehör hos underskö-
terskorna eftersom arbetet fick mer omvårdnadsfokus än tidigare. 

 
57 Skaraborgs kommunalförbund (2013). Personalkontinuitet i hemtjänst. 
58 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020). Primärt i vården – en studie om befolk-
ningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler. Rapport 2020:9. 
59 Nykvist, H, (2017). Framtidens ersättningssystem – hemtjänst och hemsjukvård. Slut-
rapport för Lunds kommun. Lunds kommun. 
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Det nya arbetssättet med ökat ansvar och mer fokus på omsorgs-
tagarnas behov ställde också ökade krav på undersköterskorna att 
använda sig av sina kunskaper från utbildningen. 

Den största förändringen efter omorganiseringen var enligt 
personalen den förbättrade kontinuiteten. Under ett år förbättrades 
personalkontinuiteten från 18 till 12 personer i området där man 
hade applicerat det nya arbetssättet. Omorganiseringen ledde även 
till ett mer enhetligt arbetssätt hos omsorgstagaren det vill säga 
bättre omsorgskontinuitet. 

En annan viktig och positiv effekt var att omsorgskontaktens 
goda personkännedom om den äldre nyttjades vid uppföljnings-
möten tillsammans med biståndshandläggaren. En förskjutning av 
samtalets inriktning noterades – från att tidigare ha handlat om 
rätten till insats och behov av mer tid handlade uppföljningssamtalen 
mer om kvalitet och måluppfyllelse. Omsorgstagarens delaktighet 
ökade samtidigt eftersom samtalen handlade om hur stödet skulle 
kunna bidra till att omsorgstagarens egna mål för insatsen upp-
nåddes. Generellt fungerade samarbetet och kommunikationen 
mellan utförarsidan och beställarsidan bättre efter organisations-
förändringen. 

Med ökad flexibilitet och god personkännedom om den äldre 
kunde personalen lättare bedöma längden på insatserna och fokusera 
på uppgiften snarare än hur lång tid den skulle ta. Genom att om-
sorgskontakterna kände sina omsorgstagare och deras hemmiljö 
kunde de arbeta mer effektivt vilket i förlängningen innebar tids-
vinster. En förutsättning för det flexibla arbetssättet var att omsorgs-
kontakten kände till sitt schema för dagen och kunde planera insats-
erna utifrån det. 

Ytterligare en positiv effekt av omorganiseringen i mindre 
grupper och ett stärkt omsorgsskap var att sjukfrånvaron sjönk från 
att ha legat på 17,4 procent 2014 till 11,5 procent år 2016. 

Tvärprofessionella team och kontinuitet 

I Sundsvall pågår ett utvecklingsarbete där den så kallade Skönsmo-
modellen ska utvecklas till ett arbete med tvärprofessionella team. 
I ett avgränsat geografiskt område ska ett team med underskö-
terskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, bistånds-
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handläggare, sjuksköterskor och enhetschefer arbeta tillsammans 
runt varje omsorgstagare. Syftet är att rätt stöd så snabbt som möj-
ligt ska ges till de äldre. Det har visat sig vara enklare att genomföra 
när alla professionerna arbetar nära varandra med ett gemensamt 
arbetssätt. Utvecklingsarbetet har hittills gett goda resultat.60 Vid en 
intervju med en verksamhetsutvecklare i Sundsvall61 framkommer 
att ett teambaserat arbetssätt bidrar till ett mer förebyggande arbete 
vilket kan minska återinskrivningarna. Dessutom arbetar man i 
teamen mot att få till stånd en bättre personalkontinuitet i flera yrkes-
grupper och har till exempel i ett område lyckats få ned antalet di-
striktssköterskor som kommer till en omsorgstagare från 10 till 2.62 

4.4.4 Personalkontinuitet och covid-19-pandemin 

Under våren 2020 aktualiserades personalkontinuiteten i äldre-
omsorgen med anledningen av den pågående covid-19-pandemin. 
I verksamheterna togs initiativ för att på olika sätt minska antalet 
personal som omsorgstagarna träffar. Från den nationella tillsynen63 
framkommer att verksamheterna ser två fördelar med att färre i per-
sonalen går till omsorgstagarna. Det minskar risken för smittsprid-
ning samtidigt som personalen med god personkännedom tidigt kan 
uppmärksamma eventuella sjukdomstecken hos omsorgstagarna. 
Andra viktiga åtgärder under pågående pandemi är att verksam-
heterna underlättar för ett teamarbete där omsorgspersonalen sam-
verkar med andra yrkesgrupper. Aktiv information och kommu-
nikation med anhöriga och närstående för att minska deras oro ser 
verksamheterna också som viktigt. 

4.5 Sambandet mellan kvalitet, säkerhet 
och kompetens 

Både formell utbildning och så kallad praxiskunskap är enligt 
forskningen viktiga faktorer för att få till stånd ett omsorgsarbete av 
god kvalitet. De som förespråkar praxiskunskap menar att personlig 

 
60 https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/skonsmomodellen/ nedladdat 25 augusti 2020. 
61 Skypeintervju med verksamhetsutvecklare i Sundsvall 27 november 2019. 
62 Skypeintervju enhetschefer hemtjänsten, Sundsvall 19 december 2019. 
63 Inspektionen för vård och omsorg (2020). Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 
– hemtjänst. 

https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/skonsmomodellen/
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lämplighet och erfarenhetsbaserad vardagskunskap är viktigare än 
formell utbildning. Nackdelar med formella utbildningar har bland 
annat tagit utgångspunkt i att det finns en risk för att erfarenhets-
kunskapen ”professionaliseras sönder” och att omsorgsmottagare 
riskerar att objektifieras det vill säga behandlas utifrån en gemensam 
mall.64 Det finns också studier som visar att omsorgspersonalen 
själva inte anser att de behöver någon formell utbildning och att om-
sorgstagarna själva inte lägger någon större vikt vid utbildning, utan 
vid personalens personliga egenskaper.65 Men det finns också studier 
som visar på det motsatta, att personalen önskar fördjupad kunskap 
inom hälso- och sjukvård, då det utförs mer och mer kvalificerade 
hälso- och sjukvårdsuppgifter inom omsorgen.66 Forskning pekar på 
att formell utbildning är nödvändig för att möta äldres sammansatta 
och komplexa behov inom omsorgen samt framtidens utmaningar 
inom området.67 Personalens utbildningsnivå påverkar också omsorgs-
relationen. Utbildad personal kan ha mer kunskap och förståelse för 
omsorgstagarnas behov.68  

Av en litteraturgenomgång framgår att utbildning är den enskilt 
största kvalitetshöjande faktorn i äldreomsorgen. I rapporten fram-
kommer att utbildning gör personalen bättre i sina relationer till 
patienter och omsorgstagare. Rapporten visar också att behovet av 
att kunna kommunicera är centralt. Goda kunskaper i kommunika-
tion ger bättre förutsättningar för ett empatiskt förhållningssätt i 
omsorgssituationen.69  

Sambandet mellan god kvalitet, säkerhet och kompetens har varit 
föremål för behandling i ett antal statliga utredningar. I betänkandet 

 
64 Waerness, K. (1983). Kvinnor och omsorgsarbete. Prisma Stockholm., Eliasson, R. (1992). 
Egenheter och allmänheter. En antologi om omsorgs och omsorgens villkor. Arkiv Förlag 
Lund., Drugge, C. (2003). Omsorgsinriktat lärande. En studie om lärande i hemtjänsten. Luleå 
tekniska universitet. Luleå.  
65 Elmersjö, M. (2014). Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kom-
petens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen. Linnéuniversitetet. 
Växjö. 
66 Dunér, A. och Olin, E. (2011). En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och 
kompetenskrav inom funktionshindersverksamhet och äldreomsorg. Socialvetenskaplig 
tidskrift nr 4. 
67 Astvik, W. (2003). Relationer som arbete. Förutsättningar för omsorgsfulla möten i hem-
tjänsten. Arbetslivsinstitutet. Stockholm, Törnquist, A. (2004). Vad ska man kunna och hur 
ska man vara. Doktorsavhandling. Lärarhögskolan i Stockholm, Ahnlund, P. (2008). Omsorg 
som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen. Umeå 
universitet. Umeå. 
68 Ahnlund, P. (2008). Omsorg som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- 
och handikappomsorgen. Umeå universitet. Umeå. 
69 Törnquist, A. (2006). Vård och omsorgsassistensens kompetens – en litteraturgenomgång. 
Stockholms universitet. Stockholm. 
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Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 
(SOU 2017:21), fastslog utredaren att vården och omsorgen om äldre 
personer har kvalitetsbrister som är relaterade till bristande yrkes-
kompetens hos personalen. Utredningen bedömde att personer som 
arbetar inom äldreomsorg bör ha undersköterskekompetens. 

I betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
framgår att de brister som förekommer i undersköterskans kom-
petens kan utgöra risker för patientsäkerheten och för verksam-
hetens kvalitet och säkerhet, främst i kommunala verksamheter. Ett 
utbildningslyft är, enligt utredningen, nödvändigt för att personalen 
ska ha förutsättningar för att kunna förebygga fallskador och han-
tera trycksår, undernäring och läkemedel. Andra fördelar av ett 
utbildningslyft är att omsorgspersonalens förmåga att se förändringar 
i omsorgstagarens hälso- och funktionstillstånd förbättras. Det kan 
vara förändringar som kräver insatser från andra yrkesgrupper. Med 
en välutbildad omsorgspersonal finns dessutom bättre förutsätt-
ningar för att missförhållanden identifieras och rapporteras. 

4.5.1 Brister i omsorgen kan kopplas till kompetensen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera tillsynsrapporter 
konstaterat att det finns många brister i omsorgen som är relaterade 
till kompetensbrister hos personalen.70 Resultaten från tillsynen 
visar bland annat att brister i personalens kompetens har lett till 
användning av tvångsåtgärder såsom inlåsning, och brister i planering 
och utförande av omsorgen. Andra brister handlar om att personalen 
saknar kunskap om demenssjukdom och om hur de ska identifiera 
kroppsliga skador och sjukdomar hos äldre. Det saknas också kun-
skap om förflyttningsteknik av äldre och om hur hjälpmedel ska 
användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

I samband med inspektioner förekommer det att omsorgsper-
sonalen själva berättar att de upplever att de inte har nödvändig 

 
70 Inspektionen för vård och omsorg (2016). Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna 
inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2015, Inspektionen för vård 
och omsorg (2017). De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för 
verksamhetsåret 2016, Inspektionen för vård och omsorg (2018). Vad har IVO sett 2017? De 
viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2017, 
Inspektionen för vård och omsorg (2019). Vad har IVO sett 2018? Iakttagelser och slutsatser 
om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2018, Inspektionen för vård och 
omsorg (2020). Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens 
brister för verksamhetsåret 2019. 
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kompetens och erfarenhet för att tillgodose de äldres behov. Även 
de som ansvarar för verksamheterna lyfter fram brister på kompe-
tens som en orsak till missförhållanden i omsorgen om äldre. I lex 
Sarah-anmälningarna har de som ansvarar för verksamheterna identi-
fierat kompetensbrist som orsak i nära hälften av de allvarliga miss-
förhållanden som anmälts till IVO. 

4.5.2 Språkbrister i svenska och språk som en resurs 

En växande andel av personalen inom äldreomsorgen har annat språk 
än svenska som modersmål. Kommunal understryker i sin rapport71 
vikten av goda kunskaper i svenska för att personalen ska kunna 
utföra sina uppgifter med kvalitet och säkerhet. Inom ramen för 
omsorgsarbetet behöver personalen kommunicera med omsorgs-
tagare och anhöriga, kollegor och chefer i personalgruppen, personal 
inom andra yrkesgrupper, skriva och uppdatera genomförande-
planer, rapportera avvikelser m.m. Det komplexa omsorgsarbetet 
handlar även om att kunna bemöta omsorgstagare i olika situationer 
– ofta med omfattande behov och i vissa fall med nedsatt kognitiv 
förmåga. I dag finns dessutom stora krav på att dokumentera och 
följa upp olika aspekter av omsorgen. Sammantaget kräver upp-
gifterna enligt Kommunal goda färdigheter i såväl muntlig som 
skriftlig kommunikation. 

Andelen utrikesfödda äldre var år 2018 nästan 13 procent vilket 
motsvarar 238 000 personer och andelen kommer på sikt att öka. 
Det innebär att äldreomsorgen kan behöva anpassas med hänsyn till 
såväl språkskillnader som kulturella skillnader.72 Äldre personer som 
har drabbats av stroke eller kognitiv nedsättning kan förlora de språk 
de har lärt sig i vuxen ålder. För den gruppen blir det särskilt viktigt 
att få omsorg på sitt modersmål. I de nationella riktlinjerna73 för vård 
och omsorg av personer med demenssjukdom konstateras att sär-
skilda behov förknippade med personer av annan kulturell eller 
språklig bakgrund ska beaktas. Det kan handla om möjligheten att 
utöva sin religion och bevara sina kulturella sedvänjor. Tillgång till 
personal som talar samma språk som omsorgstagaren blir i ett sådant 

 
71 Kommunal (2019). Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen. 
72 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
73 Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Stöd för 
styrning och ledning. 
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sammanhang en viktig resurs. En studie från vården lyfter fram 
vikten av att få vård på sitt modersmål. Det kan, menar författarna, 
förbättra vårdkvaliteten och minska lidandet orsakat av språk-
barriärer.74 

4.5.3 Teknikutvecklingen påverkar arbetet 

Teknik och hjälpmedel ger förutsättningar för äldre att i större 
utsträckning få vård och omsorg i hemmet och därmed kunna stanna 
längre hemma. Sjuka äldre med komplexa behov kan med hjälp av 
teknik få vård i hemmet och även i viss mån ge sig själva vård. Tek-
niken ger också utökade möjligheter för äldre att självständigt hantera 
vardagen trots fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.75  

Äldreomsorgen är det område där kommunerna har dragit störst 
nytta av välfärdsteknik. För personalen handlar det bland annat om 
tekniklösningar för att kunna dokumentera och läsa information 
digitalt vid hembesök. Elektroniska lås till hemtjänsttagarens bostad 
är ett annat exempel som kan underlätta för personalen.76 Den teknik 
som flest kommuner arbetar med är elektroniska planeringsverktyg 
för hemtjänsten, vårdplanering med video, trygghetskameror och 
GPS-larm. Nattillsyn med digital teknik har även blivit allt vanligare 
i kommunerna.77 

För personalen kan välfärdsteknik upplevas som positiv men också 
negativ.78 Positiva reaktioner handlar exempelvis om att tillgång till 
digital information gällande individens genomförandeplan kan ge en 
bättre översikt för hela arbetsgruppen, och att det kan vara lättare 
att dokumentera om något har hänt på plats hos omsorgstagaren. 
Samtidigt uttrycker personalen att den nya tekniken kan bidra till 
problem och stress, exempelvis när tekniken inte är anpassad efter 
verksamhetens behov och när inte tillräcklig tid ges för den allt större 
efterfrågan av dokumentation i arbetet. Andra problem kan handla 
om digital schemaläggning som inte är anpassad till omsorgstagarnas 

 
74 Hemberg, J., Sved, E. (2019). The significance of communication and care in one’s mother 
tongue: Patients’ views. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/ 
2057158519877794. 
75 Essén, A. (2003). Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar 
utvecklingen? Arbetsrapport 2003:5. Institutet för framtidsstudier. 
76 Socialstyrelsen (2019). E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019. Uppföljning av 
utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. 
77 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
78 Kommunal (2019). Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling i arbetet. 
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individuella och föränderliga behov och personalens förutsättningar 
att förflytta sig geografiskt. En rad uppgifter är förknippade med den 
mobila tekniken, exempelvis att med hjälp av mobiltelefon svara på 
larm, boka möten hos vården och andra yrkesgrupper, samt prata 
med anhöriga. Enligt Kommunal har inte tillräckligt med tid avsatts 
i schemat för den typen av uppgifter. 

4.6 Vilken kompetens behöver omsorgspersonalen? 

I såväl statliga utredningar som vägledningsdokument från myndig-
heter beskrivs vilken kompetens omsorgspersonalen behöver för att 
klara sitt arbete.79 En av de gemensamma utgångspunkterna är att 
kompetenskraven ska möjliggöra en individanpassad och trygg om-
sorg av god kvalitet. Kompetenskraven utgår också från omsorgs-
tagarnas hälsa, funktionstillstånd och sociala förhållanden – där det 
”framtida” behovet har varit en central aspekt. En tredje utgångs-
punkt är den gemensamma bilden av att omsorgsarbetet är och 
kommer att bli mer komplext sett till de äldres behov och omsorgens 
organisering och struktur, vilket ställer särskilda krav på kompetens 
hos personalen. Beskrivningarna av kompetenskraven påminner om 
varandra i stor utsträckning och några centrala kunskapsområden för 
omsorgspersonalen är återkommande. De mest centrala kunskaps-
områden enligt verksamhetsföreträdarna är: bedömningsförmåga, om-
vårdnad och omsorg, medicinsk kompetens och professionellt bemö-
tande. Några andra viktiga kompetenser som nämns är att personalen 
har ett personcentrerat förhållningssätt, förmåga att se och tillmötes-
gå den enskildes existentiella behov, samt förmåga att arbeta med 
vård i livets slutskede. Dessutom förväntas omsorgspersonalen ha för-
måga att planera och prioritera, ha kunskap om relevant lagstiftning, 
och kunna dokumentera och rapportera missförhållanden. Även 
språkkunskaper anses vara viktiga. 

 
79 SOU 2008:126. I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke., SOU 2019:20 Stärkt 
kompetens i vård och omsorg., Socialstyrelsen (2006). Vård och omsorgsassistensens kompe-
tens., Socialstyrelsen (2018). Förslag till nationella kompetenskrav för yrket undersköterska 
– redovisning av uppdrag till regeringen 20181201. Dnr 4.1.5-31521/2017. 
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4.6.1 Kompetens och fast omsorgskontakt 

Som framgår ovan finns kunskap om vilken kompetens som omsorgs-
personalen behöver för att utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt. 
Det finns däremot ingen liknade kunskapsbeskrivning för vilken 
kompetens en fast omsorgskontakt behöver ha, trots att den fasta 
omsorgskontakten inte är någon ny företeelse (avsnitt 4.1.1). Falk 
m.fl. (2001) menar att den fasta omsorgskontakten måste kunna 
känna empati, visa respekt, känna äkta intresse för arbetsuppgiften 
och ha ett professionellt förhållningssätt. För att klara dessa krav krävs 
både utbildning och personlig mognad.80 I utredningens kommun-
kartläggning (kapitel 3) framgår att såväl personliga egenskaper som 
kunskaper inom vissa områden är nödvändiga för att den fasta om-
sorgskontakten ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande 
sätt. Vidare framkommer att ”i den bästa av världar” skulle alla som 
arbetar som fast omsorgskontakt ha en utbildningsnivå som motsva-
rar undersköterska, men att det kan vara svårt att realisera omgående 
med tanke på hur rekryteringsunderlaget ser ut. 

Den fasta omsorgskontaktens kompetens behöver bedömas 
utifrån vilka arbetsuppgifter som hen primärt ska utföra. Om fokus 
för omsorgskontaktens arbete är att planera, genomföra och följa upp 
omsorgen hos sina omsorgstagare, är det enligt utredningen rimligt 
att omsorgskontaktens kompetens återspeglar en undersköterskas 
(se kapitel 6 och avsnitt 7.3). 

4.6.2 Samla vård- och omsorgskompetens i team 

Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport från år 202081 att allt 
fler äldre med komplexa behov får kvalificerade hälso- och sjukvårds-
insatser samt omsorg i ordinärt boende. En sådan utveckling ställer 
enligt rapporten större krav på både resurser och kompetensförsörj-
ning av personal i såväl vården som i omsorgen om äldre. Vidare kon-
stateras att behoven av samordnade insatser från flera utförare är 
vanliga, vilket medför krav på samverkan med både socialtjänst och 
regioner.82 

 
80 Falk, H., Gustavsson, L., Richt, B. (2001). Kontaktmannaskap en väg till bättre äldrevård. 
Liber AB Stockholm. 
81 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
82 Ibid. 
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Det finns flera uppenbara fördelar med ett teambaserat arbetssätt för 
att tillgodose omsorgstagarens mångfacetterade behov. SOU 2017:21 
lyfter till exempel fram att det ger goda förutsättningar för ett före-
byggande arbete där olika personalgrupper med omsorgstagaren i 
centrum skapar trygghet för såväl omsorgstagare som anhöriga. Ett 
teambaserat arbetssätt kan också skapa bättre förutsättningar för 
rehabiliteringen av äldre. Forskningen visar exempelvis att arbetet 
med interdisciplinära team bidrar till bättre funktions- och förflytt-
ningsförmåga hos omsorgstagare som har opererats för höftfrak-
turer i jämförelse med konventionell rehabilitering.83 

Ett teamarbete bidrar även till ett kontinuerligt lärande mellan de 
olika yrkesgrupperna och i förlängningen till en mer kunskapsba-
serad vård och omsorg. För omsorgstagaren kan det i slutändan 
skapa bättre förutsättningar för att bo kvar hemma längre. Resultat 
från en studie84 visar att omsorgstagare som vid utskrivning från 
sjukhus fick stöd från flexibla tvärprofessionella team var nöjdare 
med både den praktiska och känslomässiga omsorgen än omsorgs-
tagare med endast insatser från hemtjänsten. 

Den fasta omsorgskontakten kan utgöra en viktig länk i vård- och 
omsorgskedjan. Med en god personkännedom om den äldre kan om-
sorgskontakten spela en viktig roll, i såväl det förebyggande arbetet 
som vid olika typer av uppföljningsmöten. I Lidköpings kommun 
har vården och omsorgen integrerats i hemvårdsteam med syftet att 
åstadkomma ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt. 
Det innebär att man försöker hitta ”rätt nivå” för insatserna. Regel-
bundna uppföljningsmöten hålls för att stämma av insatserna i genom-
förandeplanen och där bidrar omsorgskontakten med sin kunskap till 
övriga i teamet.85  

 
83 SBU (2015). Rehabilitering av äldre med höftfrakturer – interdisciplinära team. En syste-
matisk litteraturöversikt. 
84 Johansson, M. (2019). Hemtjänst i gamla hjulspår: äldres erfarenheter av att komma hem 
från sjukhus. Socialmedicinsk Tidskrift. 96: 868–877. 
85 Hjalmarson, I. (2014). Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Rapporter/Stiftelsen Stock-
holms läns Äldrecentrum 2014:2. 
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4.7 Kompetensförsörjning – en växande utmaning 

Undersköterskor i offentlig sektor, anställda inom hemtjänst, hem-
sjukvård och äldreboenden är Sveriges största yrkesgrupp. Det är även 
en av de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna med 92 procent 
kvinnor och 8 procent män.86 Det är således relativt få män i dessa 
yrkesgrupper vilket innebär att rekryteringsbasen skulle vidgas om 
ett större antal män sökte sig till yrket. 

Mot bakgrund av en allt större andel äldre i befolkningen kommer 
yrkesgruppen behöva växa på relativt kort tid för att tillgodose det 
växande behovet av vård och omsorg. God kompetensförsörjning 
innebär att det finns tillräcklig tillgång till yrkeskompetent personal 
för att motsvara huvudmännens och utförarnas efterfrågan.87 

Enligt SCB förväntas antalet personer som är 80 år och äldre att 
öka från dagens 534 000 personer till cirka 806 000 personer år 2030.88 
Den demografiska utmaningen tillsammans med stora pensionsav-
gångar bland hemtjänstpersonalen innebär att det finns ett stort 
rekryteringsbehov av omsorgspersonal.89 För att kunna rekrytera 
personal och få dem att stanna kvar i yrket är arbetsvillkoren av 
central betydelse. 

Under de senaste tre åren har andelen arbetsgivare som rappor-
terar brist på nyutexaminerade individer med gymnasial vård- och 
omsorgsutbildning ökat. År 2017 uppgav sex av tio arbetsgivare att 
de hade svårt att rekrytera nyutexaminerade med nämnda utbild-
ning.90 SCB bedömer att det sammantaget finns risk för stor brist på 
vård- och omsorgsutbildade år 2035.91 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppskattar att välfärden 
kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 per-
soner fram till år 2026, om inga förändringar sker. För att möta kom-
mande krav menar SKR att fler personer behöver utöka sin arbetstid, 
och tiden som personer befinner sig i arbetslivet behöver förlängas 
och tekniken behöver utnyttjas bättre. 92 

 
86 SCB (2017). Yrken i Sverige. www.scb.se uppdaterad 2019-03-07. 
87 SOU 2017:21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, s. 255. 
88 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. 
89 Jönsson, H., Szebehely, M. (2018). Äldreomsorger i Sverige – Lokala variationer och gene-
rella trender. Gleerups Utbildning AB Malmö. 
90 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/brist-pa-gymnasialt-yrkesutbildade-aven-
om-20-ar/. 
91 SCB (2015). Vård- och omsorgsutbildade – i dag och i framtiden och https://www.scb.se/ 
hitta-statistik/artiklar/2018/brist-pa-gymnasialt-yrkesutbildade-aven-om-20-ar/. 
92 SKR (2018). Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – rekryteringsrapport. 
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4.7.1 Statliga satsningar på kompetensförsörjning 

För att klara den framtida kompetensförsörjningen behöver verk-
samheterna rekrytera nya medarbetare och investera i personalens 
kompetens för att skapa förutsättningar för personalen att vilja 
stanna kvar i yrket. Det kan till exempel handla om att använda per-
sonalens befintliga kompetens mer effektivt, skapa en god arbets-
miljö, samt ge stöd och utbildning i kunskapsbaserade metoder och 
arbetssätt. Det kan också handla om att erbjuda karriärmöjligheter i 
yrket och använda tekniken på ett effektivt sätt som gynnar per-
sonalens arbetssituation. 

Under perioden 2015–2018 satsade regeringen totalt 7 miljarder 
kronor för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Genom sats-
ningen har enligt Socialstyrelsen drygt 19 000 årsarbetare tillkommit, 
vilket motsvarar i genomsnitt 4 800 årsarbetare per år. Huvuddelen av 
medlen har använts till att öka tillgången på personal som arbetar nära 
de äldre. Både kommunala och enskilda utförare har tagit del av med-
len.93 En uppföljning94 av satsningen visar att grundbemanningen i 
vissa kommuner har ökat både genom nyanställning av personal och 
genom en ökning av sysselsättningsgraden för redan anställda. Det 
har i sin tur bidragit till en bättre kontinuitet i bemanningen efter-
som möjligheterna att schemalägga personalen så att de i högre ut-
sträckning kan möta samma omsorgstagare har förbättrats. 

Under pågående covid-19-pandemi våren 2020, avsatte regeringen 
cirka 2,2 miljarder kronor under 2020–2021 i ett äldreomsorgslyft 
med syftet att höja kompetensen hos befintlig och ny personal i den 
kommunala vården och omsorgen genom att personalen får möjlig-
het att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på 
betald arbetstid. I budgetpropositionen för 2021 utvidgades Äldre-
omsorgslyftet till att även inbegripa möjligheten att fortbilda sig 
genom kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg. 
Även första linjens chefer får möjlighet att utbilda sig på betald arbets-
tid. Parallellt med regeringens kompetenssatsning ingick SKR och 
Kommunal en överenskommelse om att de kommuner som tar del 
av satsningen ska erbjuda tillsvidareanställningar på heltid. 

 
93 Socialstyrelsen (2020). Vård och omsorgs om äldre. Lägesrapport 2020. 
94 Socialstyrelsen (2018). Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Uppfölj-
ning av 2017 års medel. 
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Regeringen har också tillsatt en särskild utredare, som ska fun-
gera som nationell samordnare. Samordnaren ska arbeta med att 
skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.95 

4.8 Reglering om skyddad yrkestitel 
för undersköterska 

4.8.1 Behov av tydlighet i undersköterskans utbildning 

Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att se över hur yrket undersköterska skulle kunna regleras i 
syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och 
omsorgen. Av utredningsdirektiven (Dir. 2017:103) framgår att det 
är otydligt vilka kunskaper en undersköterska har, samt att utbild-
ningsinnehållet för undersköterskor är otydligt och ser olika ut hos 
olika utbildningsanordnare. Det försvårar regionernas och kommu-
nernas arbete med kompetensförsörjning och skapar en ovisshet om 
hur verksamheten behöver bemannas för att ge en trygg vård och om-
sorg för patienter och omsorgstagare. Vidare framgår att en viktig 
förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna erbjuda vård 
och omsorg av god kvalitet är att verksamheterna är bemannade med 
medarbetare med rätt kompetens. För att långsiktigt trygga verk-
samheter i välfärden, däribland hälso- och sjukvården och omsorgen, 
behöver arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper ses över och 
medarbetarnas kompetens tydligare värderas och användas på bästa 
sätt. Regeringen gör därför bedömningen att undersköterska är en 
yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas och regleras på 
nationell nivå samt att yrkesgruppen ska omfattas av bestämmelserna 
om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering. 

4.8.2 Förslag om införande av skyddad yrkestitel 

Utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
konstaterar att undersköterskor saknar kunskaper inom viktiga 
kompetensområden för vård och omsorg. Det handlar till exempel 
om omsorgskunskap, förmåga att bemöta brukare och patienter på 

 
95 Dir. 2019:77. 
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ett professionellt sätt, medicinsk kompetens och språkkunskaper. 
Kompetensbristen påverkar kvaliteten i verksamheterna och innebär 
potentiella patientsäkerhetsrisker för patienter och brukare. Den 
rådande kompetensbristen förklaras bland annat med avsaknaden av 
en enhetlig utbildning och tydliga kompetenskrav för yrkesgruppen. 
Vidare framhöll utredningen att avsaknaden av differentiering av 
arbetsuppgifter mellan undersköterskor och vårdbiträden också kunde 
påverka verksamhetens kvalitet inom den kommunala verksamheten. 

I betänkandet föreslås ett införande av skyddad yrkestitel för 
undersköterska. Förslaget innebär att den som har avlagt underskö-
terskeexamen eller har motsvarande kompetens efter ansökan till 
Socialstyrelsen ska få ett bevis om rätt att få använda yrkestiteln 
undersköterska. Vidare föreslås att endast den som har ett sådant 
bevis ska få använda yrkestiteln i yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område, socialtjänstens område eller enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Reglerna ska 
enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2025. I betänkandet före-
slås också övergångsbestämmelser. En av bestämmelserna innebär 
att en tidigare utbildning med inriktning mot vård och omsorg till-
sammans med viss arbetslivserfarenhet skulle ge rätt till yrkestiteln. 
Utredningen föreslår också ett valideringsförfarande för att validera 
kompetens hos personal som inhämtat relevant kompetens genom 
till exempel arbetslivserfarenhet. 

4.8.3 Den fortsatta beredningen 

I den fortsatta beredningen av betänkandet (Reglering av under-
sköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser, 
Ds 2020:15) har förslagen justerats och innebär i korthet att ett bevis 
om yrkestiteln undersköterska enbart får utfärdas till den som har 
en utbildning inriktad mot vård och omsorg från gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning. Bevis får också utfärdas till en per-
son som förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Det har i 
lagförslaget inte angetts några krav på utbildningsinnehåll, godkända 
betyg och vad som är motsvarande kompetens. Detta förslås regleras 
närmare i förordning eller myndighetsföreskrift. De föreslagna lag-
ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 
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I promemorian föreslås också ett antal övergångsbestämmelser. 
En av övergångsbestämmelserna innebär att den som redan har en 
tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska när det nya regel-
verket träder i kraft får behålla sin yrkestitel under en övergångsperiod, 
trots att hen inte har fått något bevis om skyddad yrkestitel. Yrkes-
titeln får användas fram till och med den 31 december 2034. Därefter 
behöver personen ansöka om bevis för yrkestiteln i enlighet med 
huvudreglerna. En annan regel innebär att utbildning med inriktning 
mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxen-
utbildning enligt äldre bestämmelser ska ge rätt till yrkestiteln, 
förutsatt att ansökan om bevis görs senast den 31 december 2034. 
Enligt förslaget ska krav på innehåll och godkända betyg i sådan få 
beslutas i förordning eller myndighetsföreskrifter. Den tredje och 
sista bestämmelsen avser personer som är anställda som under-
sköterskor, men som inte uppfyller kraven på utbildning. Det kan 
handla om personer som genom lång och sammanhängande arbets-
livserfarenhet har skaffat sig den kompetens som behövs för att få 
kunna arbeta som undersköterska. En sådan person kan beviljas 
bevis om att få använda yrkestiteln om hen varit verksam med yrkes-
titeln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar 
heltid under fem år de senaste tio åren. Bestämmelsen förutsätter att 
personen ansöker om sitt bevis senast den 31 december 2026. 
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5 Rättsliga utgångpunkter 

5.1 Rätten till hemtjänst 

Den enskildes rätt till hemtjänst prövas enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-
lagen (2001:453), SoL. I handläggningen av sådana ärenden ingår en 
ansökan från den enskilde samt en behovsbedömning och ett beslut 
från socialnämnden. Av 4 kap. 1 § SoL framgår att den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Kommuner har också en möjlighet att utan någon föregående be-
hovsbedömning tillhandahålla hemtjänstinsatser till äldre personer 
med stöd av 4 kap. 2 a § SoL. Ett sådant erbjudande måste dock före-
gås av en viss information till den äldre. Insatser som beviljats med 
stöd av 4 kap. 2 a § SoL ska följas upp av nämnden. Det huvudsakliga 
syftet med den här bestämmelsen är att öka den äldres självbestäm-
mande och delaktighet samt att minska det administrativa arbetet 
som en behovsbedömning kan medföra.1 

5.2 Hemtjänstinsatser 

Enligt 5 kap. 4 § SoL ingår det i socialnämndens ansvar att verka för 
att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemen-
skap med andra. Socialnämnden ska därvid enligt 5 kap. 5 § SoL ge 
äldre, som behöver det, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåt-
komlig service. I denna bestämmelse understryks att insatsen är 

 
1 Prop. 2017/18:106 Om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre, s. 16. 
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behovsrelaterad och att den ska vara lättåtkomlig. Syftet med hem-
tjänstinsatser är att underlätta och möjliggöra människors dagliga 
livsföring i det egna hemmet, och i många fall också möjliggöra kvar-
boendet i det egna hemmet. Det kan handla om att människor som 
på grund av sjukdom, psykiska och/eller sociala funktionsnedsätt-
ningar eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livs-
föringen.2 Av 3 kap. 6 § SoL framgår bland annat att socialnämnden 
genom hemtjänst bör underlätta för den enskilde att bo hemma och 
ha kontakt med andra. Hemtjänsten bör också medverka till att den 
enskilde behåller sin intellektuella, emotionella och fysiska förmåga. 
Därigenom kan den som får hjälp leva ett aktivt liv.3 

I förarbetena till den tidigare socialtjänstlagen betonas vikten av 
att de som arbetar inom hemtjänsten inte direkt ska ta över sysslor 
och åligganden från omsorgstagaren. Personalen ska utgå från vad 
den enskilde kan och inte från vad hen inte kan.4 Detta synsätt vad 
gäller biståndets karaktär kommer också till uttryck i den så kallade 
portalparagrafen i socialtjänstlagen, 1 kap. 1 § SoL. Av bestäm-
melsen följer att socialtjänstens insatser ska inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. En annan viktig 
del av hemtjänsten är det sociala inslaget – att den äldre ska få stimu-
lans genom umgänge med andra.5 

Begreppet hemtjänst är inte närmare preciserat i lagtexten men i 
förarbetena framgår det vilka typer av insatser som ska ingå i hem-
tjänsten.6 Hemtjänstens uppgifter delas upp i två olika kategorier, en 
med inriktning mot uppgifter av servicekaraktär och en mot person-
lig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bland annat praktisk 
hjälp med hemmets skötsel, såsom städning, tvätt, hjälp med inköp, 
ärenden på post och bank och hjälp med tillredning av måltider eller 
utdelning av färdiglagad mat. Av rättspraxis framgår att exempelvis 
hjälp med fönsterputsning och gardinuppsättning är att betrakta som 
hemtjänst i socialtjänstlagens mening.7 Med personlig omvårdnad 

 
2 Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen, s. 88. 
3 Prop. 2005/06:115. Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 84. 
4 Prop. 1979/80:1 del A. Om socialtjänsten, s. 287. 
5 Prop. 2005/06:115. Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 84. 
6 Prop. 1997/98:113. Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 121., prop. 1996/97:124. 
Ändring i socialtjänstlagen, s. 84 ff., Betänkande 1996/97:SoU18. Ändringar i socialtjänst-
lagen, s. 40 och jfr även prop. 1992/93:129. Om avgifter inom äldre och handikappomsorgen, 
s. 17 f. 
7 RÅ 2008 ref. 38. 
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avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna 
äta och dricka, klä sig, förflytta sig och sköta personlig hygien. Det 
kan också handla om insatser för att bryta isolering och för att kunna 
känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.8 Till omvårdnads-
insatserna räknas sociala insatser såsom ledsagning, samtal med den 
enskilde, aktivering och hjälp med kontakt med närstående och 
serviceinrättningar.9 

5.3 Genomförande av hemtjänstinsatser 

5.3.1 Den äldres rätt till självbestämmande, delaktighet 
och inflytande 

Socialtjänstlagen innehåller flera bestämmelser som handlar om den 
enskildes rätt till inflytande över hur hemtjänstinsatser ska genom-
föras. Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för den 
äldre personen ska utformas och genomföras tillsammans med hen. 
Av förarbetena till bestämmelsen framgår att socialtjänsten inte får 
vidta insatser ”över huvudet” på den enskilda personen.10 Den en-
skilde ska ges ett reellt inflytande över insatsernas utformning. De 
bör planeras och genomföras i en förtroendefull samverkan med den 
enskilde.11 Den enskilde har dock inte någon oinskränkt rätt att få 
som hen vill.12 Beslut som avser verkställigheten av en insats går i 
regel inte att överklaga.13 

I 5 kap. 4 § SoL finns bestämmelsen om en nationell värdegrund 
för äldreomsorgen, som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre 
ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefin-
nande samt att den enskildes rätt till delaktighet ska respekteras. 
Värdegrunden gäller för både offentlig och enskilt bedriven verk-
samhet inom äldreomsorgen.14 

 
8 Prop. 2005/06:115. Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 84. 
9 Ibid. 
10 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 28. 
11 Prop. 1996/97. Ändring i socialtjänstlagen, s. 53. 
12 JO beslut 2004-12-30, dnr 1838-2002. 
13 Se till exempel RÅ 2007 ref. 7. 
14 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 97. 
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Rätten till delaktighet innebär till exempel att socialtjänsten ska 
uppmärksamma vikten av samråd och samförstånd kring insatsernas 
utförande.15 I 5 kap. 5 § tredje stycket SoL tydliggörs äldre personers 
rätt till inflytande över insatsernas utformning och genomförande. 
Av bestämmelsen följer att den äldre personen, så långt det är möj-
ligt, ska kunna välja när och hur beslutade insatser i äldreomsorgen 
såsom stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska 
ges inom ramen för de beslutade insatserna.16  

5.3.2 Hemtjänsten ska vara trygg, individanpassad 
och av god kvalitet 

Enligt 3 kap. 3 § första stycket SoL ska insatser inom socialtjänsten 
vara av god kvalitet. Av bestämmelsens tredje stycke framgår att 
kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(ledningssystemsföreskriften) finns regler för hur verksamheterna 
ska arbeta för att säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av pro-
cesser och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verk-
samheten uppnå god kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet 
ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 
Kravet på god kvalitet i 3 kap. 3 § SoL gäller såväl för privata som 
offentliga utförare av socialtjänst.17 Detsamma gäller för lednings-
systemsföreskriften.18  

En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå god kvalitet i 
omsorgen om äldre är, enligt förarbetena, tillgången till personal 
med lämplig utbildning och kompetens samt ett tydligt ledarskap.19 
God kvalitet inom äldreomsorgen betyder också att insatserna ska 
utformas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar 
och önskemål.20 Personalen behöver därför ha god kännedom om 
personens vanor och omsorgs- och vårdbehov.21 En annan viktig 
kvalitetsaspekt är en välfungerande samverkan inom socialtjänstens 

 
15 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 28. 
16 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 97. 
17 Prop. 2008/09:160. Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, s. 95. 
18 Se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1–3 §§ SOSFS 2011:9. 
19 Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen, s. 54. 
20 Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen, s. 53. 
21 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 29. 
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olika verksamheter och tillsammans med andra verksamheter inom 
hälso- och sjukvården. 

En central del av äldreomsorgen är att äldre personer känner sig 
trygga. Det betyder att de ska känna igen sig i den vardagliga situa-
tionen. Därför är det viktigt med kontinuitet och pålitlighet i hur 
omsorgen bedrivs. Trygghet kan också innebära att omsorgstagaren 
får information om förändringar och att denne ska kunna påverka 
förändringar så långt det är möjligt. Till strävan att skapa en känsla 
av trygghet hör också ett bemötande med respekt, hänsyn, lyhördhet 
och vänlighet.22 Den enskildes behov av kontinuitet och trygghet 
ska, enligt förarbetena, lyftas fram före de behov som organisationer 
och administration kan ställa.23 

5.3.3 Dokumentationsskyldigheten i SoL för utförare 
av hemtjänst 

Grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i social-
tjänsten finns i 11 kap. 5 och 6 §§ SoL. Dokumentation ska enligt 
bestämmelsen omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse. I 11 kap. 6 § SoL anges 
att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes 
integritet. Dokumentationsskyldigheten i 11 kap. 5 och 6 §§ SoL 
gäller även i tillämpliga delar för privata utförare av hemtjänst. Det 
följer av 7 kap. 3 § SoL. 

Hur en hemtjänstinsats ska genomföras i praktiken bör dokumen-
teras i den genomförandeplan som upprättas hos utföraren. Det fram-
går av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) 
om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS. 

5.3.4 Ansvar för uppföljning och kontroll 

Som framgår ovan har såväl privata som offentliga utförare av hem-
tjänst en skyldighet att kontrollera och säkra kvaliteten i verksam-
heten. Det förutsätter att verksamheten följs upp. 

 
22 Prop. 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 28 och 29. 
23 Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen, s. 53. 
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En kommun har dock i egenskap av huvudman för socialtjänsten 
också en skyldighet att följa upp och kontrollera den verksamhet 
som utförs i privat regi. Det framgår av bestämmelserna i 10 kap. 8 § 
kommunallagen (2017:725), KL. Huvudmannaskapet innebär också 
en skyldighet att utforma förfrågningsunderlag och avtal på så sätt 
att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
på den av kommunen önskade nivån och i enlighet med lagkrav som 
gäller för området.24  

5.4 Om lämplig utbildning och erfarenhet i SoL 

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas perso-
nal med lämplig utbildning och erfarenhet, enligt 3 kap. 3 § andra 
stycket SoL. I förarbetena till bestämmelsen resonerar regeringen 
närmare kring begreppen lämplig utbildning och erfarenhet. Begrep-
pen syftar inte bara på formell behörighet utan hänvisar också till 
ord som kvalifikation, kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och 
färdighet.25 Regeringen menar att kompetens- och kunskapsutveck-
ling måste ske i verksamheterna och vara en integrerad del i en ständigt 
pågående underhålls- och förnyelseprocess och att samhällets utbild-
ningssystem lägger grunden för den långsiktiga kompetens- och kun-
skapsutvecklingen. Inriktning och kvalitet på grund- och vidareut-
bildningar spelar därmed en betydande roll även för senare satsningar 
på intern kompetensutbildning.26 

Till stöd för tillämpningen har Socialstyrelsen tagit fram allmänna 
råd om vilka kunskaper som personalen som arbetar inom omsorgen 
om äldre bör ha.27 

5.5 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet definieras i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 
som ”skydd mot vårdskada” (1 kap. 6 § PSL). Patientsäkerhet hand-
lar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och 
sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte genomför de 

 
24 Prop. 2013/14:118. Privata utförare av kommunal verksamhet, s. 38. 
25 Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen, s. 48. 
26 Ibid. 
27 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 
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åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. 
Inom äldreomsorgen kan det handla om att förebygga och minska 
risker för skador som är relaterade till fallolyckor, undernäring, 
depression, trycksår och hantering av läkemedel. 

Enligt PSL omfattas hälso- och sjukvårdspersonalen av ett antal 
skyldigheter av betydelse för patientsäkerheten. All hälso- och sjuk-
vårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med veten-
skap och beprövad erfarenhet och är skyldiga att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls (6 kap. 1 § PSL). Personalen ska till vård-
givaren rapportera risker för vårdskador och händelser som har med-
fört eller hade kunnat medföra en vårdskada (6 kap. 4 § PSL). 
I patientsäkerhetslagen anges också vem som anses vara hälso- och 
sjukvårdspersonal (1 kap. 4 §). Viss otydlighet råder om huruvida 
hemtjänstpersonal som utför hälso- och sjukvårdsåtgärder är att anses 
som hälso- och sjukvårdspersonal i PSL:s mening, och om hemtjänst-
personal därmed omfattas av de skyldigheter som anges ovan. 
I betänkande Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
behandlas frågan.28 Utredningen menar att en del av förarbetena talar 
för att hemtjänstpersonalen under vissa omständigheter kan anses 
utgöra hälso- och sjukvårdspersonal, men att viss osäkerhet råder. 
Utredningen avslutar sitt resonemang med att konstatera att Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO) anser att personalen omfattas av 
hälso- och sjukvårdspersonalbegreppet när de utför hälso- och sjuk-
vårdsåtgärder. 
 

 
28 SOU 2019:20. Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 58. 
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6 Sammanfattande analys 
och bedömningar 

Utgångspunkterna för bedömningarna och ställningstagandena nedan 
är kartläggningen i kommunerna, intervjuer med omsorgstagare, 
anhöriga, närstående (kapitel 3) och andra informanter. Vetenskaplig 
litteratur, rapporter från myndigheter och organisationer samt andra 
utredningar (kapitel 4) har också legat till grund för utredningens 
bedömningar. I direktiven (bilaga 1) anges att utredningen ska ge 
förslag på författningsändringar om fast omsorgskontakt, vilka åter-
finns i avsnittet Överväganden och förslag (kapitel 7). 

6.1 Kan fast omsorgskontakt bidra till bättre 
kontinuitet, delaktighet, trygghet? 

Av utredningsdirektivet framgår att utredningen ska bedöma om en 
fast omsorgskontakt kan bidra till bättre personalkontinuitet och 
omsorgskontinuitet i såväl privat som offentlig regi. Utredningen 
ska också bedöma om det finns skillnader mellan privata och offent-
liga utförare vad gäller personalkontinuitet. Därutöver ska utred-
ningen ange förutsättningar för den fasta omsorgskontaktens arbete. 
Målsättningen är att arbetet ska öka delaktigheten för omsorgstagaren 
och skapa trygghet för såväl omsorgstagare som anhöriga. Arbetet ska 
också leda till minskad administration för socialtjänsten och hem-
tjänstverksamheten i både offentlig och privat regi.  
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6.1.1 Grundförutsättningar för personalkontinuitet 

Av avsnitt 4.4.3 följer att det inte finns något samband mellan perso-
nalkontinuitet och andelen omsorgstagare med fast omsorgskontakt. 
Bristen på samband beror sannolikt på att dagens omsorgsskap vari-
erar mellan kommunerna vad gäller både uppgifter och rollens utform-
ning. Den bilden framgår också av utredningens kartläggning (kapi-
tel 3). Utredningen bedömer dock att den fasta omsorgskontaktens 
arbete kan bidra till förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, 
under vissa förutsättningar. Det gäller såväl i privat regi som i offent-
lig. Inledningsvis behövs, enligt utredningen, ett antal grundförut-
sättningar som handlar om hur hemtjänstverksamheten organiseras 
och bemannas. De är följande: 

• Verksamheten behöver vila på en gemensam grundsyn om att 
arbetet ska organiseras runt omsorgstagarens behov och att hen 
ska vara i delaktig i omsorgen. 

• Den fasta omsorgskontakten behöver arbeta i små arbetslag 
kopplade till geografiskt avgränsade områden. 

• Schemaläggning, planering och organisering behöver ha målsätt-
ningen att åstadkomma en god personalkontinuitet. 

Utöver de ovan angivna grundförutsättningarna kan heltidsarbete 
och fasta anställningar för omsorgspersonalen antas gynna personal-
kontinuiteten. 

6.1.2 Fast omsorgskontakt kan bidra till bättre kontinuitet, 
delaktighet och trygghet 

Ovan anges grundförutsättningar för en god personalkontinuitet. 
Ytterligare kontinuitetsvinster, såväl personalkontinuitet som om-
sorgs- och tidskontinuitet, kan uppnås genom införandet av en fast 
omsorgskontakt, under vissa förutsättningar. Under vissa förutsätt-
ningar kan också omsorgstagarens delaktighet och trygghet öka. De 
förutsättningarna bedömer utredningen vara följande: 

• Den fasta omsorgskontaktens roll behöver tydliggöras och stärkas. 
Det kan handla om att upprätta rutiner med arbetsuppgifter och 
tydliga mandat för omsorgskontakten. 
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• Den fasta omsorgskontakten behöver utses och kommuniceras 
till såväl omsorgstagare som anhöriga och närstående (med 
beaktande av reglerna om tystnadsplikt och sekretess). 

• Verksamheten planeras med målsättningen att omsorgskon-
takten ska utföra omsorgsarbetet i så stor utsträckning som möj-
ligt hos ”sina” omsorgstagare, med hänsyn till schemaläggning 
och bemanning. Det förutsätter att en betydande andel av omsorgs-
personalen i verksamheterna behöver arbeta som omsorgskontakt. 

• Den fasta omsorgskontakten behöver etablera en nära och tillits-
full relation till omsorgstagaren och på så sätt erhålla god person-
kännedom och en helhetsbild av omsorgstagarens situation. En 
god relation till anhöriga och närstående är också viktig, i synner-
het om omsorgstagaren har nedsatt kognitiv förmåga. Anhöriga 
eller närstående kan i sådana fall spela en viktig roll i att bidra med 
personkännedom om den äldre. 

• Den fasta omsorgskontakten behöver flexibilitet och handlings-
utrymme i schemat för att kunna anpassa arbetet utifrån omsorgs-
tagarens behov. 

• Den fasta omsorgskontakten behöver stöd från närmaste chef, tid 
för tvärprofessionella möten och reflektion. 

• Den fasta omsorgskontakten har relevant utbildning och erfaren-
het samt möjlighet till kompetensutveckling. 

• Det finns en vice omsorgskontakt eller motsvarande som kan 
ersätta den ordinarie när hen är borta. 

• Antalet omsorgstagare som omsorgskontakten ansvarar för behö-
ver avgöras utifrån en individuell bedömning med hänsyn till att 
förutsättningarna för ett gott omsorgsskap går att uppfylla. 
Antalet varierar bland annat beroende på omsorgstagarnas behov 
och omsorgskontaktens sysselsättningsgrad. 

6.1.3 Andra fördelar med fast omsorgskontakt 

• En utpekad fast omsorgskontakt blir en tydlig väg in för omsorgs-
tagare, anhöriga och närstående samt andra yrkesgrupper. 
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• Samordningsvinster: Med den goda personkännedomen får den 
fasta omsorgskontakten goda förutsättningar för att informera 
och samverka med anhöriga och närstående, arbetslaget i hem-
tjänsten och andra aktuella yrkesgrupper. Den goda personkänne-
domen kan exempelvis komma till nytta i kontakten med sjukskö-
terskor och vid dialogen med biståndshandläggare. En god dialog 
med sjuksköterskor och biståndshandläggare bygger på att det 
finns förtroende och respekt för varandras kunskap och kompe-
tens. 

• Med en god personkännedom kan omsorgen bli individuellt an-
passad till omsorgstagarens behov och önskemål. Det ger också 
bättre förutsättningar att följa omsorgstagarens hälso- och funk-
tionstillstånd och arbeta förebyggande och bevarande. 

• Personalen växer med uppgiften och det bidrar till ökad arbets-
glädje i arbetet. Det kan i sin tur bidra till att minska sjuktalen 
och öka attraktiviteten i yrket. 

6.1.4 Personalkontinuitet i privat respektive offentlig regi 

Utredningens bedömning är att det i nuläget inte finns något sam-
band mellan regiform och personalkontinuitet. Däremot verkar det 
finnas ett samband mellan storleken på utförare och deras möjlig-
heter att åstadkomma god personalkontinuitet. Det kan gynna pri-
vata utförare eftersom de till skillnad från kommunala utförare kan 
ange ett kapacitetstak för sin verksamhet. Privata utförare kan också 
välja i vilket geografiskt område de vill vara verksamma i (avsnitt 4.4.2). 

6.1.5 Minskad administration 

Införandet av fast omsorgskontakt, med förutsättningarna som 
beskrivs ovan, innebär att man får en god personkännedom om sina 
omsorgstagare. Omsorgskontaktens kunskap om den äldre kan, om 
den nyttjas av andra yrkesgrupper leda till effektivitetsvinster och 
bidra till minskad administration. Ett välutvecklat omsorgsskap kan 
också skapa förtroende mellan den myndighetsutövande verksam-
heten och utförarsidan, som i sin tur kan leda till en mindre detal-
jerad styrning och administration. Fokus kan i förläggningen skifta 
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från att handla om detaljerade beslut och beställningar till omsorgens 
kvalitet. 

6.2 Fyra modeller för organisering av fast 
omsorgskontakt 

Med utgångspunkt i utredningens kartläggning (kapitel 3) kan fyra 
modeller skönjas av hur hemtjänstverksamheterna arbetar i dag med 
fast omsorgskontakt. Beroende på hur verksamheterna har orga-
niserat arbetet har man lyckats olika väl med att åstadkomma en per-
sonalkontinuitet och andra fördelar som arbetet med fast omsorgs-
kontakt innebär. 

6.2.1 Fast omsorgskontakt som en del av ett 
tvärprofessionellt team 

I en av kommunerna som ingår i kartläggningen finns små tvär-
professionella team där fast omsorgskontakt, legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer arbetar till-
sammans i geografiskt avgränsade områden. I arbetet ingår att ha om-
sorgstagarens behov i fokus och att kontinuerligt förbättra personal-
kontinuiteten både inom vården och omsorgen. Omsorgskontakten 
går ofta till sin omsorgstagare och ansvarar för hur och när insatserna 
genomförs. Kontinuerlig kompetensutveckling samt erfarenhets- och 
informationsutbyte sker fortlöpande mellan de olika yrkesgrupperna 
under arbetets gång. 

6.2.2 Omsorgskontakt med koppling till personalkontinuitet 

I kommunerna är hemtjänstinsatserna organiserade med fokus på 
omsorgstagarnas behov och med siktet på att förbättra personalkon-
tinuiteten. Små arbetslag arbetar i avgränsade geografiska områden. 
Omsorgskontakten går ofta till sin omsorgstagare och är huvud-
ansvarig för hur och när insatserna genomförs. Personalkontinui-
teten är kopplad till omsorgskontaktens roll och arbete. 
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6.2.3 Omsorgskontakt utan tydlig koppling 
till personalkontinuitet 

Kommunerna har omsorgskontakter där rollen i huvudsak handlar 
om att vara kontaktperson till anhöriga och andra yrkesgrupper. 
Omsorgskontakten behöver inte vara den person som går ofta till 
sin omsorgstagare, utan omsorgskontakten ansvarar för att upprätta 
genomförandeplanen och att följa upp hur det går för omsorgsta-
garen. I de kommunerna hänger inte rollen som omsorgskontakt 
ihop med personalkontinuiteten delvis på grund av att förutsätt-
ningarna inte finns. Personalstyrkan behöver inte vara organiserad i 
mindre arbetslag kopplade till ett geografiskt område och det saknas 
en uttalad strävan att omsorgskontakten ska ha huvudansvaret för 
insatserna. Fokus tenderar även att ligga på personalen och effek-
tivitet. 

6.2.4 Omsorgskontakt saknas 

Det finns exempel på kommuner där varken personal eller omsorgs-
tagare har kännedom om vem den utpekade omsorgskontakten är. 
I de fallen finns informella omsorgskontakter. Det innebär att per-
sonalen har omsorgstagare de går oftare till och som de känner bättre 
än andra. Däremot är mandat och uppgifter inte tydliggjorda. 

För- och nackdelar med de olika modellerna 

Med de två första modellerna finns det bättre förutsättningar att 
åstadkomma god personalkontinuitet eftersom små arbetslag arbetar 
i avgränsade geografiska områden. Planering och schemaläggning 
utgår från att omsorgskontakten går ofta till sina omsorgstagare. Det 
finns alltså en koppling mellan personalkontinuitet och den fasta 
omsorgskontaktens roll. Andra fördelar med arbetssättet är att den 
fasta omsorgskontakten får en god personkännedom om sin omsorgs-
tagare. Det ger bättre förutsättningar för en individanpassad omsorg, 
att arbeta vardagsrehabiliterande, och att notera förändringar i hälso- 
och funktionstillståndet hos omsorgstagaren. 

I modellen där den fasta omsorgskontakten arbetar i tvärprofes-
sionella team åstadkommer man dessutom en bättre personalkon-
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tinuitet i hela vård- och omsorgskedjan. Det tvärprofessionella arbetet 
medför också ett helhetsperspektiv där omsorgstagarnas behov av 
såväl omsorg som vård kan tillgodoses i större utsträckning. Kon-
tinuerlig kontakt och informationsutbyte mellan de olika yrkesgrup-
perna ger bättre förutsättningar för att samordna omsorgstagarens 
vård och omsorg. 

I den tredje modellen finns det ingen tydlig koppling mellan per-
sonalkontinuitet och den fasta omsorgskontaktens roll. När den 
fasta omsorgskontakten inte går ofta till sina omsorgstagare uteblir 
mervärdet av den trygga och tillitsfulla relation som ingår i omsorgs-
skapet. 

Den sista modellen, så kallade informella omsorgskontakter, inne-
bär att det saknas utpekade omsorgskontakter med tydliga uppgifter 
och mandat. Avsaknaden av en utpekad omsorgskontakt innebär i 
praktiken att det kan uppstå oklarheter för såväl omsorgstagare som 
anhöriga och personal. Den personal som går ofta till sina omsorgs-
tagare kan få god personkännedom om dem, men utan en tydlig be-
skrivning av omsorgsskapet finns risk för att ingen tar helhetsansvaret 
för omsorgstagaren. Därutöver finns risk för att samordningsvinster 
kopplade till omsorgsskapet går förlorade. Om omsorgsskapet ska 
fungera behövs en tydlig vision om vad det innebär och att hela 
organisationen arbetar mot samma mål. 

6.3 Den fasta omsorgskontaktens arbetsuppgifter 

I utredningsdirektiven (bilaga 1) anges att utredningen ska bedöma 
och föreslå vilka arbetsuppgifter som bör ingå i den fasta omsorgs-
kontaktens arbete. 

Utifrån utredningens kartläggning (kapitel 3), relevant litteratur 
i ämnet (kapitel 4), och de ovan angivna förutsättningarna (av-
snitt 6.1.2) bedömer utredningen att följande centrala uppgifter 
behöver ingå i den fasta omsorgskontaktens roll. 

• Planera och följa upp omsorgen 

– Planera kan till exempel handla om att upprätta och revidera 
genomförandeplanen tillsammans med omsorgstagaren och 
vid behov med närstående eller anhörig (med beaktande av 
reglerna om tystnadsplikt och sekretess). Det kan också handla 
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om att ha en dialog om hur omsorgsskapet ska fungera. 
I planeringen kan också ett första uppstartsmöte med om-
sorgstagaren ingå. 

– Följa upp kan till exempel handla om att prata med omsorgs-
tagaren om hur hen upplever omsorgsinsatserna och om de 
motsvarar behoven och önskemålen hos omsorgstagaren. Vid 
behov kan närstående eller anhöriga delta i uppföljningen 
(med beaktande av reglerna om tystnadsplikt och sekretess). 
Det handlar också om att vara uppmärksam på förändringar 
hos omsorgstagarens hälso- och funktionstillstånd. 

• Genomföra omsorgsarbete 

– Det handlar om att utföra beviljade hemtjänstinsatser, vilket 
innefattar serviceinsatser och personlig omvårdnad. 

– Vid behov föra social dokumentation.1  

• Genomföra medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering 
från hälso- och sjukvården 

– Det kan handla om läkemedelshantering, sårvård, provtagning 
och rehabiliterande uppgifter. 

• Vara ”spindeln i nätet” 

– Det kan handla om att informera och samverka med anhöriga 
och närstående, arbetslaget i hemtjänsten och andra aktuella 
yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres vård och omsorg, 
exempelvis legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos kom-
munen, regionen och privata vårdgivare (med beaktande av 
reglerna om sekretess- och tystnadsplikt). 

– Det kan handla om att delta i uppföljningsmöten med bistånds-
handläggare, den samordnande individuella planeringen (SIP-
möten) eller andra tvärprofessionella möten. Det förutsätter 
att omsorgstagaren samtycker till ett sådant deltagande. 

Av utredningens kartläggning (kapitel 3) framkommer att i vissa 
verksamheter arbetar den fasta omsorgskontakten enbart med upp-
gifterna som beskrivs i den första och fjärde punkten. För att uppnå 

 
1 Social dokumentation handlar om sådan dokumentation som verksamheterna är ålagda att 
föra enligt 11 kap. 5 och 6 §§ och 7 kap. 3 § SoL. 
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god personalkontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg, del-
aktighet och god samordning behöver den fasta omsorgskontakten 
i stor utsträckning arbeta med uppgifterna i andra och tredje punkten. 
Således kommer större delen av arbetstiden handla om att utföra om-
sorgsarbete och medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering 
från hälso- och sjukvården.2 För att utföra uppgifterna på ett tryggt 
och säkert sätt bedömer utredningen att den fasta omsorgskon-
takten behöver de kompetenser som beskrivs nedan (avsnitt 6.4). 

6.4 Vilken kompetens behöver den fasta 
omsorgskontakten? 

Enligt direktivet (bilaga 1) ska utredningen bedöma vilken kompetens 
som den fasta omsorgskontakten behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett betryggande sätt. Viktiga utgångpunkter för 
utredningens kompetensbedömning är den fasta omsorgskontak-
tens förutsättningar och arbetsuppgifter som beskrivits ovan. Be-
dömningen grundar sig också på omsorgstagarnas och anhörigas behov 
och utmaningar i hemtjänstverksamheten som beskrivs i kapitel 4. 

Utredningen bedömer att den fasta omsorgskontakten behöver 
ha kompetens inom följande områden:  

• Bedömningsförmåga, avser till exempel att bedöma förändringar i 
hälso- och funktionstillståndet och anpassa insatserna därefter 
samt att veta när andra yrkesgrupper behöver kopplas in. 

• Omsorgskunskap, avser hur omsorgen ska ges och utformas uti-
från omsorgstagarens individuella och föränderliga behov. Det 
omfattar personlig omvårdnad och service. I det ingår också att 
ha kunskap om hur funktionstillståndet kan bevaras eller för-
bättras och hur man kan tillvarata omsorgstagarens egna förmågor. 

• Medicinska kunskaper, avser kunskap om sjukdomar och diagnoser 
samt kompetens för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter 
anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården. Det kan till 
exempel handla om läkemedelshantering, såromläggning och prov-
tagning. 

 
2 Enligt SOU 2019:20 består huvuddelen av undersköterskors uppgifter i äldreomsorgen av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter och personlig omvårdnad. 
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• Basal hygien, omfattar allt från basal hygien i omsorgssituationer 
till att ha kunskap om hur man begränsar smitta. 

• Bemötande och kommunikation, avser förmågan att kunna bemöta 
omsorgstagaren med respekt och empati. Det handlar också om 
att vara lyhörd för omsorgstagarens behov och respektera hens 
integritet. Ett bra bemötande handlar också om att anpassa kom-
munikationen till omsorgstagare, anhöriga och närstående utifrån 
deras behov och förutsättningar. 

• Dokumentationskunskap, handlar till exempel om att kunna doku-
mentera inom ramen för planering, genomförande och uppfölj-
ning av insatserna. 

• Samordning och samverkan, handlar om förmågan att kunna sam-
verka med andra yrkesgrupper och stödja ett teamarbete. Det 
förutsätter god organisationskunskap. 

• Språkkunskaper, handlar om att kunna tala, läsa, skriva och förstå 
det svenska språket som hör till arbetet. 

• Teknik i vardagen, handlar om kunskap om tekniska lösningar 
och hur de kan användas på ett adekvat sätt i omsorgsarbetet. 

Utredningen bedömer att den fasta omsorgskontakten behöver ha 
de angivna kompetenserna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 
på ett tryggt och patientsäkert sätt. Det gäller särskilt mot bakgrund 
av omsorgstagarnas komplexa och sammansatta behov samt att om-
sorgsarbetet i hög grad utförs på egen hand och under tidspress. 

Om den fasta omsorgskontakten har bristande kompetens finns 
risk för att äldre personer utsätts för skador, olyckor, missförhåll-
anden, otrygghet och sämre livskvalitet. Det kan också medföra sämre 
förutsättningar för omsorgskontakten att bevara och förbättra om-
sorgstagarens hälso- och funktionstillstånd. 

Kompetensområdena ovan motsvarar en undersköterskas kom-
petens i enlighet med tidigare utredningar och riktlinjer (avsnitt 4.6). 
Utredningen har valt att ställa krav om att den fasta omsorgskon-
takten ska inneha yrkestiteln undersköterska (se vidare kapitel 7 – 
Överväganden och förslag). 
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6.5 Lagförslaget och andra grupper 

Utredningsdirektiven (bilaga 1) är avgränsade till att gälla äldre per-
soner med hemtjänst. Direktiven omfattar inte särskilda boenden 
varför förslagen endast gäller hemtjänsten. Synpunkter har inkom-
mit under utredningsarbetet gällande vikten av att omsorgsskapet 
också fungerar väl på särskilda boenden. För en omsorgstagare som 
har haft en omsorgskontakt i hemtjänsten är det viktigt att omsorgs-
skapet fortsatt fungerar väl efter en flytt till ett särskilt boende. 

Utredningens förslag är även avgränsade till att gälla för äldre 
med hemtjänst och kan därmed inte omfatta samtliga personer som 
har beviljats hemtjänst, oavsett ålder. Under kartläggningen och i 
samband med beredningen av förslagen har det vid återkommande 
tillfällen framhållits att en reglering om fast omsorgskontakt bör 
omfatta samtliga personer med hemtjänst. Det bör inte vara omsorgs-
tagarens ålder som styr behovet av en fast omsorgskontakt, utan 
huruvida omsorgstagarens hälso- och funktionstillståndet kräver en 
sådan. 

Cirka 16 000 personer, i åldersgruppen yngre än 65 år hade 2018 
hemtjänst. Därtill hade knappt 25 000 personer i samma åldersgrupp 
boendestöd under samma år3. Det kan sättas i relation till antal äldre 
med hemtjänst under 2018 som var 169 0004. 
 

 
3 Socialstyrelsen (2020). Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Läges-
rapport 2020. 
4 Socialstyrelsen (2019). Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2018. 
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7 Överväganden och förslag 

Enligt utredningsdirektiven (bilaga 1) ska utredningen lämna förslag 
på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för 
verksamheter i privat och i offentlig regi. 

Syftet med att införa en fast omsorgskontakt, enligt utrednings-
direktiven, är att öka delaktigheten och självbestämmande för äldre 
personer som har hemtjänst och att öka tryggheten både för de äldre 
och deras anhöriga. 

Ett annat syfte är att den fasta omsorgskontakten ska bidra till att 
hjälpen och stödet bättre anpassas till den äldres behov, förut-
sättningar och önskemål. 

Utredningen ska också bedöma om en fast omsorgskontakt kan 
bidra till bättre personalkontinuitet i hemtjänsten så att en äldre per-
son i största möjliga mån får omsorg av samma personal som hen har 
förtroende för och att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett vem 
i personalgruppen som utför dem. 

7.1 Behovet av reglering 

Utredningen bedömer att det finns ett behov av att i lag införa ett 
krav om fast omsorgskontakt. De huvudsakliga skälen är följande. 

Den fasta omsorgskontaktens arbete kan, under vissa förutsätt-
ningar (avsnitt 6.1.1, 6.1.2), bidra till en bättre personalkontinuitet, 
en ökad trygghet, delaktighet och inflytande för omsorgstagaren och 
en mer individanpassad omsorg. Ett välfungerande omsorgsskap kan 
också medföra fördelar för anhöriga och personalen (kapitel 6). 

Det framgår också av utredningens kartläggning (kapitel 3) att 
arbetet med den fasta omsorgskontakten varierar i stor utsträckning 
mellan de olika utförarna, särskilt i fråga om rollens kompetens, 
utformning och arbetssätt. En reglering kan verka för en mer enhet-
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lig tillämpning av funktionen i hela landet samt utgöra ett tydligt 
mandat för hemtjänstutförare att utveckla rollen med fast omsorgs-
kontakt. 

Mot bakgrund av att allt fler sjuka omsorgstagare snabbare skrivs 
ut från sjukhuset och bor hemma längre är det angeläget med en 
reglering om fast omsorgskontakt. Omsorgstagare med komplexa 
behov har särskilt stort behov av kontinuitet, samordning och hjälp 
med att strukturera vardagen. Det här en situation som kan antas 
kvarstå över överskådlig tid. 

Utredningen bedömer att så kallade informella omsorgskontak-
ter (avsnitt 6.2.4) inom hemtjänsten inte är tillräckligt. När det inte 
finns en utpekad namngiven omsorgskontakt med tydliga uppgifter 
och mandat uppstår det osäkerheter för såväl omsorgstagare, som 
anhöriga och personal. 

Utredningen har bedömt att den fasta omsorgskontaktens roll 
behöver fyllas med innehåll, för att den ska få de effekter som avses 
i direktiven (kapitel 6). Det handlar till exempel om att omsorgen 
organiseras med målet att skapa en bättre kontinuitet och ökad trygg-
het för omsorgstagaren samt att omsorgskontakten har den kompe-
tens och färdigheter som behövs för att kunna utföra sitt arbete på 
ett tryggt och säkert sätt. 

Det är således utredningens bedömning att en reglering om fast 
omsorgskontakt bör innefatta en beskrivning av syftet med den fasta 
omsorgskontakten och ett kompetenskrav, för att inte riskera att 
rollen blir en ”pappersprodukt”. 

7.2 Skyldighet att erbjuda en fast omsorgskontakt 
införs i lag 

Utredningens förslag: Äldre personer som har beviljats hem-
tjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, för att tillgodose 
dennes behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg 
och samordning, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2022. 
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7.2.1 Den som ska få en fast omsorgskontakt 

Enligt utredningens förslag ska en fast omsorgskontakt erbjudas 
äldre som har beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 och 2 a §§ 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om det inte bedöms vara uppen-
bart obehövligt. Uppenbarhetsrekvisitet har införts för att understryka 
att restriktivitet ska råda vid tillämpningen av undantagsbestäm-
melsen. Det beror på att utredningen bedömer att en betydande andel 
av omsorgstagarna kommer att behöva en fast omsorgskontakt, sett 
till gruppens hälso- och funktionstillstånd. 

Exempel på omsorgstagare som kan komma att omfattas av undan-
tagsbestämmelsen är de med enstaka eller få insatser. Det kan handla 
om omsorgstagare som har trygghetslarm, matdistribution eller hjälp 
med städning och inköp. Emellertid behöver det inte vara typen av 
eller antalet insatser som avgör om en omsorgskontakt behöver er-
bjudas eller inte. Det finns omsorgstagare med begränsat antal 
insatser som kan behöva stöd med att planera och strukturera var-
dagen och ha behov av att samordna kontakter till andra yrkesgrupper 
och myndigheter. Även omsorgstagare med begränsade sociala nät-
verk och måttliga kognitiva nedsättningar utan ett stort behov av 
hemtjänstinsatser kan behöva en omsorgskontakt. Den äldres egen 
syn på behovet behöver också beaktas i bedömningen. Det viktiga är 
att det görs en bedömning i varje enskilt fall, utifrån omsorgstagarens 
behov, begränsningar och andra förutsättningar, sett till syftet med 
den fasta omsorgskontakten. Omsorgstagaren har ingen oinskränkt 
rätt att få som hen vill inom ramen för verkställigheten (kapitel 5). 
Beslut som avser verkställigheten av en insats är i regel inte överklag-
bara.1 Vid tillämpningen av bestämmelsen bör dock omsorgstagaren 
endast i undantagsfall inte få erbjudandet om en fast omsorgs-
kontakt när hen bedömer att det behövs en sådan. 

Äldre som beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 2 a § SoL 
ska omfattas 

Utredningen bedömer att äldre personer som beviljas hemtjänst 
utan föregående behovsprövning med stöd av 4 kap. 2 a § SoL, också 
ska omfattas av lagförslaget. Bestämmelsen i 4 kap. 2 a § SoL innebär 
inte någon avgränsning avseende vilka hemtjänstinsatser som kan 

 
1 Se till exempel RÅ 2007 ref. 7. 
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beviljas eller i vilken omfattning. Inte heller görs någon uttrycklig 
avgränsning i förhållande till vilken målgrupp som kan bli aktuell för 
hemtjänster enligt det aktuella lagrummet, även om bestämmelsen i 
4 kap. 2 a § SoL i första hand är avsedd för äldre med mindre kom-
plexa behov. Det kan således finnas äldre i den målgrupp som 
beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 2 a § SoL som behöver en fast 
omsorgskontakt. 

Utredningens bedömning är att administrationen i samband med 
biståndshandläggningen inte kommer att öka genom att låta mål-
gruppen för 4 kap. 2 a § SoL omfattas av lagförslaget. Regleringen 
om fast omsorgskontakt kommer i första hand påverka hur utförare 
inom hemtjänsten organiserar sin verksamhet samt hur det individu-
ella stödet och hjälpen ska utformas för omsorgstagaren (jfr 5 kap. 
5 § SoL) inom ramen för verkställigheten. Ytterligare en intention 
med bestämmelsen i 4 kap. 2 a § SoL är att kommunerna ska få mer 
resurser till uppföljning av insatser inom ramen för verkställigheten 
och att den äldre i större utsträckning ska få inflytande över när och 
hur insatserna verkställs. En fast omsorgskontakt kan enligt utred-
ningen bidra till det arbetet och den utvecklingen. 

7.2.2 Skyldigheten formuleras som ett erbjudande 

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska äldre personer som har 
beviljats hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt. Utredningen 
har valt att reglera skyldigheten som ett erbjudande, mot bakgrund 
av bestämmelserna om självbestämmande och delaktighet i SoL. 
Omsorgstagaren ges då möjlighet att ta ställning till om hen vill ha 
en fast omsorgskontakt eller inte. Det bör dock i sammanhanget 
understrykas att även om omsorgstagaren motsätter sig en fast om-
sorgskontakt har hen inte någon oinskränkt rätt att, enligt SoL, styra 
över hur omsorgen ska utformas. 

Utredningen är medveten om att omsorgstagare med hemtjänst 
inte alltid har förmåga att ta till sig information eller på ett enkelt 
och tydligt sätt ge uttryck för sin vilja. Det förekommer också att 
omsorgstagare tackar nej till erbjudande från hemtjänsten även när 
det finns behov. Det är därför viktigt att erbjudandet om den fasta 
omsorgskontakten utformas och framförs på ett sätt som är anpassat 
efter omsorgstagarens förmågor och förutsättningar. För personer 
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med kognitiva nedsättningar kan det handla om att använda sig av 
alternativa vägar för kommunikation, låta processen ta tid och åter-
komma till frågan vid flera tillfällen. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
kunskapsstöd som handlar om hur man kan stödja äldre att ta till sig 
information och uttrycka sin vilja.2 Kunskapsstödet kan eventuellt 
också användas i den här processen. 

Den fasta omsorgskontakten - en del av den verkställande 
verksamheten 

Lagförslaget om införande av fast omsorgskontakt handlar om hur 
hemtjänsten kan utforma sin verksamhet i syfte att förbättra kvali-
teten i hemtjänsten. Det handlar om hur hemtjänsten, det individu-
ella stödet och hjälpen kan utformas genom en fast omsorgskontakt. 
Avsikten är att den fasta omsorgskontakten ska utgöra en del av den 
verksamhet som verkställer den äldres hemtjänstinsatser. En fast 
omsorgskontakt ska således inte erbjudas inom ramen för bistånds-
handläggningen. 

Hur arbetet med den fasta omsorgskontakten ska bedrivas i prak-
tiken får socialnämnden beskriva närmare i riktlinjer, rutiner eller 
andra styrdokument. Uppföljning och säkerställande av kvalitet i den 
egna verksamheten får bland annat ske med stöd av bestämmelserna i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialnämnden har i egenskap av huvudman för socialtjänsten en 
skyldighet att säkerställa att äldre som får hemtjänst i privat regi 
erbjuds en fast omsorgskontakt i enlighet med de föreslagna kraven. 
Skyldigheten att erbjuda en fast omsorgskontakt behöver därför 
ingå i de avtal som socialnämnden sluter med privata utförare av 
hemtjänst.3 Kommunen har en skyldighet att kontrollera och följa 
upp att verksamhet som bedrivs av privata utförare följer de regler 
som gäller för socialtjänstens verksamhet samt de krav som upp-
ställts i avtal med den privata utföraren.4  

Den dokumentation som behöver föras i verkställigheten med 
anledning av den förslagna bestämmelsen om fast omsorgskontakt 

 
2 https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/stodja-vuxna-personers-
vilja/for-basta-tillgangliga-vilja/ Nedladdad 2020-09-29. 
3 Jfr prop. 2013/14:118. Privata utförare av kommunal verksamhet, s. 38. 
4 10 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) och prop. 2013/14:118. Privata utförare av kommunal 
verksamhet, s. 38. 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/stodja-vuxna-personers-vilja/for-basta-tillgangliga-vilja/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/stodja-vuxna-personers-vilja/for-basta-tillgangliga-vilja/
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kan göras med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ SoL. 
Ytterligare bestämmelser om dokumentation för hemtjänstutförare 
finns också i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:5) om dokumentation som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS (kapitel 5). Det kan till exempel handla om att 
i dokumentationen ange vem som har utsetts som den äldres fasta 
omsorgskontakt eller om den äldre tackat nej till erbjudande om fast 
omsorgskontakt. 

Att utse den fasta omsorgskontakten 

När den äldre personen tackat ja till erbjudandet om fast omsorgs-
kontakt behöver en sådan utses. Lagförslaget innehåller inte någon 
närmare beskrivning av hur den fasta omsorgskontakten ska utses. 
Hemtjänstutföraren, torde i praktiken, med tanke på deras närhet till 
omsorgstagarna, ha bäst förutsättningar att hitta den mest lämpade 
omsorgskontakten för omsorgstagaren. Utredningens kartläggning 
visar att hur och när en omsorgskontakt väljs kan se olika ut. I vissa 
verksamheter utses den fasta omsorgskontakten i ett tidigt skede i 
processen, redan i samband med omsorgstagarens första planerings-
möte med hemtjänsten. Fördelen med det är att omsorgstagaren 
tidigt får möjlighet att knyta an och bygga en relation till sin fasta 
omsorgskontakt. I andra verksamheter tar man längre tid på sig. Tiden 
används för att matcha omsorgskontakten med omsorgstagaren med 
hänsyn till personalens arbetsschema och kompetens samt egen-
skaper hos respektive part. 

Oavsett hur och när en fast omsorgskontakt väljs är det viktigt 
att omsorgstagaren känner sig trygg med sin kontakt och att det finns 
möjlighet att byta omsorgskontakt om relationen inte fungerar, med 
hänsyn till bestämmelserna om delaktighet och inflytande i SoL 
(kapitel 5). 

Lagförslaget förutsätter att den fasta omsorgskontakten ska vara 
en för den äldre personen utpekad person. Den äldre, men också 
anhöriga och närstående samt andra yrkesgrupper, behöver veta vem 
i personalgruppen de ska kontakta om det uppstår frågor kring 
omsorgen. Lagförslaget innebär dock inget hinder för att vice fasta 
omsorgskontakter eller motsvarande utses. Det är dock viktigt med 
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en utpekad person som har god personkännedom om den äldre och 
en helhetsbild av hens omsorgssituation. 

7.2.3 Kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg 
och samordning 

Enligt utredningens förslag ska en fast omsorgskontakt erbjudas för 
att tillgodose omsorgstagarens behov av kontinuitet, trygghet, indi-
vidanpassad omsorg och samordning. De aspekterna är centrala för 
en hemtjänst av god kvalitet och utgör också enligt utredningen för-
bättringsområden. Som framgår av utredningens kartläggning och 
sammanfattande analys (kapitel 3 och 6) kan arbetet med en fast 
omsorgskontakt, om vissa förutsättningar ges, bidra till en ökad 
kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. 

Lagförslaget går inte in i detalj och beskriver den fasta omsorgs-
kontaktens arbetsuppgifter. Tanken är att den fasta omsorgskontak-
tens roll och arbetsuppgifter ska utformas närmare av verksamheterna 
med vägledning av de mål och syften som anges i bestämmelsen samt 
omsorgstagarens behov och önskemål. Utredningen har i den sam-
manfattande analysen (kapitel 6) beskrivit vilka arbetsuppgifter som 
kan ingå i rollen. 

Grundläggande för en fast omsorgskontakt är att hen ges möjlig-
het att arbeta i nära relation till sin omsorgstagare. Att skapa en trygg 
och individanpassad omsorgssituation kräver tillit och förtroende 
mellan omsorgstagaren och omsorgskontakten. Det innebär att den 
som arbetar som fast omsorgskontakt behöver lära känna sin om-
sorgstagare. Det förutsätter att den fasta omsorgskontakten ges 
möjlighet att träffa sin omsorgstagare med viss frekvens och regel-
bundenhet, vilket också bidrar till en bättre kontinuitet. Kontinuitet 
i det här sammanhanget betyder inte enbart personalkontinuitet, 
utan också omsorgs- och tidskontinuitet. Ett sätt att förbättra kon-
tinuiteten kan vara att låta den fasta omsorgskontakten planera, 
genomföra och följa upp omsorgstagarens hemtjänstinsatser. För att 
öka kontinuitet och trygghet är det lämpligt att den fasta omsorgs-
kontakten vid behov också utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter 
anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården. Att låta den 
fasta omsorgskontakten upprätta genomförandeplanen tillsammans 
med omsorgstagaren kan också bidra till ökad kontinuitet, i synner-
het omsorgskontinuitet. En fast omsorgskontakt kan också infor-
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mera övrig omsorgspersonal om hur insatserna ska genomföras 
utifrån den äldres behov och önskemål. 

Den fasta omsorgskontakten kan också bidra till en bättre sam-
ordning kring den äldre. Det kan handla om att informera och 
samverka med anhöriga och närstående, arbetslaget i hemtjänsten 
och andra aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres situa-
tion, till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos kom-
munen, regionen och privata vårdgivare (med beaktande av reglerna 
om sekretess- och tystnadsplikt).  

7.3 Den fasta omsorgskontakten ska vara 
undersköterska 

Utredningens förslag: Som fast omsorgskontakt får bara den 
utses som innehar yrkestiteln undersköterska, i enlighet med de 
regler som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård och 
omsorg (SOU 2019:20) och i promemorian Reglering av under-
sköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser 
(Ds 2020:15). Lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2030. 

7.3.1 Den fasta omsorgskontaktens uppgifter ställer krav på 
särskild kompetens 

Det hemtjänstlandskap som den fasta omsorgskontakten arbetar i 
ställer särskilda krav på kompetens för att omsorgsskapet ska kunna 
utföras på ett tryggt och säkert sätt. Den fasta omsorgskontakten 
förväntas kunna utföra kvalificerade uppgifter, såväl omsorgsin-
satser som medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från 
hälso- och sjukvården (avsnitt 6.3), oftast själva och under tidspress. 
Brister i centrala kompetensområden har visat sig kunna utgöra risker 
för patientsäkerheten och ger inte tillräckligt goda förutsättningar för 
att tillhandahålla en trygg och säker omsorg. 

Av utredningens tidigare redogörelse framgår att behoven hos 
omsorgstagare är komplexa och omfattande (kapitel 3 och 4), vilket 
också har konstaterats i en rad andra statliga utredningar. Utveck-
lingen går mot att allt fler sjuka äldre skrivs ut tidigare och bor 
hemma längre. Åtgärder för rehabilitering och habilitering utförs i 
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större utsträckning i den kommunala hälso- och sjukvården. Den 
tekniska utvecklingen gör också att äldre personer med svårare 
hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. 

Fördelar och nackdelar med att i lag reglera kompetensen 

Av utredningens sammanfattande analys framgår vilka centrala för-
mågor och kunskaper som den fasta omsorgskontakten behöver för 
att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt (avsnitt 6.4). Utred-
ningen bedömer att den fasta omsorgskontaktens kompetens behöver 
motsvara en undersköterskas i enlighet med det som föreslås i regler-
ingen om skyddad yrkestitel (SOU 2019:20 och Ds 2020:15) och att 
det behöver regleras i lag. För att klara kompetensförsörjningen 
behövs inte bara fler anställda utan också personal med rätt kom-
petens som kan säkerställa en patientsäker vård och omsorg av god 
kvalitet. 

Utredningen bedömer att fördelarna med att i lag införa ett krav 
om att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska är att: 

• Omsorgskontakten kan utföra sina arbetsuppgifter på ett, för 
omsorgstagaren, tryggt och säkert sätt. Det kan motverka att om-
sorgstagaren utsätts för risker som skador, olyckor, missför-
hållanden, otrygghet och dålig livskvalitet. 

• Den fasta omsorgskontakten kan vara trygg i hur omsorgsarbetet 
och de medicinska uppgifterna (efter anvisning eller delegering 
från hälso- och sjukvården) ska utföras. 

• Den fasta omsorgskontakten kan arbeta mer kunskapsbaserat. 
Det kan handla om att göra rätt bedömningar i olika omsorgs-
situationer, känna igen skiftningar i hälso- och funktionstillstånd, 
hantera medicinska uppgifter på ett patientsäkert sätt och veta 
när andra yrkesgrupper behöver kopplas in. 

• Omsorgskontakten har kunskapen om hur omsorgen kan anpas-
sas till individens föränderliga behov och önskemål. 

• Omsorgskontakten kan arbeta med att bevara och förbättra om-
sorgstagarens hälso- och funktionstillstånd. Det kan handla om 
att göra den äldre delaktig i omsorgen och utgå från den äldres 
förmågor och självständighet. 
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• Ett kompetenskrav kan professionalisera hemtjänsten vilket i för-
längningen kan öka yrkets attraktivitet och status. 

Som framgår av utredningens tidigare redogörelser (kapitel 3 och 4) 
finns i dag problem vad gäller möjligheterna att rekrytera under-
sköterskor till hemtjänsten. En nackdel med att i lag ställa krav på 
undersköterskekompetens är att verksamheterna inte lyckas rekry-
tera tillräckligt många undersköterskor som kan arbeta som fasta 
omsorgskontakter. Det finns i dag lokala skillnader vad gäller möj-
ligheterna att rekrytera undersköterskor. Ett kompetenskrav minskar 
även utrymmet för kommunerna att själva bestämma hur resurserna 
och kompetenserna ska nyttjas i verksamheterna. 

Med anledning av svårigheterna att rekrytera och ojämlika förut-
sättningar i kommunerna har utredningen valt att föreslå att kom-
petenskravet ska träda i kraft åtta år efter att bestämmelsen om att 
erbjuda fast omsorgskontakt har trätt i kraft. Avsikten med det är 
att ge kommunerna tid för omställning. Omställning kan handla om 
att rekrytera nya medarbetare och vid behov fortbilda personalen. 
Omställningen kan också handla om att skapa attraktivitet för yrket 
och ge förutsättningar för personalen att vilja stanna kvar. 

Det kan tilläggas att regeringen har tagit initiativ till en satsning 
(Äldreomsorgslyftet) som bland annat innebär att ny och befintlig 
personal under betald arbetstid kan utbilda sig till undersköterska. 
Utöver att utbilda sig till undersköterska får personalen även möj-
lighet att fortbilda sig genom kompetenshöjande utbildningar inom 
vård och omsorg. Satsningen bedöms även bidra till att underlätta 
möjligheterna att utbilda sig till undersköterska inför den planerade 
regleringen av yrket.5 

Sammantaget bedömer utredningen att fördelarna med kompe-
tenskravet tillsammans med den långa tiden för omställning, och de 
av regeringen aviserade kompetenssatsningarna motiverar att i lag 
reglera den fasta omsorgskontaktens kompetens. 

 
5 Prop. 2020/21:1. Utgiftsområde 9, s. 166. 
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7.3.2 Kompetenskravet kopplas till reglering om skyddad 
yrkestitel för undersköterskor 

Utredningen föreslår att som fast omsorgskontakt får bara den utses 
som innehar yrkestiteln undersköterska, i enlighet med den regler-
ing som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20) och i departementspromemorian Reglering av under-
sköterska – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). 
Regleringen om skyddad yrkestitel syftar till att på nationell nivå 
införa en gemensam standard för vad en undersköterska ska kunna, 
i syfte att säkerställa god kompetensförsörjning i vården och om-
sorgen. Utredningen har bedömt att de kompetenskrav som gäller 
för undersköterskor enligt förslaget även är lämpliga för de som 
arbetar som fast omsorgskontakt. Av förslaget om skyddad yrkes-
titel framgår att det finns flera vägar för en person att erhålla titeln 
(avsnitt 4.8). Det handlar i huvudsak om personer med formell vård- 
och omsorgsutbildning men också om personer med lång yrkes-
erfarenhet som undersköterska. 

Ett annat alternativ som har övervägts är att föreslå att den fasta 
omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln undersköterska eller mot-
svarande kompetens. Det skulle möjliggöra för verksamheterna att 
själva avgöra om en person med till exempel lång arbetslivserfarenhet 
eller annan formell utbildning än den som avses i skyddad yrkestitel 
skulle kunna arbeta som fast omsorgskontakt. Utredningen menar 
dock att en sådan lösning inte skulle bidra till den enhetlighet i den 
kompetens som utredningen bedömer som nödvändig för rollen 
som fast omsorgskontakt. Att koppla en gemensam kompetens-
standard till den fasta omsorgskontaktens roll menar utredningen är 
nödvändig för att säkerställa en trygg och säker omsorg. 

Regleringen om skyddad yrkestitel föreslås träda i kraft den 1 janu-
ari 2025. Utredningens förslag om att den fasta omsorgskontakten ska 
inneha yrkestiteln förslås träda i kraft den 1 januari 2030. I skrivande 
stund förbereder regeringen en proposition6 med förslag om att 
undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Regeringen har också 
aviserat ett anslag för den tilltänkta reformen.7 Utredningen menar 
att det finns starka skäl för att koppla kompetenskravet till en regler-

 
6 Prop. 2020/21:1. Utgiftsområde 9, s. 177. 
7 Ibid. 
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ing som eftersträvar enhetlighet i yrket även om regleringen ännu 
inte har trätt i kraft. 

Om regleringen om skyddad yrkestitel uteblir behöver ett nytt 
kompetenskrav för den fasta omsorgskontakten beredas. Utred-
ningen har beskrivit inom vilka kompetensområden som den fasta 
omsorgskontakten behöver ha kunskap inom (avsnitt 6.4). De kan 
tjäna som vägledning i samband med ytterligare beredning av kom-
petenskravet. 

Kärnkompetens i omsorgsarbete 

En konsekvens av den valda lösningen är att personer utan yrkes-
titeln undersköterska inte kan utses som fasta omsorgskontakter. 
Centrala uppgifter för den fasta omsorgskontakten är att arbeta nära 
den äldre, bygga en tillitsfull relation till hen, utföra hemtjänstinsatser 
och stödja den äldre i den dagliga livsföringen. Det innebär att den 
fasta omsorgskontaktens kärnkompetens behöver vara omsorgs-
arbete. Utredningen bedömer därför att det inte är lämpligt att till 
exempel legitimerad personal från den kommunala hälso- och sjuk-
vården utses som fasta omsorgskontakter. 

Kraven på den medicinska kompetensen i äldreomsorgen har 
samtidigt blivit högre. Äldre med sammansatta och komplexa behov 
bor i regel hemma längre innan de flyttar till ett särskilt boende. Den 
nämnda utvecklingen och bristen på legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal, framför allt sjuksköterskor, talar snarare för att de i större 
utsträckning behöver arbeta med kvalificerade medicinska uppgifter. 
För att rätt kompetens ska användas på rätt plats bedömer utred-
ningen att det inte vore ändamålsenligt att utse legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal till fasta omsorgskontakter. 

Tid för omställning 

Förslaget om att den att fasta omsorgskontakten ska inneha yrkes-
titeln undersköterska föreslås, som framgår ovan, att träda i kraft 
den 1 januari 2030. Datumet har valts med hänsyn till att underlätta 
för verksamheterna att säkerställa tillgången på fasta omsorgskon-
takter med rätt kompetens. Det är nödvändigt med tid för omställ-
ning för att klara kompetensförsörjningen. Trots att det föreslagna 
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kompetenskravet inte börjar gälla förrän den 1 januari 2030, är utred-
ningens utgångspunkt att verksamheterna behöver redan från och 
med den 1 januari 2022 (då bestämmelsen om att erbjuda fast om-
sorgskontakt föreslås träda i kraft) börja ställa om i riktning mot det 
kommande kompetenskravet. Verksamheterna behöver under den 
här perioden också säkerställa att den fasta omsorgskontakten som 
utses har lämplig utbildning och erfarenhet, enligt bestämmelsen i 
3 kap. 3 § SoL, för att kunna tillgodose den äldres behov av kon-
tinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. 

Datumet har också valts mot bakgrund av att regleringen om 
skyddad yrkestitel för undersköterskor föreslås träda i kraft den 
1 januari 2025. Den regleringen utgör grunden för utredningens för-
slag om att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. 
Ytterligare överväganden som avser datumet för ikraftträdande finns 
i kapitel 8. 

Bestämmelser med ikraftträdande vid två olika tidpunkter 

Den föreslagna bestämmelsen som reglerar skyldigheten att erbjuda 
en fast omsorgskontakt är inte beroende av att kompetenskravet 
träder i kraft. Även om kompetenskravet är centralt för omsorgs-
skapet bedömer utredningen att den första bestämmelsen har ett 
eget värde och kan bidra till förbättringar vad gäller kontinuitet, trygg-
het, samordning och individanpassad omsorg. Den bestämmelsen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Eftersom utredningens lag-
förslag föreslås träda i kraft vid olika tidpunkter innebär det att 
ytterligare beredning behövs för att förslagen ska gå att genomföra. 

7.4 Behov av väglednings- och uppföljningsuppdrag 

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag, att 
ta fram ett vägledningsmaterial som underlättar implemen-
teringen av lagförslaget. Vägledningen ska ge hemtjänsten infor-
mation om hur de kan organisera arbetet runt den fasta omsorgs-
kontakten för att åstadkomma kontinuitet, trygghet, samordning 
och individanpassad omsorg. I det här uppdraget ingår också att 
kommunicera och informera om det nya lagförslaget. 
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Socialstyrelsen bör också få i uppdrag att utvärdera hur den 
nya lagen efterlevs och om arbetet med fast omsorgskontakt 
bidrar till kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och 
samordning. Vidare bör Socialstyrelsen uppdras att följa upp 
utvecklingen hos verksamheterna efter 2022 med fokus på att 
undersöka i vilken utsträckning fast omsorgskontakt erbjuds och 
vilken kompetens hen har. 

 
Utredningen bedömer att det behövs ytterligare vägledning för att 
säkerställa en ändamålsenlig implementering av lagförslaget. Utred-
ningens sammanfattande analys (kapitel 6) visar på att det krävs ett 
antal förutsättningar för att arbetet med den fasta omsorgskon-
takten ska bidra till kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg 
och samordning. Förutsättningarna avser hur den fasta omsorgskon-
taktens arbete behöver planeras och bedrivas för att uppnå de av-
sedda målen. Ett sådant vägledningsmaterial bör också innehålla 
exempel på verksamheter som har etablerade och utvecklade arbetssätt 
kring den fasta omsorgskontakten. De ”goda exemplen” ska möjlig-
göra ett utbyte av erfarenheter mellan hemtjänstverksamheter runt-
om i landet. Socialstyrelsen bör därför ges i uppdrag att ta fram ett 
vägledningsmaterial med utgångspunkt i de analyser som finns i 
utredningen. I uppdraget ska också ingå att kommunicera och infor-
mera om det nya lagförslaget. 

Socialstyrelsen bör även ges i uppdrag att utvärdera efterlevnaden 
av den nya lagen. Syftet med utvärderingen är inte enbart att kart-
lägga om äldre personer erbjuds fasta omsorgskontakter, utan också 
undersöka om verksamheterna genom sitt arbete med fasta omsorgs-
kontakter lyckats förbättra kontinuiteten, tryggheten och samord-
ning i hemtjänsten samt erbjuda äldre en mer individanpassad omsorg. 
Uppdraget bör genomföras tre år efter att lagförslaget föreslås att 
träda i kraft, det vill säga under 2025. Efterlevnaden av kravet på att 
den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska bör följas upp 
ett år efter att förslaget föreslås träda i kraft 2031. 

I dagsläget samlar Socialstyrelsen årligen in uppgifter om andelen 
äldre inom äldreomsorgen som har en utpekad kontaktperson. Social-
styrelsen sammanställer också uppgifter om hur personalkontinui-
teten ser ut inom hemtjänsten. Som framgår av utredningens tidigare 
redogörelse behöver den fasta omsorgskontaktens roll fyllas med ett 
innehåll för att vissa fördelar, som till exempel god personalkon-
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tinuitet, ska uppnås. Socialstyrelsen bör därför ges uppdrag att 
utreda om det är möjligt att utveckla en kvalitetsindikator som kan 
vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med fast omsorgskontakt 
kopplat till personalkontinuitet. 

Slutligen bör Socialstyrelsen följa upp utvecklingen hos verksam-
heterna efter år 2022, med fokus på att undersöka i vilken utsträck-
ning fast omsorgskontakt erbjuds och vilken kompetens hen har. 
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8 Ikraftträdande 

Utredningens förslag: Den föreslagna bestämmelsen i 5 kap. 
5 a § SoL ska träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget i 5 kap. 
5 b § SoL ska träda i kraft den 1 januari 2030. 

 
Utredningen förslår att lagändringarna ska träda i kraft vid två olika 
tillfällen. Det innebär att den föreslagna bestämmelsen i 5 kap. 5 a § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som reglerar skyldigheten att 
erbjuda en fast omsorgskontakt, först träder i kraft den 1 januari 
2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha 
yrkestiteln undersköterska, i 5 kap. 5 b § SoL, föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2030. Utredningen har valt det datumet mot bakgrund 
av att regleringen om skyddad yrkestitel för undersköterskor i 
SOU 2019:20 och Ds 2020:15 föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 
Den regleringen utgör grunden för utredningens förslag om att den 
fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Utredningen be-
dömer att en femårsperiod är nödvändig för att säkerställa tillgången 
av undersköterskor som kan arbeta som fast omsorgskontakt. Detta 
trots de tämligen generösa övergångsbestämmelser som föreslås i 
Ds 2020:15 som möjliggör för redan anställda undersköterskor att 
behålla sin yrkestitel under en övergångsperiod (cirka 62 000 per-
soner).1 De personer som inte omfattas av den nämnda över-
gångsbestämmelsen ska enligt förslaget i SOU 2019:20 och 
Ds 2020:15 ansöka om bevis om rätten att använda yrkestiteln under-
sköterska. Mot bakgrund av att det handlar om en av Sveriges största 
yrkesgrupper vill utredningen säkerställa att tillräckligt med tid ges 
för ansöknings- och handläggningsförfarandet. Socialstyrelsen 

 
1 Ds 2020:15. Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser 
s. 31, 32 och 35. 
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förväntas behöva handlägga cirka 25 000 ärenden per år mellan 
åren 2025 och 2035.2 

Datumet för ikraftträdande har också valts som framgår ovan 
med hänsyn till att underlätta för verksamheterna att säkerställa till-
gången på fasta omsorgskontakter med rätt kompetens. Det är nöd-
vändigt med tid för omställning för att klara kompetensförsörjningen. 
 

 
2 Ds 2020:15 Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser 
s. 35. 
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9 Konsekvenser av förslagen 

9.1 Inledning 

Enligt 14 § kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning redo-
visa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för kostnader och 
intäkter för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda. 
Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt 
ska dessa redovisas. 

Om förslagen har betydelse för den kommunala självstyrelsen, 
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för syssel-
sättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i för-
hållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och 
män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen, ska 
detta också redovisas (15 §). 

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler 
ska förslagens konsekvenser redovisas i en konsekvensutredning i 
enlighet med bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning (15 a §). 

Ytterligare krav på konsekvensbeskrivningar kan framgå av utred-
ningens direktiv (16 §). I utredningsdirektiven anges att de ekono-
miska konsekvenserna och effekterna av utredningens förslag ska 
beräknas och beskrivas. Det omfattar beräkning och beskrivning av 
samhällsekonomiska kostnader och nyttor som uppstår även utöver 
de offentligfinansiella effekterna av förslagen. Påverkar något av för-
slagen den kommunala självstyrelsen ska utredningen särskilt redo-
visa dessa konsekvenser och de särskilda avvägningar som enligt 
utredarens mening motiverar att inskränkningen görs. Om flera möj-
ligheter finns för att nå samma mål, ska den föreslås som innebär den 
minst långtgående inskränkningen för den kommunala självsty-
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relsen. I konsekvensanalysen avseende jämställdhet ska såväl konse-
kvenser för personal som för äldre redovisas och analyseras. 

9.2 En beskrivning av problemen och vad 
utredningen vill uppnå 

Inom hemtjänsten finns i dag ett antal problem som påverkar såväl 
omsorgstagare som personal och anhöriga. 

För omsorgstagaren är bristande personalkontinuitet ett utbrett 
problem. De flesta äldre upplever att det är tryggare att få stöd och 
hjälp av personal som de känner igen och där en ömsesidig och för-
troendefull relation har byggts upp. Kontinuitet handlar också om 
att insatserna utförs på överenskommet sätt med individens behov i 
fokus. 

Ett annat problem är samordningsbrister mellan olika yrkesgrupper 
som finns runt omsorgstagaren. Omsorgstagare med hemtjänst har 
ofta komplexa och sammansatta behov, vilket innebär att de får kvali-
ficerade insatser från såväl kommunal som regional hälso- och sjuk-
vård och socialtjänst. Det ställer krav på en fungerande samordning. 

Ytterligare ett problem är att omsorgspersonalens kompetens 
inte i tillräcklig stor utsträckning motsvarar de behov som omsorgs-
tagarna har inom hemtjänsten. Omsorgspersonalen förväntas utföra 
mer kvalificerade uppgifter, oftast själva och under ett högt tempo. 

Arbetsförhållandena för omsorgspersonalen inom äldreomsorgen 
har försämrats under de senaste årtiondena. Det kan handla om dåliga 
arbetstider, stor psykisk och fysisk arbetsbelastning, bristande stöd 
från chef och för lite inflytande över arbetet. 

Hur hemtjänsten är organiserad påverkar också anhöriga till om-
sorgstagare. Många anhöriga upplever att de behöver ta ett stort 
ansvar för kontakter med olika yrkesgrupper runt omsorgstagaren. 
Vidare kan anhöriga känna otrygghet på grund av bristande över-
blick när de inte vem som har det övergripande ansvaret för om-
sorgstagaren och vem de ska kontakta vid behov. 

Utredningens förslag om krav på fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten förväntas bidra till förbättringar för omsorgstagaren, perso-
nalen och anhöriga. En fast omsorgskontakt som får ett utökat 
ansvar för planeringen och genomförande av hemtjänstinsatserna 
kan bidra till: 
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• bättre personalkontinuitet 

• bättre samordning 

• individanpassad omsorg och ökad delaktighet samt trygghet för 
den äldre 

• bättre arbetsförhållanden för omsorgspersonalen 

• ökad trygghet för anhöriga, och  

• enhetlighet i landet gällande den fasta omsorgskontaktens arbete. 

9.3 Behov av reglering och alternativa lösningar 

Utredningen bedömer att införandet av fast omsorgskontakt i lag är 
den mest ändamålsenliga vägen för att komma tillrätta med de pro-
blem som beskrivits ovan. En nationell reglering kan verka för en 
mer enhetlig tillämpning av funktionen över hela landet samt utgöra 
ett tydligt mandat för kommunerna att arbeta med och utveckla 
rollen. Det handlar om såväl arbetssätt som kompetens. 

En fast omsorgskontakt behöver ha tillräckligt med kompetens 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 
Allt fler sjuka omsorgstagare skrivs snabbare ut från sjukhuset och 
vistas allt längre hemma med komplexa och sammansatta behov. För 
att den fasta omsorgskontakten ska kunna utföra sina arbetsupp-
gifter på ett säkert sätt, bedömer utredningen att det är nödvändigt 
att i lag också införa ett kompetenskrav för den fasta omsorgskon-
takten.  

Alternativa lösningar till lagreglering skulle kunna vara: 

1. Ett så kallat ”nollalternativ” dvs. att inte föreslå någon reglering 
gällande fast omsorgskontakt bedömer utredningen inte vara ett 
alternativ. Uppgifter från Socialstyrelsen visar att 86 procent av 
omsorgstagarna i dag har en fast omsorgskontakt. Emellertid 
framgår av utredningens kartläggning (kapitel 3) att arbetet med 
den fasta omsorgskontakten varierar i stor utsträckning mellan 
de olika utförarna, särskilt i fråga om rollens utformning, kom-
petens och arbetssätt. I vissa verksamheter är omsorgskontaktens 
roll begränsad till att enbart vara en person ”på ett papper” som 
omsorgstagaren och anhöriga kan kontakta vid behov. I andra 
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verksamheter är rollen utformad så att omsorgskontakten har det 
huvudsakliga ansvaret för att planera och genomföra insatserna 
hos omsorgstagaren samt att vara kontaktyta gentemot andra 
yrkesgrupper inom vården och omsorgen samt anhöriga. För att 
uppnå likvärdighet i landet och säkerställa de goda effekterna av 
den fasta omsorgskontaktens arbete bedömer utredningen att en 
reglering behövs. 

2. Att använda ”mjuk styrning” för att få till stånd ett mer enhetligt 
arbetssätt för den fasta omsorgskontakten. Det kan handla om 
vägledningar och rekommendationer i form av till exempel all-
männa råd från myndigheter. Det är dock oklart i vilken utsträck-
ning som den här styrningsformen kommer att få önskad effekt i 
verksamheterna. Personalkontinuiteten följs upp regelbundet och 
är en viktig kvalitetsaspekt inom vården och omsorgen om äldre. 
Den har dock enligt Socialstyrelsen försämrats nationellt under 
det senaste årtiondet från 13 till 16 olika personal som den äldre 
personen med hemtjänst möter under en 14-dagarsperiod. Utred-
ningen bedömer att mjuk styrning inte ger kommunerna tillräck-
liga incitament för att jobba med den fasta omsorgskontakten på 
annat sätt än de gör i dag. 

3. Ytterligare ett alternativ är att detaljreglera den fasta omsorgs-
kontaktens arbete och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i rollen. 
Utredningen har i stället valt att lägga ett lagförslag med de mål 
som kommunerna ska uppå med hjälp av omsorgskontaktens 
arbete. Det bedömer utredningen som tillräckligt. Vad som ytter-
ligare ska ingå i den fasta omsorgskontaktens arbetsuppgifter 
överlämnas åt kommunerna att själva avgöra utifrån deras lokala 
förutsättningar. 

9.4 De som berörs av lagförslaget 

Lagförslaget om fast omsorgskontakt kommer att beröra äldre med 
hemtjänst, anhöriga till omsorgstagare och omsorgspersonalen. 

För de äldre handlar det om att säkerställa en bättre personal-
kontinuitet, mer individanpassad omsorg och en högre grad av del-
aktighet. 
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Anhörigas och närståendes roll för äldre med hemtjänst är om-

vittnat stor.1 Den fasta omsorgskontakten kan underlätta för anhöriga 
och närstående på olika sätt, exempelvis genom bättre kommunika-
tion mellan hemtjänsten och den anhörige. 

Den i personalen som ges uppgiften att fungera som fast om-
sorgskontakt är den som kommer att påverkas mest, både vad gäller 
arbetsuppgifternas karaktär och den tid som går åt. 

Förutom omsorgspersonal kommer en rad andra yrkeskategorier 
att påverkas, om än i mindre grad. Det kan till exempel handla om 
enhetschefer för hemtjänsten, samordnare och planerare, bistånds-
handläggare samt hälso- och sjukvårdspersonal i hemsjukvården. En 
del yrkeskategorier kan få ytterligare uppgifter medan andra får 
färre. Ett exempel på en ny arbetsuppgift är utnämningen och intro-
duktionen av den fasta omsorgskontakten. Ett annat exempel är den 
kommunala hälso- och sjukvårdens olika personalgrupper som kan 
få ytterligare en uppgift att informera om vidtagna åtgärder eller kom-
mande behandlingar. De här ”nya” uppgifterna för olika yrkesgrupper 
kan falla inom ramen för yrkets kontinuerliga förändring och förut-
sätts kunna absorberas i en stor organisation. Utredningen har där-
för valt att inte inkludera uppgifterna i kostnadsberäkningarna. 

Regleringen kommer att beröra kommuner, regioner, juridiska 
personer och privata utförare av hemtjänst. Regleringen kommer 
också att påverka statliga myndigheter som till exempel Socialsty-
relsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

9.5 Lagförslagets konsekvenser 

Det här avsnittet beskriver de överväganden som gjorts för att beräkna 
lagförslagets kostnadsmässiga och icke monetära konsekvenser. 
Utredningen beskriver först olika osäkerhetsfaktorer och hur man har 
valt att hantera dem. Vidare görs beräkningar av lagförslagets kost-
nadsmässiga konsekvenser. De beräkningarna utgår från den utök-
ade arbetstiden som kan behövas för den fasta omsorgskontaktens 
arbete, som enligt förslaget ska utföras av en undersköterska. De 
uppgifter som används för att beräkna kostnaderna förenade med 

 
1 Ulmanen, P., Szebehely, M. (2015). From the state to the family or to the market? Conse-
quences of reduced residential eldercare in Sweden. Int J Soc Welf. 24:81–92. 
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lagförslaget sammanfattas i tabell 9.1. Avslutningsvis bedöms de 
positiva effekterna och nyttan av lagförslaget. 

9.5.1 Principiella utgångspunkter och osäkerhetsfaktorer 

I samhällsekonomiska kalkyler beräknas kostnader och effekter år 
för år, och hänsyn tas till ändrade förutsättningar som till exempel 
en växande grupp äldre. För att underlätta jämförelser över tid dis-
konteras sedan kostnader och intäkter, samt effekter till ett så kallat 
nuvärde. Utredningen har valt att använda sig av en kostnadseffekt-
analys för att uppskatta både kostnader och effekter av lagförslaget. 
Kostnaderna relateras till en i förväg bestämd effekt. För de icke 
monetära effekterna, som påverkar både omsorgstagare, anhöriga och 
omsorgspersonal, har utredningen valt att använda kvalitetsjusterade 
levnadsår (quality adjusted life years, QALY) som effektmått. 

De kostnadsmässiga konsekvenserna av lagförslaget om fast om-
sorgskontakt är befattade med osäkerhet. Osäkerheten ökar i ett 
längre tidsperspektiv mot bakgrund av att det är svårt att förutse 
samhällsförändringar och antalet som får hemtjänst. I Sverige, som i 
andra länder i Europa, ökar antalet äldre i befolkningen. Under peri-
oden 2010–2018 ökade andelen äldre i Sverige (65 år och äldre) med 
17 procent från 1,7 miljoner till 2,1 miljoner.2 Samtidigt minskade 
andelen äldre med hemtjänstinsatser från 9 till 8,3 procent, under 
motsvarande period. Det visar att det inte finns något direkt sam-
band mellan den demografiska utvecklingen och nyttjande av hem-
tjänst. Mellan 2020–2025 förväntas andelen äldre öka ytterligare med 
6,9 procent.3 Det är osäkert hur det påverkar antalet hemtjänst-
insatser under samma period. 

Eftersom det arbetssätt som följer av lagförslaget inte har prövats 
i mindre skala på ett kontrollerat sätt, där både kostnader och effekter 
kunnat följas, är beräkningarna som avser lagförslagets konsekvenser 
förenade med osäkerhet. Ett sådant försök hade gjort det möjligt att 
skatta effekter av lagförslaget i form av bättre hälsa, bättre personal-
kontinuitet och mindre vårdutnyttjande m.m. 

Alternativet till en försöksverksamhet kan vara att sammanställa 
litteratur i ämnet i syfte att hitta information om liknande föränd-

 
2 www.scb.se. 
3 www.scb.se. 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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ringar som kan användas i beräkningar. Sökningar i PubMed har 
gjorts men litteratur som är användbar för det syftet har inte hittats. 
Det innebär att utredningen måste basera beräkningarna på anta-
ganden som har olika grad av säkerhet. När osäkerheten är betydande 
och antas påverka slutresultatet påtagligt, presenteras en känslighets-
analys, som visar på kostnadsutfall för alternativa scenarier. Utred-
ningen har i vissa fall valt att inte göra känslighetsanalyser. Värdet av 
en känslighetsanalys skulle i de fallen vara begränsat eftersom de en-
bart skulle baseras på antaganden. 

Det finns i huvudsak tre förklaringar till osäkerheterna i beräk-
ningarna. 

1. Det finns inte tillräckligt med uppgifter i den offentliga stati-
stiken för att kunna bedöma lagförslagets konsekvenser. Det med-
för en viss osäkerhet i uppskattningarna. Därför används uppgifter 
från kommunala företrädare som grund för känslighetsanalyserna 
(tabell 9.1). 

2. Lagförslaget påverkar många yrkesgrupper i varierande grad, i den 
omfattande och komplexa verksamhet som äldreomsorgen utgör. 
Det är osäkert hur de här yrkesgruppernas arbetsuppgifter och 
arbetstid påverkas. 

3. Hemtjänstens organisation påverkas av samhällsutvecklingen i 
stort, exempelvis den demografiska utvecklingen, arbetsmarkna-
den och särskilda händelser som till exempel covid-19-pandemin. 

9.5.2 Kostnad för fast omsorgskontakt 

Kostnaden för fast omsorgskontakt inom hemtjänsten bygger på 
uppskattade uppgifter om hur stor andel av omsorgstagarna som 
enligt lagförslaget kommer att få en omsorgskontakt. Dessutom 
görs uppskattningar om den utökade arbetstid som behövs för den 
fasta omsorgskontaktens arbete. Den utökade arbetstiden omvand-
las till nya underskötersketjänster som behöver rekryteras (tabell 9.1). 

En fast omsorgskontakt ska, enligt lagförslaget, erbjudas om det 
”inte är uppenbart obehövligt”. För konsekvensutredningens ända-
mål har utredningen bedömt att 90 procent av de med beviljad hem-
tjänst ska få en fast omsorgskontakt. Det baseras på uppgifter från 
Socialstyrelsen om att 10 procent endast har trygghetslarm och/eller 
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matdistribution. Det kan dock finnas omsorgstagare som har mer 
insatser men ändå inte behöver en fast omsorgskontakt. På grund av 
osäkerheten i gränsdragningen har även beräkningar gjorts utifrån 
att 30 procent av omsorgstagarna inte har ett behov av en fast om-
sorgskontakt. En mindre andel omsorgstagare antas tacka nej till 
erbjudandet om fast omsorgskontakt men utredningen antar att den 
andelen är så liten att ingen hänsyn tas till det i beräkningarna. 

Enligt finansieringsprincipen ska alla nya åligganden för kommu-
nerna finansieras till fullo av staten, oavsett om kommunerna redan 
arbetar i enlighet med kravet eller inte. Det innebär att full kostnads-
ersättning är huvudalternativet nedan (tabell 9.2). Det är emellertid 
också av intresse att studera en kostnadsbild som utgår från Social-
styrelsens uppgifter om att 86 procent av omsorgstagarna redan har 
en fast omsorgskontakt. Av utredningens kartläggning i kommu-
nerna (kapitel 3) framgår att den fasta omsorgskontaktens roll och 
arbete ser olika ut, och att i flertalet kommuner är fast omsorgs-
kontakt ”enbart ett namn på ett papper”. Utredningen väljer att göra 
ett antagande om att 50 procent av omsorgstagarna har en fast om-
sorgskontakt med ett fungerande omsorgsskap för att få ytterligare 
ett kostnadsutfall för ett möjligt scenario (känslighetsanalys). 
Därför väljer utredningen också att göra beräkningar utifrån att 
50 procent av omsorgstagarna har en fast omsorgskontakt. 

Den fasta omsorgskontakten behöver tid för att utföra sitt arbete. 
Tidsåtgången kan betraktas som en investering för en väl fungerande 
fast omsorgskontakt. Utredningen har utifrån kommunkontakter4 
uppskattat tiden till två timmar per vecka under relationens första 
månad vilket innebär åtta timmar. Till följd av personalomsättningen 
och att hemtjänstinsatsen avslutas har vi i våra beräkningar utgått 
från att alla hemtjänstmottagare med fast omsorgskontakt årligen 
behöver dessa åtta timmar. 

En fast omsorgskontakt behöver tid för att till exempel planera 
omsorgen, kontakta andra yrkesgrupper, delta i samordnade indivi-
duella planeringsmöten (SIP) och andra uppföljningsmöten. Den 
fasta omsorgskontakten behöver också tid för kontinuerlig kontakt 
med omsorgstagaren och när hen så bedömer ha kontakt med 
anhöriga. 

Utredningen uppskattar den totala tidsåtgången för ovanstående 
till 30 minuter per vecka inklusive tiden som används för att lära 

 
4 Utredningen har varit i kontakt med informanter i Vaxholm, Lund, Kramfors och Sundsvall. 
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känna omsorgstagaren under relationens första månad. Det är viktigt 
att betona att det här rör sig om en genomsnittlig tid. Det innebär i 
praktiken att några omsorgstagare kommer få mer tid för omsorgs-
skap och andra betydligt mindre, mot bakgrund av deras skiftande 
behov. Eftersom antagandena i den här delen av beräkningen har stor 
betydelse för totalkostnaden och är osäker, görs känslighetsanalyser 
med såväl 20 som 40 minuter per vecka. 

För den fasta omsorgskontaktens arbete har kostnadsberäkningar 
gjorts med utgångspunkt att en undersköterska arbetar 37 timmar 
per vecka och 44 veckor per år (i enlighet med kollektivavtal för 
yrkesgruppen). Lönen för undersköterska och vårdbiträde är hämtad 
från SCB:s lönestatistik och lönekostnadspåslaget är 37 procent5 
(tabell 9.1).  

 
5 www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-arbete/sociala-avgifter/. 
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Tabell 9.1 Uppgifter som används för att beräkna kostnader i samband 
med införande av fast omsorgskontakt 

1 Uppgifter för 2019 från Kolada vilket är en statistikdatabas som upprätthålls av rådet för främjande 
av kommunala analyser. 
2 Intervju med ansvarig för hemtjänst i Kramfors, Lund, Sundsvall och Vaxholms kommun.  
3 Äldreguiden upprätthålls av Socialstyrelsen med information på kommunnivå för hemtjänsten, 
www.socialstyrelsen.se/lattlast/aldreguiden/. 
4 https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html . 
5 www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/ 
lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/. 
6 Ekonomifakta är en del av svenskt näringsliv, se www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt -pa-
arbete/Sociala-avgifter/. 

 
 
Ett införande av fast omsorgskontakt innebär att kommunens kost-
nader ökar med 1 181 miljoner med dagens löneläge enligt utred-
ningens huvudalternativ (tabell 9.2). Kommunerna ska kompenseras 
för detta i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen. 
Beräkningen baseras, som tidigare beskrivits, på att 90 procent av alla 

Uppgift Huvudalternativ Antagande i 
känslighetsanalyser 

Källa 

Antal med hemtjänst 173 000 Ingen känslighets-
analys 

Kolada1 

Andel och antal 
omsorgstagare i behov 
av fast omsorgskontakt  

90 % 

155 700 

70 % 

121 100 

Antagande baserat på 
Kolada1 och information 
från kommuner2 

Andel och antal 
omsorgstagare med 
befintlig fast 
omsorgskontakt 

0 % 

0 

50 % samt 86 %  

86 500, 148 800 

Information från kom-
muner och Äldreguiden3 

Mertid (per vecka) per 
omsorgstagare vid 
införande av fast 
omsorgskontakt 

30 minuter för fast 
omsorgskontakt 

 

a) 40 minuter för fast 
omsorgskontakt 
b) 20 minuter för fast 
omsorgskontakt 

Information från kom-
muner2 

Årsarbetstid fast 
omsorgskontakt 

1 628 arbetstimmar Ingen känslighets-
analys 

37 timmar i veckan för 
dagtidspersonal, 
44 arbetsveckor per år 
enligt kollektivavtal för 
Kommunal4 

Lön undersköterska 
i hemtjänsten 

28 900 SEK/månad Ingen känslighets-
analys 

Statistiska centralbyråns 
lönestrukturstatistik4 

Löneskillnad 
vårdbiträde och 
undersköterska 

27,64 SEK/timme 
(3 400 SEK/månad) 

Ingen känslighets-
analys 

Statistiska centralbyråns 
lönestrukturstatistik5 

Lönekostnadspåslag 37 % Ingen känslighets-
analys 

Ekonomifakta6 

http://www.socialstyrelsen.se/lattlast/aldreguiden/
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html


SOU 2020:70 Konsekvenser av förslagen 

135 

omsorgstagare ska få en fast omsorgskontakt, att den fasta omsorgs-
kontakten är undersköterska, att ingen omsorgstagare i dagsläget har 
fast omsorgskontakt som är undersköterska och att det tar 30 minuter 
att utföra arbetet (per vecka). Omräknat i antal tjänster motsvarar det 
2 487 underskötersketjänster (tabell 9.2). 

Av dessa 1 181 miljoner kronor faller 83 procent på offentliga ut-
förare och 17 procent på privata utförare, men eftersom även privata 
utförare till största del finansieras av kommunsektorn är slutsatsen 
att den kommunala merkostnaden är knappt 1 200 miljoner kronor 
oaktat de skatteeffekter som berörs i avsnitt 9.7. 

Som redan nämnts tidigare förväntas antalet äldre (65 år och äldre) 
öka med 6,9 procent mellan 2020 och 2025. Om andelen äldre med 
hemtjänst håller sig på 2018 års nivå bedöms kostnaden över fem år 
till 6 350 miljoner kronor, det vill säga 1 270 miljoner kronor per år. 
SCB uppskattar att den åldersgrupp i befolkningen som kommer att 
öka mest är personer 80 år och äldre. Kostnaden kan således bli högre 
än beräknat om man antar att fler får hemtjänst 2025 med anledning 
av den demografiska utvecklingen. Men som framgår ovan finns inget 
direkt samband mellan demografisk utveckling och nyttjande av hem-
tjänst varför utredningen väljer att inte göra ytterligare beräkningar.  
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Tabell 9.2 Uppskattade kostnader för införande av fast omsorgskontakt – 
huvudalternativ med full kostnadsersättning samt 
känslighetsanalyser med varierande andel omsorgstagare med 
befintlig omsorgskontakt och varierande behov av mertid 

Huvudalternativ – full kostnadsersättning 
Andel omsorgs-
tagare i behov 
av fast omsorgs-
kontakt 

Andel 
omsorgstagare 
med befintlig 

omsorgskontakt 

Mertid vecka 
per 

omsorgstagare 

Arbetstimmar 
per år 

Behov, 
nya 

tjänster 

Total 
kostnad 

(MSEK) 

90 % 0 % 30 minuter 4 048 200 2 487 1 181 

Känslighetsanalysa 

90 % 

0 % 
40 minuter 5 397 595 3 315 1 575 

20 minuter 2 698 773 1 658 788 

50 % 

40 minuter 2 398 930 1 474 700 

30 minuter 1 799 200 1 105 525 

20 minuter 1 199 467 737 350 

86 % 

40 minuter 239 891 147 70 

30 minuter 179 920 111 53 

20 minuter 119 947 74 35 

70 % 

0 % 

40 minuter 4 198 133 2 579 1 225 

30 minuter 3 148 600 1 934 919 

20 minuter 2 099 067 1 289 613 

50 % 40 minuter 1 199 455 737 350 

30 minuter 899 600 553 263 

20 minuter 599 733 368 175 

a) Känslighetsanalysens antagande om att 50 procent eller 86 procent redan har en omsorgskontakt 
innebär avsteg från principen om full kostnadsersättning. 

 
 
Som ovan nämns i tabell 9.2 beräknas den fasta omsorgskontaktens 
uppdrag ta 30 minuter i veckan per omsorgstagare. Omräknat i antal 
tjänster motsvarar det cirka 2 500 underskötersketjänster. Detta kan 
ses mot bakgrund av att regeringen 2018 gjorde bedömningen att 
man fram till 2026 totalt behövde rekrytera 136 000 underskö-

terskor.6 Slutsatsen är att det framtida behovet av undersköterskor 

påverkas marginellt till följd av lagförslaget. Ett annat sätt att illu-
strera vad 2 500 underskötersketjänster betyder är att relatera till det 

 
6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan 2017/18:280. 
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årliga tillskottet av utbildade undersköterskor som är 8 700.7 Om 
man skulle slopa kravet på att omsorgskontakten ska vara under-
sköterska skulle kostnaden minska med cirka 100 miljoner kronor 
med dagens löneläge. Den marginella kostnadsskillnaden har med-
fört att utredningen valt att i beräkningarna utgå från att de nya 
tjänsterna ska innehas av undersköterskor, trots att regeln om att 
den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska inte träder i 
kraft förrän 1 januari 2030. 

En kompetenshöjning av verksamheten 

En intention med lagförslaget är att den fasta omsorgskontakten, 
som är undersköterska, ska utföra omsorgsarbetet och medicinska 
uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården, 
i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till schemaläggning 
och bemanning. Löneskillnaden mellan undersköterskor och annan 
personal, som till exempel vårdbiträden, talar för en kostnadsökning. 
Å andra sidan kan undersköterskor utföra fler typer av arbetsupp-
gifter vilket underlättar för organisering, planering och schemalägg-
ning. Ett förändrat arbetssätt där personalens kompetens utnyttjas 
mer effektiv kan begränsa behovet av resurstillskott. 

Att beräkna nettokostnaden för att en större del av omsorgs-
arbetet och de medicinska uppgifterna utförs av en undersköterska 
(i stället för vårdbiträde), kräver detaljerade uppgifter från lokal nivå. 
Hur stor andel av omsorgsarbetet och de medicinska uppgifterna ska 
utföras av den fasta omsorgskontakten? Hur stor andel av personalen 
har i dag undersköterskekompetens? Vilka schemaläggningsvinster 
uppstår när kompetensen höjs? Andra lokala förutsättningar som 
exempelvis andelen heltidstjänster och de äldres skiftande behov kan 
också ha stor betydelse för kostnaden. Utredningen väljer därför att 
konstatera att ytterligare kostnader kan tillkomma men att det sak-
nas underlag för de här bedömningarna. 

 
7 Trender och prognoser. Befolkningen, utbildning, arbetsmarknaden med sikte på år 2035, 
SCB 2017. 
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Förslag på finansiering 

Regeringen har i utgiftsområde 9 aviserat en bred äldreomsorgs-
satsning i anslag 4:5 som ger kommunerna ett resurstillskott om 
4 miljarder kronor årligen från 2021. Delar av medlen kan användas 
för de kostnader om 1 200 miljoner som är förenade med utred-
ningens förslag om införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 
Utredningen bedömer att den kvalitetshöjning som lagförslaget kan 
innebära för hemtjänsten motiverar att medel från äldreomsorgs-
satsningen används för att finansiera förslaget. 

9.5.3 Andra konsekvenser av lagförslaget 

Utredningen bedömer att införandet av fast omsorgskontakt kom-
mer att ha positiva effekter. I syfte att uppskatta både kostnaderna 
och effekterna av lagförslaget om fast omsorgskontakt har utred-
ningen valt att använda en så kallad kostnadseffektanalys. Det är en 
vanlig metod inom ramen för samhällsekonomiska kalkyler för att 
bedöma nyttan av interventioner i hälso- och sjukvården. 

Figur 9.1 illustrerar hur kostnadseffektanalysen fungerar för en 
intervention. Interventionen kan vara ett nytt arbetssätt, en ny be-
handling eller som i detta fall en lag om fast omsorgskontakt. Det 
betyder att de resurser som tas i anspråk för interventionen mäts i 
kronor, medan nyttan mäts i ett icke-monetärt mått, till exempel 
antal nöjda omsorgstagare. Ett vanligt mått som används för att upp-
skatta det här inom hälso- och sjukvården är kvalitetsjusterade vunna 
levnadsår (QALY efter engelskans Quality Adjusted Life Years)8, 
och används till exempel i Socialstyrelsens arbete med nationella 
riktlinjer för hälso- och sjukvård och socialtjänst.9 QALY beskrivs 
också av SBU:s handbok som ett lämpligt utfallsmått för hälso-
relaterad livskvalitet.10 

 
8 Drummond MF (2015). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 
Oxford Press. 
9 www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/ nedladdad 2020-05-27. 
10 Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (2017). Utvärdering av metoder i 
hälso-och sjukvården och insatser i socialtjänsten. Handbok. 

http://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/
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Figur 9.1 Principiell beskrivning av en kostnadseffektanalys 

 
 
 
Utredningen har valt att använda måttet kvalitetsjusterade vunna 
levnadsår (QALY) för att belysa lagförslagets konsekvenser. Med 
QALY kan man mäta hälsoförbättringar. Måttet kombinerar tid och 
hälsorelaterad livskvalitet. Det mäts på en skala med ankarpunkterna 
1, bästa tänkbara hälsa, och 0, ett tillstånd likvärdigt med död. Ett år 
med en genomsnittlig hälsorelaterad livskvalitet motsvarande 0,7 blir 
således lika med 0,7 QALY och två år med samma livskvalitet blir 
1,4 QALY. Om en intervention skulle förbättra hälsotillståndet så 
att livskvaliteten ökar från 0,7 till 0,8 och att den nivån behålls under 
ett år, blir ”hälsovinsten” 0,1 QALY per person. Den här effekten 
ska sedan vägas mot kostnaden enligt figur 9.1. 

Utredningen menar att kostnadseffektanalys är en bra metod för 
en ekonomisk analys av fast omsorgskontakt. De huvudsakliga 
skälen för den bedömningen är att de viktigaste konsekvenserna av 
lagförslaget förmodligen är bättre hälsa och livskvalitet för både 
omsorgstagare och personal samt sannolikt också anhöriga. Trots 
den osäkerhet som tidigare beskrivits väljer utredningen att redovisa 
hypotetiska men sannolika exempel, som framför allt demonstrerar 
hur värdet av lagförslaget kan bedömas. 
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Välfärdsinsatser, inklusive hälso- och sjukvård, har ett inneboende 
egenvärde som inte enbart kan värderas med framtida kostnadsminsk-
ningar (besparingar). Det inneboendet egenvärdet bestäms genom 
individuella eller kollektiva betalningsviljestudier. När kostnads-
effektanalys tillämpas används tröskelvärden som ett uttryck för vår 
kollektiva betalningsvilja, vilket konkretiseras nedan. 

9.5.4 Nyttan av lagförslaget – en ansats till 
kostnadseffektanalys 

Som utredningen tidigare lyft fram finns inga försök eller erfaren-
heter från varken Sverige eller andra länder som gör det möjligt att 
bedöma effekter av lagförslaget med hög precision. Det betyder att, 
det är enklare att uppskatta kostnaderna förenade med lagförslaget 
än att bedöma nyttan av det. Utredningen väljer dock att ge några 
exempel på troliga positiva effekter av lagförslaget som kan vara till-
räckligt gynnsamma för att motivera kostnaden. Utredningen vill i 
sammanhanget understryka att exemplen bygger på antaganden då 
det empiriska underlaget är begränsat. 

Den fasta omsorgskontakten kan, enligt utredningens förslag, 
upptäcka tidiga tecken på depression eller kognitiva nedsättningar så 
att behandling kan sättas in. Andra exempel på fördelar med den 
fasta omsorgskontakten är att hen kan upptäcka tecken på under-
näring eller bristande följsamhet av läkemedelsordinationer, vilket 
kan minska risken för komplikationer och behov av sjukvård. Vidare 
kan förutsättningarna förbättras för att systematiskt undanröja olycks-
risker i hemmet. Det kan handla om riskabla duschar/badkar, lösa 
mattor eller dålig nattbelysning, vilket har visad effekt på fallolyckor. 
Det här är exempel på positiva hälsoeffekter, vilka kan leda till kost-
nadsminskningar inom den regionala och kommunala hälso- och 
sjukvården samt hemtjänsten. 

Utredningens kartläggning (kapitel 3) visar att arbetet med fast 
omsorgskontakt kan minska personalomsättningen och sjukfrån-
varon. Det kan också bidra till ökad trivsel och nöjdhet hos per-
sonalen, vilket kan leda till bättre personalhälsa. Kartläggningen visar 
att sjuktalen i en kommun gick ner till 8–9 procent från 14 procent 
efter ett utvecklingsarbete där bland annat den fasta omsorgskon-
taktens roll stärktes. På motsvarande sätt minskade sjukfrånvaron i 
en annan kommun med ett välfungerande omsorgsskap. En viktig 
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förklaring, enligt kommunen, var det utökade handlingsutrymmet 
för personalen. 

Ytterligare en grupp som sannolikt gynnas är anhöriga och när-
stående. Om den formella omsorgen fungerar väl minskar de an-
hörigas oro, vilket också kan bidra till bättre hälsa för dem. När man 
mäter hälsorelaterad livskvalitet är oro och ångest en viktig para-
meter. 

Som utredningen tidigare beskrivit finns det goda skäl att anta att 
lagförslaget bidrar till kostnadsminskningar inom den regionala och 
kommunala hälso- och sjukvården, samt hemtjänsten. Utredningen 
kan dock inte beräkna besparingens storlek, utan de symboliseras 
med olika besparingseffekter x, y och z i figur 9.2. 

Figur 9.2 En modell för ekonomisk analys av införande av fast 
omsorgskontakt 

 
 
 
Besparingseffekterna kan till exempel handla om att minska risker i 
hemmet, och i förlängningen också fallolyckor. Totalt vårdades cirka 
50 000 personer, 65 år och äldre, för fallolyckor i slutenvården 
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2018.11 Samhällskostnaderna för äldres fallolyckor uppskattades 
2014 till cirka 10 miljarder kronor12 exklusive produktionsbortfall 
eftersom hemtjänstmottagare i regel inte förvärvsarbetar. Det saknas 
uppgifter om hur stor andel av de äldre med hemtjänst som har 
drabbats av fallolyckor. Det är rimligt att det handlar om en betydande 
andel som följaktligen skulle påverkas av arbetet med fast omsorgs-
kontakt. Även om arbetet med fast omsorgskontakt endast margi-
nellt påverkar inläggningar i slutenvården till följd av fallskador, 
skulle det ge avsevärda besparingseffekter i såväl regioners som kom-
muners hälso- och sjukvård liksom hemtjänst (Figur 9.2). 

Besparingar inom hemtjänsten kan handla om minskad perso-
nalomsättning och lägre sjukfrånvaro som kan leda till lägre kostnader 
för nyrekrytering och administration m.m. En fast omsorgskontakt 
kan också bidra till en mer effektiv och samordnad hemtjänst. Det 
kan till exempel handla om att insatser genomförs på rätt sätt och 
samordnas med omsorgstagarens andra aktiviteter och hälso- och 
sjukvårdsåtgärder. 

Sammantaget bedömer utredningen att det finns ett flertal bespa-
ringseffekter av lagförslaget. Lagförslagets nettokostnad kan således 
bli mindre än den kalkylerade bruttokostnaden för lagförslaget. 

Hälsoförbättringar för omsorgstagare, anhöriga och personal 

Kan nettokostnaden motiveras med hälsoförbättringar för omsorgs-
tagare, anhöriga och personal? Antag att de som har hemtjänst och 
fast omsorgskontakt, uppskattningsvis 156 000 personer13, varje år 
skulle få en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet, med anledning av 
den fasta omsorgskontaktens arbete. Det kan handla om färre, och 
mindre svåra, depressioner eller något av de övriga hälsorelaterade 
effekter som tidigare beskrivits. Antag vidare att den genomsnittliga 
förbättringen motsvarar 0,01 på QALY-skalan. Genom att multi-
plicera antalet personer med förbättringen erhålls en total årlig för-
bättring om 1 600 QALY (Figur 9.2). 

 
11 www.folkhalsomyndigheten.se. hämtad 2020-09-11. 
12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014). Fallolyckor – statistik och analys. 
13 Tabell 1. Här uppskattar utredningen att 90 % av äldre med hemtjänst kommer att få en fast 
omsorgskontakt till följd av lagförslaget. 
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Sannolikt kan även en hälsoförbättring hos personalen förväntas. 
En nyligen publicerad studie14 visar att om hög arbetslastning kan 
undvikas kan hemtjänstpersonalen förbättra sin QALY med 0,035. 
Om man antar att en fjärdedel av de 28 procent i studien som man 
ansåg ha en hög arbetsbelastning skulle få en bättre en arbetsmiljö 
genom införandet av fast omsorgskontakt skulle det motsvara en 
vinst på över 400 QALY (Figur 9.2). 

Enligt en annan studie15 har 37 procent av alla 65 år och äldre stöd 
från anhöriga eller närstående varje vecka med praktiska uppgifter. 
Om anhöriga till dessa drygt 64 000 omsorgstagare i genomsnitt kan 
förbättra sin QALY med 0,01 så motsvarar det cirka 650 QALY 
(Figur 9.2). 

Om vi lägger samman de uppskattade QALY till följd av förbätt-
ringar för omsorgstagare, personal och anhöriga blir summan 2 650 
vunna QALY. När det här relateras till kostnaden för lagförslaget 
blir kostnadseffektivitetskvoten cirka 450 000 kronor per vunnet 
QALY. 

Enligt praxis16 är en intervention eller metod kostnadseffektiv om 
kostnaden för den underskrider 500 000 kronor per vunnet QALY. 
I praktiken finns då i samhället en betalningsvilja för interventionen. 
Således torde lagförslagets hälsoeffekter vara så pass värdefulla att de 
motiverar kostnaden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det oav-
sett om man inkluderar förmodade besparingar som hänvisas till ovan, 
exempelvis besparingar till följd av fallskadeprevention. Utredningen 
har valt att inte uppskatta eventuella besparingar för detta eftersom 
omfattningen av besparingarna är befattade med stor osäkerhet. 

9.6 Sammanfattande analys av kostnader 
och positiva effekter 

Enligt finansieringsprincipen ska kommunerna kompenseras för de 
nya uppgifter som förslaget innebär. Lagförslagets kostnadsmässiga 
konsekvenser uppgår till knappt 1 200 miljoner. Kostnadsökningarna 

 
14 Sjöberg, A., Pettersson-Strömbäck, A., Sahlén, K-G., Lindholm, L., Norström, F. (2020). 
The burden of high workload on the health-related quality of life among home care workers 
in Northern Sweden. International Archives of Occupational and Environmental Health. 
https://doi.org/10.1007/s00420-020-01530-9. 
15 Ulmanen, P., Szebehely, M. (2015). From the state to the family or to the market? Conse-
quences of reduced residential eldercare in Sweden. Int J Soc Welf. 24:81–92. 
16 Utvecklad främst av Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 
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kommer att variera mellan kommunerna beroende på hur de i dag 
arbetar med fast omsorgskontakt. De utförare som redan har en verk-
samhet som i stor utsträckning överensstämmer med lagförslaget 
kommer att få små kostnadsökningar och tvärt om. Kostnadsök-
ningarna berör bara kommunerna och inte regionerna. 

Nettokostnaderna ska dock relateras till de positiva effekter som 
lagförslaget kan medföra. Utredningen har gjort ett antal antaganden 
om storleken på de positiva effekterna. De här antagandena är be-
fattade med stor osäkerhet. Sammantaget bedömer utredningen att 
det inte, med hög grad av säkerhet, går att bedöma om lagförslaget 
är kostnadseffektivt eller inte. Utredningen har dock redovisat för 
vissa positiva effekter som pekar mot att lagförslaget kan vara kost-
nadseffektivt. 

Med ett samhällsekonomiskt perspektiv är skatter normalt en 
transferering som inte ingår i en ekonomisk analys. Med ett kom-
munalt budgetperspektiv bör kommunernas ökade skatteintäkter 
ses som en intäkt. Det innebär att kommunernas kostnad minskar 
från cirka 1 200 miljoner till cirka 1 000 miljoner om man utgår från 
att 20 procent av lönekostnaderna återgår till kommunen i form av 
skatteintäkt. På motsvarande sätt får regionerna knappt 90 miljoner 
i ytterligare skatteintäkt om man utgår från 10 procent av lönekost-
naderna. 

9.7 Kostnadsanalys av alternativa lösningar 

De alternativa lösningar som presenterats i avsnitt 9.3, ”mjuk styr-
ning” och ”detaljreglering” skiljer sig kostnadsmässigt från lag-
förslaget om fast omsorgskontakt. Alternativet med mjuk styrning 
blir billigare och alternativet med detaljreglering blir dyrare. 

Alternativet med detaljreglering blir dyrare eftersom administra-
tiva system för införandet av den föreslagna regleringen måste 
byggas lokalt, att tillsyn och kontroll från statliga myndigheter blir 
mer omfattande och att ytterligare personalkostnader kan tillkomma. 
Hur mycket dyrare beror på hur omfattande detaljregleringen blir. 
Både mjuk styrning och detaljreglering avisas i avsnitt 9.3 av andra 
skäl än kostnadsmässiga, varför ytterligare analyser inte ger något 
mervärde. 
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9.8 Konsekvenserna för den kommunala 
självstyrelsen 

Ett parlamentariskt och representativt statsskick samt den kommu-
nala självstyrelsen är grunden i den svenska folkstyrelsen. Enligt 
14 kap. 3 § i regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
de ändamål som har föranlett den. 

Utredningen menar att lagförslaget om fast omsorgskontakt 
innebär en inskränkning för den kommunala självstyrelsen men att 
det kan motiveras med förslagets övergripande syften. Införandet av 
fast omsorgskontakt i lag säkerställer att äldre med hemtjänst i hela 
landet oavsett regiform, erbjuds en fast omsorgskontakt. Lagför-
slaget syftar också till att stärka kvaliteten inom hemtjänsten genom 
förbättrad personalkontinuitet, mer individanpassad, säker och trygg 
omsorg. Kompetenskravet, det vill säga att den fasta omsorgskon-
takten ska inneha yrkestiteln undersköterska, menar utredningen 
bidrar till att nå målen om en säker och trygg omsorg. Ett kom-
petenskrav professionaliserar också hemtjänsten vilket i förläng-
ningen kan öka yrkets attraktivitet och status. En mindre ingripande 
lösning, som att till exempel föreslå att den fasta omsorgskontakten 
ska inneha yrkestiteln undersköterska eller ”motsvarande kompe-
tens” bedömer utredningen inte vara ändamålsenlig. En sådan lös-
ning skulle inte bidra till den enhetlighet i den kompetens som utred-
ningen bedömer som nödvändig för rollen som fast omsorgskontakt. 
Att koppla en gemensam kompetensstandard till den fasta omsorgs-
kontaktens roll menar utredningen är nödvändig för att säkerställa 
en trygg och säker omsorg. Hemtjänstens problem med bristande 
kontinuitet och kompetens innebär risker för omsorgstagare och 
även försämrad livskvalitet. Bristande kontinuitet har också enligt 
utredningen negativa konsekvenser för personalen och anhöriga. 

Utredningen har valt att inte i lag reglera den fasta omsorgs-
kontaktens arbetssätt utan i stället enbart reglera de mål som ska 
gälla för arbetet. Det innebär att kommuner inom ramen för sina 
lokala rutiner och processer kommer kunna utforma arbetssätt för 
den fasta omsorgskontakten som passar respektive kommuns förut-
sättningar. 

Sammantaget bedömer utredningen att den inskränkning som 
lagförslaget innebär för den kommunala självstyrelsen inte går ut-
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över vad som är nödvändigt med hänsyn till vad utredningen vill 
uppnå med lagförslaget. 

9.9 Förutsättningar för företagen 

Lagförslaget innebär att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt. Privata utförare kommer således behöva arbeta i 
enlighet med regelverket. 

Uppgifter från Kolada för 2019 visar att hemtjänst i enskild regi 
bedrevs i 122 kommuner. Samma år hade cirka 17 procent av äldre 
personer hemtjänst i enskild regi.17  

Hemtjänstverksamhet i enskild regi omfattar, utöver företag, även 
ett antal (29 stycken) föreningar, stiftelser och samfälligheter. Det 
finns, enligt uppgifter från IVO, 357 företag som har tillstånd att 
bedriva hemtjänst. Av de 357 företagen har 19 tillstånd att bedriva 
annan typ av verksamhet utöver hemtjänst. Det kan handla om led-
sagarservice, personlig assistans m.m. Det kan också vara så att några 
av dessa företag även driver annan verksamhet som inte är tillstånds-
pliktig. För 13 företag saknas uppgifter gällande omsättning.18 Av de 
344 företag där det finns uppgifter om omsättning finns 167 företag 
som har en omsättning på 0–10 miljoner kronor, 148 företag med en 
omsättning på 10–100 miljoner kronor, och 22 företag med en om-
sättning på 100–1 000 miljoner kronor och sju företag med en omsätt-
ning mellan 1 000 miljoner kronor och 4 200 miljoner kronor 
(tabell 9.3). 

Små företag har i snitt nio anställda, mellanstora, har i snitt 
53 anställda och stora företag, har i snitt 460 anställda. De sju största 
företagen har i snitt nästan 6 000 anställda eller mellan 2 000–20 000 
anställda (tabell 9.3).  

 
17 Socialstyrelsen (2020). Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter 
regiform 2019. 
18 IVO skriftligen 2020-08-21. 
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Tabell 9.3 I tabellen anges företagens omsättning och antal anställda (såväl 
spann som medelvärde) 

Företag Antal Omsättning 
(miljoner kr) 

Anställda 
(spann) 

Anställda 
(medelvärde) 

Små 167 0–10 0–50 9 
Medelstora 148 10–100 10–300 53 
Stora 22 100–1 000 80–1 000 460 
De största 7 1 000–4 200 2 000–20 000 6 000 
Källa: Uppgifter från IVO 2020-08-21. 

 
 
En av intentionerna med lagförslaget är att personalkontinuiteten i 
hemtjänsten ska främjas. Utförare med högre andel fast anställda 
undersköterskor har lättare att tillgodose lagens intentioner, om god 
personalkontinuitet, jämfört med utövare med många tidsbegränsade 
anställningar. Privata utförare har i genomsnitt 37 procent anställda 
med tidsbegränsade kontrakt och kommuner har 27 procent.19 Andra 
faktorer som påverkar personalkontinuiteten är antalet deltidsan-
ställningar hos utföraren. Andelen deltidsanställda var 72 procent 
hos privata utförare, jämfört med 61 procent i kommunalt driven 
äldreomsorg år 2017.20 

Utförare med större andel tidsbegränsade anställningar kan för-
väntas ha en högre personalomsättning. När personalen byts ut 
behöver nya fasta omsorgskontakter utses och introduceras, varefter 
en trygg relationen mellan omsorgskontakten och omsorgstagare 
behöver skapas. 

Utredningen har inte funnit några belägg för att konkurrensen 
mellan privata och offentliga aktörer påverkas till följd av transak-
tionskostnader. Små företag bedöms inte missgynnas eftersom den 
administrativa tillkommande bördan är marginell.  

 
19 www.kommunal.se/sites/default/files/kommunal-rapport-flexibilitetens-pris.pdf. 
20 Kommunal (2018). Så mycket bättre? – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i den 
privat och kommunalt driven äldreomsorg. 

http://www.kommunal.se/sites/default/files/kommunal-rapport-flexibilitetens-pris.pdf
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9.10 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

Hemtjänsten är en av de mest kvinnodominerande yrkesgrupperna i 
Sverige. Yrket karakteriseras av dåliga arbetsförhållanden och både 
låg lön och status. Av utredningens kartläggning (kapitel 3) framgår 
att ett formellt utbildningskrav för fast omsorgskontakt skulle kunna 
höja statusen för yrket. Det kan i sin tur leda till en ny karriärväg i 
hemtjänstyrket och möjlighet till högre lön. I förlängningen kan det 
ha en positiv effekt på jämställdheten genom att villkoren för de per-
soner som arbetar inom det här kvinnodominerade yrket förbättras. 

Många äldre förlitar sig på stöd från anhöriga och närstående i sin 
vardag. En nyligen publicerad studie visar att omfattande informella 
insatser ges till dem som har hemtjänst, framför allt gruppen yngre 
hemtjänstmottagare.21  

I en rapport från Socialstyrelsen framgår att både män och kvin-
nor ger omsorg till sina anhöriga. Det är generellt lite vanligare att 
kvinnor är omsorgsgivare än att män är det; 20 procent av kvinnorna 
och 16 procent av männen. Däremot upplever kvinnor i högre grad 
än män att omsorgsgivande påverkar livskvaliteten negativt. Om-
sorgsgivande påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta och studera, 
särskilt i åldersgruppen 30–44 år, och i högre grad för kvinnor än för 
män. 

Ulmanen m.fl.22 visar att kvinnor i större utsträckning, än män, är 
omsorgsgivare till sina föräldrar när föräldrarna har en låg utbild-
ningsbakgrund. I den här gruppen hade 40 procent stöd av en dotter 
och 28 procent stöd av en son. Studien visar att i gruppen äldre med 
hög utbildningsnivå finns inga skillnader mellan män och kvinnor 
när det gäller anhörigstödet. 

Genom de förändringar som föreslås i lagförslaget är tanken att 
den fasta omsorgskontakten ska bistå med kontakter till andra yrkes-
grupper och samordna insatser. Det här kan avlasta de anhöriga som 
inte längre behöver vara ”spindeln i nätet”. Utredningen bedömer att 
det här kan få positiva effekter för jämställdheten, då kvinnor gene-
rellt i större utsträckning än män bistår sina anhöriga med informellt 

 
21 Wimo, A, m.fl. (2020). Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende – 
förändringar och samspel över tid 2001–2015 i SNAC projektet. 
22 Ulmanen, P., Szebehely, M. (2015). From the state to the family or to the market? Conse-
quences of reduced residential eldercare in Sweden. Int J Soc Welf. 24:81–92. 
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stöd. Effekterna torde bli större i de grupper där utbildningsnivån 
hos omsorgstagare är lägre. 

9.11 Konsekvenser för möjligheterna att nå de 
integrationspolitiska målen 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En av de 
viktigaste hörnstenarna i målet är integrationen på den svenska arbets-
marknaden. 

En betydande andel av de som jobbar inom äldreomsorgen är 
födda i ett utomnordiskt land. Uppgifter från 2018 visar att nästan 
var fjärde vårdbiträde och undersköterska i äldreomsorgen, eller 
48 139, var födda utanför Europa. Både andelen och antalet har kon-
tinuerligt ökat under de senaste åren.23 Lagförslaget kan ha en positiv 
påverkan på möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen om 
den här gruppen får möjligheter till en karriärväg inom hemtjänsten 
och aspekterna av kvalitet och säkerhet beaktas. 

9.12 Konsekvenser för sysselsättningen 

Utredningens bedömning är att hemtjänsten kommer att behöva 
nyanställa cirka 2 500 undersköterskor. Det totala antalet sysselsatta 

i Sverige i början på året var över fem miljoner24 vilket var en ökning 
med 34 000 personer. Konsekvenserna för arbetsmarknaden i stort 
måste därför bedömas som försumbara. 

9.13 Förslagens överensstämmelse med de 
skyldigheter som följer Sveriges anslutning 
till EU 

Lagförslaget bedöms inte ha någon betydelse för de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen. 

 
23 www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/ 
YREG65/. 
24 www.scb.se/contentassets/9d3fad266baf4bef96321252f80c7710/am0401_2019a01_sm_am
12sm2001.pdf. 

http://www.scb.se/contentassets/9d3fad266baf4bef96321252f80c7710/am0401_2019a01_sm_am12sm2001.pdf
http://www.scb.se/contentassets/9d3fad266baf4bef96321252f80c7710/am0401_2019a01_sm_am12sm2001.pdf
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

5 kap. 

5 a § 

Äldre personer som har beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 eller 
2 a §§ ska erbjudas en fast omsorgskontakt för att tillgodose dennes 
behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och sam-
ordning, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
 
Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 7.2. 

Bestämmelsen innebär att äldre personer som har beviljats hem-
tjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt inom ramen för verk-
ställigheten, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Det 
gäller hemtjänst som beviljats med stöd av 4 kap. 1 eller 2 a §§, social-
tjänstlagen (2001:453), SoL. Bestämmelsen förutsätter en bedömning 
i varje enskilt fall för att avgöra om ett erbjudande av fast omsorgs-
kontakt är uppenbart obehövligt eller inte. Innebörden av uppenbar-
hetsrekvisitet är att undantaget ska tillämpas restriktivt. Exempel på 
omsorgstagare som kan komma att omfattas av undantagsbestäm-
melsen är de med enstaka eller få insatser. Det kan handla om om-
sorgstagare som har trygghetslarm, matdistribution eller hjälp med 
städning och inköp. Det behöver dock inte vara typen av eller antalet 
insatser som avgör huruvida en omsorgskontakt behöver erbjudas 
eller inte. Det finns omsorgstagare med begränsat antal insatser som 
kan behöva stöd med att planera och strukturera vardagen och ha 
behov av att samordna kontakter till andra yrkesgrupper och myn-
digheter. Även omsorgstagare med begränsade sociala nätverk och 
måttliga kognitiva nedsättningar utan ett stort behov av hemtjänst-
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insatser kan behöva en omsorgskontakt. Den äldres egen syn på 
behovet ska också beaktas i bedömningen. 

Bestämmelsen förutsätter att den fasta omsorgskontakten ska 
vara en för den äldre utpekad person. Det finns dock inga hinder för 
verksamheterna att utse vice fasta omsorgskontakter eller motsva-
rande. 

Kraven i bestämmelsen innebär att verksamheten behöver planera 
arbetet med den fasta omsorgskontakten i syfte att tillgodose den 
äldres behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och 
samordning. En utgångpunkt för att nå de angivna målen är att möj-
liggöra för den fasta omsorgskontkaten att arbeta i nära relation till 
sin omsorgstagare och få en god personkännedom om hen. Det 
förutsätter i sin tur att den fasta omsorgskontakten ska ges möjlighet 
att träffa sin omsorgstagare med viss frekvens och regelbundenhet. 
Samordning kan uppnås genom att den fasta omsorgskontakten infor-
merar och samverkar med anhöriga och närstående, arbetslaget i hem-
tjänsten och andra aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres 
situation som till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
hos kommunen, regionen och privata vårdgivare (med beaktande av 
reglerna om sekretess- och tystnadsplikt). 

5 b § 

Som fast omsorgskontakt får bara den som innehar yrkestiteln under-
sköterska i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3 § tredje stycket i 
denna lag och i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) utses. 
 
Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 7.3. 

Bestämmelsen innebär att enbart personer som innehar yrkes-
titeln undersköterska enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § tredje 
stycket SoL och 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 
får utses som fast omsorgskontakt. Bestämmelserna i 4 kap. 5 a § PSL 
och 3 kap. 3 § tredje stycket SoL reglerar förutsättningarna för att 
man ska få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska på 
socialtjänstens område. De nämnda bestämmelserna i SoL och PSL 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 enligt förslagen om skyddad 
yrkestitel för undersköterskor i betänkandet Stärkt kompetens i vård 
och omsorg (SOU 2019:20) och departementspromemorian Regler-
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ing av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestäm-
melser (Ds 2020:15). 

Ikraftträdande 

Bestämmelsen i 5 kap. 5 a § SoL, som reglerar skyldigheten att 
erbjuda äldre personer en fast omsorgskontakt, föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2022. Bestämmelsen i 5 kap. 5 b § SoL, som reglerar att 
den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln undersköterska 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2030. 
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av experten Jonas Hampus 

Tanken om en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten är i grunden 
en god idé som också tillämpas i många kommuner. Utredningen har 
i sin undersökning av området kunnat konstatera att den tillämpning 
som finns i landet upplevs som positivt från såväl brukare som 
medarbetare och organisation. Frågan är då varför det behöver 
regleras i lag? Det enkla svaret på det är att det behövs för att uppnå 
en jämlik kvalitet över hela landet i den här delen. Det är en fråga om 
en jämlik socialtjänst. 

Det är därför mycket olyckligt att den åldersavgränsning som 
finns i utredningsdirektivet undergräver förutsättningarna för 
utredningen att lämna ett förslag som innebär en mer jämlik 
socialtjänst. Omkring 10 % av dem som idag får hemtjänst är under 
65 år och många av dem har behov av en fast omsorgskontakt. 
Eftersom någon justering av utredningsdirektiven inte har begärts så 
blir det omöjligt för utredningen att lämna ett förslag som skulle ha 
kunnat stärka och utveckla socialtjänsten till att bli mer kvalitativt 
jämlik. 

Med tanke på att en jämlik socialtjänst är en så grundläggande 
fråga så hade det varit angeläget att i utredningen belysa den här 
problematiken i en djupare mening. Frågan är om den kvalitet som 
ett införande av en fast omsorgskontakt för äldre innebär är 
proportionerlig i förhållande till den ojämlikhet som uppstår genom 
att bara erbjuda den till en grupp människor som finns inom ett visst 
åldersspann även om behoven är lika? 

Min slutsats är att det inte är proportionerligt. En ökad jämlikhet 
(eller utebliven minskad jämlikhet) mellan människor är en viktigare 
kvalitet i ett välfärdssamhälle än införandet av en fast omsorgskontakt 
såsom utredningen nu är inskränkt till att föreslå. 
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När utredningens förslag bereds vidare är det ytterst angeläget att 
formuleringen i författningsförslaget görs åldersneutral så att den 
omfattar alla vuxna människor. Genom socialtjänstlagen ska alla 
vuxna, oavsett ålder, vara garanterade samma möjligheter/erbjudanden 
när behoven är lika. 

I det andra författningsförslaget finns en vällovlig tydlighet när 
det gäller vilken yrkestitel som ska kunna uppbära rollen som fast 
omsorgskontakt. Den riskerar dock att snabbt bli upphunnen av den 
utveckling av professioner som kan komma att finnas omkring den 
enskilde inom hemtjänsten i framtiden.  

För att författningsförslaget ska vara hållbart över tid så behöver 
det vara mer öppet formulerat för att möta framtidens hemtjänst-
landskap. 

Förslag till författningsskrivning bör vara: 
”5 b § Som fast omsorgskontakt får bara den personal utses som 

har lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av uppgifter 
inom socialtjänsten.” 

Både avgränsningen i ålder och avgränsningen i forma 
kompetenskravet undersköterska riskerar att, både var för sig och 
tillsammans, göra organisering, planering och genomförande av 
hemtjänst ännu mer komplex och de kvalitativa fördelar som 
utredningens förslag är tänkta att uppnå riskerar att utebli och/eller 
få motsatt effekt. 
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Särskilt yttrande av sakkunniga Joanna Hägg, 
Finansdepartementet 

Utredningen föreslår att det i lag ska införas ett krav om fast 
omsorgskontakt. Enligt förslaget ska den fasta omsorgskontakten 
inneha yrkestiteln undersköterska.  

I 14 och 15 §§ kommittéförordningen (1998:1474) ställs det krav 
på att konsekvenserna ska utredas när kommunerna åläggs en ny 
uppgift. Jag anser att utredningen inte på ett uttömmande vis har 
utrett konsekvenserna av kompetenskravet i enlighet med dessa 
bestämmelser. Det saknas fördjupade resonemang av vad det innebär 
för kommunerna att endast en viss yrkesgrupp får utföra denna 
uppgift, t.ex. för möjligheterna och kostnaderna för att organisera 
och planera verksamheten, bl.a. mot bakgrund av den rekryterings-
problematik som många kommuner står inför. Utrednings-
underlaget uppfyller inte de krav som direktiven ställer på att 
överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda kompetenskrav 
på den som ska arbeta som fast omsorgskontakt. Trots den 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen som kompetenskravet 
innebär saknas det en tillräcklig motivering till varför ingen annan 
yrkesgrupp är lämpad att utföra uppgifterna som fast omsorgskontakt. 
Nackdelarna som kan följa med kompetenskravet och inskränkningen 
i den kommunala självstyrelsen uppvägs inte genom att 
ikraftträdandet skjuts upp till 2030. 

Därtill belyser utredningen inte riskerna med att knyta 
kompetenskravet till ett ännu inte genomfört förslag om skyddad 
yrkestitel (SOU 2019:20). Den utredningen gjorde bedömningen att 
en reglering som förbehåller vissa arbetsuppgifter till 
undersköterskor skulle ”innebära avsevärda inskränkningar i den 
kommunala självstyrelsen samt riskera att medföra svåröverskådliga 
konsekvenser för arbetsgivarna”. Utredningen Fast omsorgskontakt 
i hemtjänsten har inte redovisat hur de kommer till en annan slutsats. 
För den fortsatta beredningen av frågan hade för- och nackdelar 
behövt belysas mer grundligt och konsekvensanalysen fördjupas. 
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Särskilt yttrande av experten Eva Sahlén 

5 kap. 5 a § SoL 

Utredningen föreslår en reglering av en fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten. Förslaget omfattar hemtjänst som tillhandhålls efter 
individuell behovsprövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453), förkortad SoL, samt hemtjänst som tillhandahålls utan 
förgående individuell behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § SoL. 
Avsikten är enligt utredningen att den fasta omsorgskontakten ska 
utgöra en del av den verksamhet som verkställer den äldres 
hemtjänstinsatser. Den fasta omsorgskontakten ska således enligt 
utredningen inte erbjudas inom ramen för biståndshandläggningen. 

Utredningens förslag till bestämmelse är emellertid inte tydlig i 
detta avseende. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska äldre 
personer som har beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 § eller 
2 a § SoL erbjudas en fast omsorgskontakt för att tillgodose dennes 
behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning. Att i den föreslagna bestämmelsen ange att den fasta 
omsorgskontakten ska tillgodose den äldres behov skapar otydlighet 
i förhållande till biståndsbedömningen enligt 4 kap. 1 § SoL. Enligt 
4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. Att i den föreslagna bestämmelsen ange att den 
fasta omsorgskontakten ska tillgodose behov skapar otydligheter i 
hur de två bestämmelserna förhåller sig till varandra. Detta gäller 
även i förhållande till 4 kap. 2 a § SoL enligt vilken den enskilde själv 
bedömer om denne har ett behov av sådan hemtjänst som social-
nämnden tillhandahåller utan föregående individuell behovsprövning. 
Den kursiverade skrivningen ovan bör därför i sin helhet tas bort i den 
föreslagna bestämmelsen. Istället bör bestämmelsen ange att den 
äldre som beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 § eller 2 a § SoL 
ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Den uppräkning som görs i 
den kursiverade skrivningen kan istället tas in och utvecklas i 
författningskommentaren. En sådan uppräkning i bestämmelsen kan 
uppfattas som uttömmande och därmed bli helt styrande i fråga om 
vad uppdraget ska innebära, vilket är ytterligare ett skäl att detta inte 
anges direkt i lag. 
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Vidare ska det enligt förslaget vara möjligt att göra undantag från 
kravet att erbjuda en fast omsorgskontakt om det bedöms vara 
uppenbart obehövligt. Utredningen anför att man med uppenbarhets-
rekvisitet vill understryka att restriktivitet ska råda vid tillämpningen 
av undantagsbestämmelsen. Samtidigt anförs som exempel på 
undantag de med enstaka eller få serviceinsatser, eller omsorgstagare 
som enbart har trygghetslarm och/eller matdistribution. De exempel 
på undantag som anges i betänkandet är fullt rimliga. Att i 
lagstiftning ange att något ska vara uppenbart obehövligt innebär 
emellertid att det ska stå fullt klart att åtgärden ifråga inte skulle 
uppnå någonting av värde. Det är ett rekvisit som i detta 
sammanhang är allt för högt ställt. Det föreslagna undantaget bör 
således inte förutsätta att någon är uppenbart obehövligt utan stanna 
vid rekvisitet att erbjudandet om fast omsorgskontakt är obehövligt. 

5 kap. 5 b § SoL - krav på yrkestiteln undersköterska för att 
utgöra fast omsorgskontakt 

Utredningen förslår att bara den som innehar yrkestiteln 
undersköterska får utses till fast omsorgskontakt. Det innebär att 
det införs ett krav på hälso- och sjukvårdsutbildning för utförande 
av denna uppgift inom socialtjänsten vilket enligt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) är olämpligt. 

Den kommunala vården och omsorgen står inför stora utmaningar 
det närmaste decenniet. Antalet äldre över 80 år kommer att öka med 
mer än 50 % till 2030. År 2030 kommer de som är födda 1950 och 
tidigare att vara 80 år och äldre. Parallellt kommer befolkningen i 
åldrarna 20 – 64 att minska något och kommunerna kommer ha stora 
utmaningar med kompetensförsörjningen av personal till verk-
samheten. Äldreomsorgen kommer av den anledningen att behöva 
genomgå en hel del förändringar. En ”modernisering” och 
anpassning till framtida äldres behov och erfarenheter, ett stärkt 
teamsamarbete både internt och tillsammans med regionernas hälso- 
och sjukvård samt en betydande digital utveckling av omsorgen 
kommer att förändra både organisation, krav på kompetenser och 
metoder/arbetssätt. 

I utredningen ges flera exempel på att i de kommuner där man 
lyckats bäst med både personal- och omsorgskontinuiteten har 
kommunerna organiserat verksamheten i team – mångprofessionella 
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och/eller enbart i mindre hemtjänstgrupper. I dessa kommuner kan 
man ha en fast omsorgskontakt utsedd både i praktiken och/eller på 
papperet men man arbetar så att hela teamet är känt av den enskilde 
och att teamet har omsorgskännedomen om den enskilde. 

Lagförslaget om erbjudande av fast omsorgskontakt föreslås 
träda i kraft 2022 medan kravet på att insatsen endast ska kunna 
utföras av en undersköterska med skyddad yrkestitel beräknas träda 
i kraft 2030. Äldreomsorgen kommer således under åtta år kunna 
arbeta med fasta omsorgskontakter från olika kompetenser och 
yrkestitlar. Under de åtta åren kommer äldreomsorgen att utvecklas 
och förändras. Både utifrån ett ökat behov av samverkan med 
regionerna inom Nära Vård utvecklingen, med en ökad digital 
utveckling av omsorgen, samt kommande omsorgstagares och 
anhörigas förväntningar på en modernisering av äldreomsorgen. 

Den utveckling av äldreomsorgen som kommer att ske innebär 
nya sätt att organisera omsorgsarbetet på samt att nya kompetenser 
och yrkestitlar kommer att uppstå. Dessa behöver också kunna 
utgöra en fast omsorgskontakt långsiktigt. 

SKR anser därmed att det är olämpligt att i lagstiftning reglera att 
endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel ska kunna utgöra en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten. Något beslut om att regleras 
yrkestiteln undersköterska i socialtjänstlagen har därtill ännu inte 
fattats av riksdagen. Att endast undersköterskor ska kunna utses till 
fast omsorgskontakt riskerar att motverka behovet av förnyelse och 
förändring i verksamheten. SKR föreslår att man i stället ställer krav 
på lämplig ”utbildning och kompetens” för uppdraget.  

Hemtjänst till personer under 65 år 

Utredningens direktiv är avgränsat till att gälla enbart äldre personer 
med hemtjänst. Utredningen har därför bedömt att de förslag som 
läggs bara kan omfatta personer över 65 år. 
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I Socialstyrelsens statistikuppgifter framkommer emellertid att 
ca 10 % av alla hemtjänstmottagare är yngre än 65 år. En lagstiftning 
bör inte åldersdiskriminera. SKR anser att förslag om erbjudande av 
fast omsorgskontakt måste omfatta samtliga personer i behov av 
hemtjänstinsatser, oavsett ålder. 
 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Vård och omsorg 
 
 
Eva Sahlén 
  



Särskilda yttranden SOU 2020:70 

162 

Särskilt yttrande av sakkunnige Andreas Vigren, 
Finansdepartementet 

En särskild utredare har haft i uppdrag att föreslå de författnings-
ändringar som krävs för att införa en fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten. Utredaren ska enligt direktivet bland annat: 

• överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda kompetens-
krav på den som ska arbeta som fast omsorgskontakt och då särskilt 
beakta hur patientsäkerheten för den enskilde påverkas. 

Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit hemtjänstens 
villkor och arbetet med fasta omsorgskontakter idag, men jag är 
tveksam till förslaget om att endast undersköterskor får utses till fast 
omsorgskontakt. Nedan redogör jag för min syn på hur betänkandet 
uppfyller direktivet i denna del och mina invändningar mot förslaget. 

I betänkandet hänvisas till vilka uppgifter omsorgspersonalen 
förväntas kunna utföra, vilka centrala förmågor en fast omsorgs-
kontakt bör ha och att personal med rätt kompetens krävs i vård och 
omsorg. Utifrån beskrivningarna framstår dock dessa uppgifter och 
förmågor i huvudsak, om inte uteslutande, vara sådana som generellt 
förväntas av personer verksamma inom hemtjänsten. Det saknas en 
övertygande argumentation som knyter den fasta omsorgs-
kontaktens arbetsuppgifter till nödvändiga kompetenskrav, och som 
därefter slår fast varför ingen yrkesgrupp utom undersköterskor 
vore lämpliga att utföra uppgifterna. Det saknas också tydliga 
argument för varför de fördelar utredningen menar följer av att ställa 
kompetenskravet inte kan uppnås även om andra yrkesgrupper får 
vara fast omsorgskontakt. 

Det är vidare svårt att förstå varför den fasta omsorgskontaktens 
arbete innan 2030 kan bedrivas med tillfredsställande resultat utan 
kompetenskrav, men att arbetet från 2030 och framåt kommer kräva 
särskilda krav på kompetens. I praktiken riskerar detta endera att 
innebära att arbetet som fast omsorgskontakt inte utförs av personer 
med rätt kompetens mellan 2022–2030, eller att arbetet bedrivs lika 
bra 2022–2030 som efter 2030 och att kompetenskravet därmed inte 
är befogat. Utredningen har inte presenterat ett tydligt övervägande 
för den föreslagna ordningen. 

Eftersom det föreslås en skyldighet att erbjuda en fast omsorgs-
kontakt kan det föreslagna kompetenskravet ge en ojämlik omsorg i 
landet om utförare inte kan erbjuda denna kontakt på grund av att 
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det inte finns tillräckligt många undersköterskor. Även om alla 
omsorgstagare skulle kunna få en undersköterska som fast 
omsorgskontakt riskerar undersköterskor hos en utförare, eller i 
enskilda delar av verksamhetsområden, få en särskilt tung arbets-
börda och mindre möjlighet att möta omsorgstagarna om det råder 
brist på den yrkesgruppen. Detta samtidigt som det skulle kunna 
finnas andra yrkesgrupper som kan utföra uppgiften, men som inte 
är undersköterska. I förlängningen riskerar detta att leda till 
begränsningar i utförares planeringsförutsättningar samt en 
försämrad arbetsmiljö för de berörda undersköterskorna. Utred-
ningens lösning är att låta kompetenskravet träda i kraft år 2030, men 
den bemöter inte i tillräcklig utsträckning inskränkningen i den 
kommunala självstyrelsen eller kompetens- och rekryterings-
problematiken. Betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20), som föreliggande utredning i hög grad baserar sitt 
kompetenskrav på, noterade också dessa risker vid sitt övervägande 
att förbehålla vissa arbetsuppgifter till undersköterskor (vilket 
föreliggande utredning i praktiken gör). Den utredningen landade 
dock i att en sådan typ av reglering skulle ”innebära avsevärda 
inskränkningar i den kommunala självstyrelsen samt riskera att med-
föra svåröverskådliga konsekvenser för arbetsgivarna”. Det är otydligt 
varför föreliggande utredning gör en annan bedömning. 

Ytterligare nackdelar med förslaget som inte bemöts i tillräcklig 
utsträckning är att det, enligt min tolkning, riskerar utesluta personer 
med högre utbildning än undersköterska, t.ex. sjuksköterskor, från att 
arbeta som fast omsorgskontakt efter 2030 samt riskerna med att 
knyta kompetenskravet till en ännu inte genomförd utredning. Ett 
tillräckligt övervägande saknas också om hur framtidssäkert kompe-
tenskravet är med avseende på förändringar i hemtjänstutövningen 
och utveckling i olika yrkesgruppers kompetens. 
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Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över och lämna förslag på hur en fast 
omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i 
privat och i offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgs-
kontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre 
personer som har hemtjänst och att öka tryggheten både för de äldre 
och deras anhöriga. Utredaren ska även bedöma om en fast omsorgs-
kontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i hem-
tjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av 
samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast 
omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, 
oavsett vem i personalgruppen som utför dem. 

Förslagen ska gälla 

– en fast omsorgskontakts arbetsuppgifter, 

– vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten bör ha, samt 

– de författningsändringar som krävs för att reglera krav på en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020. 
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Bakgrund 

Hemtjänst 

Med hemtjänst avses en behovsbedömd insats i form av service och 
personlig omvårdnad som utförs i den äldres bostad. Det kan handla 
om praktisk service som att städa, handla och leverera färdiglagad 
mat. Beroende på den enskildes behov kan hjälpen också innefatta 
personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid för-
flyttning och annan omsorg. Äldre kvinnor och män som bor i 
ordinärt boende ska i möjligaste mån kunna leva sitt liv som de vill 
med en trygg och säker vård och omsorg som bidrar till detta. Den 
1 oktober 2018 hade cirka 236 000 kvinnor och män i åldrarna 65 år 
eller äldre hemtjänst i ordinärt boende. Det är fler kvinnor än män 
som har beslut om hemtjänst i ordinärt boende. Andelen kvinnor 
över 65 år som hade hemtjänst i ordinärt boende 2018 var 13,9 pro-
cent och motsvarande siffra för män var 8,9 procent. 

Utvecklingen det senaste decenniet har varit att allt fler äldre bor 
hemma i ordinärt boende med insatser från hemtjänsten medan färre 
bor i särskilt boende. År 2007 hade 18,5 procent av befolkningen 
65 år eller äldre någon av dessa insatser, 2018 var andelen knappt 
16 procent. Totalt sett har antalet insatser ökat över tid, men efter-
som den del av befolkningen som är 65 år eller äldre ökar i snabbare 
takt har andelen med en insats i denna åldersgrupp minskat över tid. 
Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal som kan bidra till 
att skapa trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldre personer som 
får hemtjänst värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till 
personalen högst. 

Ett mått på kvalitet är personalkontinuitet som innebär att den 
äldre, i största möjliga mån, får vård och omsorg av samma personal. 
Många kvinnor och män med hemtjänst möter i sin vardag personal 
från olika verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper 
som till exempel vårdbiträden, undersköterskor eller sjuksköterskor. 
För de flesta känns det tryggare att få stöd och hjälp av personal som 
de känner igen och som de har byggt upp en ömsesidig relation till. 
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Kontaktmannaskap 

Kontaktmannaskap inom hemtjänsten innebär att en person, till 
exempel en undersköterska eller ett vårdbiträde som själv arbetar 
nära omsorgstagarna, är kontaktperson till en eller flera kvinnor eller 
män som bor i ordinärt boende. Personen hjälper även till vid kon-
takt med anhöriga eller andra yrkesgrupper som exempelvis bistånds-
handläggare, sjuksköterskor eller arbetsterapeuter. Under 1980-talet 
prövades olika organisationsformer inom äldreomsorgen i kom-
munerna. Inom hemtjänsten innebar det att arbetet i en del kommuner 
organiserades så att självstyrande vårdbiträdesgrupper ansvarade för 
ett antal äldres hjälpbehov. För många äldre ledde en sådan omorga-
nisation till bristande kontinuitet och mer personal, vilket inte låg i 
linje med den nya socialtjänstlagens intentioner om självbestäm-
mande, flexibilitet, helhetssyn och kontinuitet. För att förändra 
situationen började flera kommuner organisera arbetet genom kon-
taktmannaskap. 

Kontaktmannaskap innebär en arbetsuppgift som kan ses ur flera 
olika perspektiv. Ett fungerande kontaktmannaskap kan ur om-
sorgstagarens perspektiv ge honom eller henne en omsorg som i 
större utsträckning är anpassad efter det individuella behovet, efter-
som den person som arbetar med kontaktmannaskapet är den som 
känner omsorgstagaren bäst. Relationen mellan omsorgstagaren och 
personalen kan i sin tur bidra till att omsorgstagaren får ett ökat 
inflytande över sin situation. Sett ur ett anhörigperspektiv innebär 
ett kontaktmannaskap också att det finns en utpekad huvudansvarig 
inom arbetsgruppen som anhöriga eller närstående kan vända sig till. 
Ett kontaktmannaskap kan, sett ur personalens perspektiv, även ge 
medarbetaren en möjlighet att ta ett större ansvar i sitt arbete, vilket 
till exempel kan bidra till ett fördjupat engagemang och ett större 
inflytande över arbetet. På samma sätt som anhöriga eller närstående 
vet vem de ska kontakta i personalgruppen, vet personalen vem de 
kan vända sig till om de behöver nå en släkting eller vän till den äldre. 
Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser är andelen personer med 
en namngiven person som de kan vända sig till 83 procent i hem-
tjänsten för hela riket. 

Personal som i dag arbetar med kontaktmannaskap inom hem-
tjänsten kan ha flera olika arbetsuppgifter. I många fall arbetar per-
sonalen själv nära omsorgstagarna med att ge vård och omsorg, och 
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har erfarenhet och känner väl till både omsorgstagarna och kolle-
gorna i arbetslaget. En uppgift inom kontaktmannaskapet är i regel 
att ha ett helhetsperspektiv och koordinera alla inblandande runt en 
äldre person och att skapa trygghet kring de insatser som ges inom 
hemtjänsten, till exempel genom att verka för att samtliga i personal-
gruppen utför arbetsuppgifterna på ett liknande sätt. Andra arbets-
uppgifter kan vara att ansvara för omsorgstagarens individuella 
genomförandeplan och att ha kunskap om den enskilda omsorgs-
tagarens läkemedel och hjälpmedel och stödja ett teambaserat arbets-
sätt, såväl inom som mellan olika yrkesgrupper. 

Behovet av en utredning 

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och omsorg om 
äldre. Personalkontinuitet innebär att den äldre i största möjliga mån 
får vård och omsorg av samma personal. Många kvinnor och män 
som har hemtjänst möter i sin vardag personal från olika yrkes-
grupper och olika verksamheter och utförare. För de flesta personer 
är det mer tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen 
och som man har byggt upp en ömsesidig relation till. Personal-
kontinuitet i hemtjänsten kan beskrivas genom att mäta antal olika 
hemtjänstpersonal som hjälper den äldre personen under 14 dagar. 
Personalkontinuiten försämrades under perioden 2007–2017, från 
12 till 15 olika personer som den äldre personen med hemtjänst 
möter under en 14-dagarsperiod. Samtidigt visar Socialstyrelsens 
årliga undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen att 
personalen förlorar i förtroende. Mellan åren 2015 och 2018 minskade 
andelen som svarat ja på frågan om personalen meddelar tillfälliga 
förändringar i förväg med drygt tre procentenheter. Under samma 
period minskade andelen som svarat ja på frågan om de har förtro-
ende för personalen med drygt två procentenheter. Majoriteten äldre 
är dock nöjd med den hemtjänst som ges. För år 2018 uppger 
90 procent att de har förtroende för personalen som kommer hem 
till dem. 

I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. 
Mycket av patientarbetet i den kommunala hälso- och sjukvården 
utförs av undersköterskor och vårdbiträden och deras kompetens 
varierar. Det pågår i dag en utveckling som gör att behoven av 
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kommunal hälso- och sjukvård förändras. Kortare vårdtider och 
snabbare utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter från 
sjukhusen leder till att åtgärder för rehabilitering och habilitering i 
större utsträckning behöver utföras i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även patienter med 
svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. 
Detta innebär att en äldre person kan få insatser från många olika 
aktörer, vilket ställer krav på ökad samordning. En fast omsorgs-
kontakt är en namngiven person som arbetar nära omsorgstagaren 
och som den enskilde kan vända sig till. En fast omsorgskontakt kan 
exempelvis bidra till att koordinera insatserna kring en enskild 
omsorgstagare som är i behov av både hälso- och sjukvård och om-
sorg och verka för att samordningen mellan olika aktörer och 
huvudmän fungerar. Det finns därför skäl att utreda en reglering av 
och införandet av en fast omsorgskontakt i syfte att bland annat öka 
tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. 

Uppdraget 

Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir 
utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontakt-
mannaskap jämfört med i dag, vilket kan bidra till ökad kvalitet inom 
äldreomsorgen. Kravet på en fast omsorgskontakt ska omfatta alla 
utförare av hemtjänst, oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller 
i offentlig regi. En fast omsorgskontakt kan även bidra till att öka 
delaktigheten, självbestämmandet och tryggheten för äldre kvinnor 
och män som har hemtjänst, till exempel genom att säkerställa att 
hjälpen och stödet bättre anpassas till den enskildes behov, förut-
sättningar och önskemål. En fast omsorgskontakt kan öka trygg-
heten för anhöriga och närstående som kan få en viss namngiven 
person att vända sig till. Anhöriga och närstående kan i sin tur vara 
personer som en fast omsorgskontakt kan höra av sig till när det 
uppstår frågor kring den enskilde som har hemtjänst.  
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Arbetsuppgifter för en fast omsorgskontakt 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Ett sätt att bidra till 
trygga förhållanden kan vara att en äldre person i största möjliga mån 
ska få omsorg av samma vård- och omsorgspersonal som hon eller 
han känner och har förtroende för. En fast omsorgskontakt kan 
också skapa trygghet kring de insatser som ges inom hemtjänsten, 
till exempel genom att verka för att samtliga i personalgruppen utför 
arbetsuppgifterna på ett liknande sätt. En fast omsorgskontakt kan 
även i sig bidra till en förbättrad kontinuitet, då det är en namngiven 
person som omsorgstagaren och dennes anhöriga kan vända sig till. 
I dag förekommer det skillnader mellan landets kommuner i fråga 
om vilka arbetsuppgifter som ingår i ett kontaktmannaskap och när 
det gäller förutsättningar för att kunna erbjuda ett kontaktmanna-
skap av god kvalitet. I vissa kommuner ansvarar personal som arbetar 
med kontaktmannaskap inom hemtjänsten för att de äldres genom-
förandeplaner upprättas, följs upp och revideras. Genomförande-
planen beskriver hur en beslutad insats rent praktiskt ska genom-
föras för den enskilde. En annan form av plan är en samordnad indi-
viduell plan, en så kallad SIP, som ska upprättas när en person behö-
ver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Initiativ 
till en SIP kan tas av den som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården har uppmärksammat ett behov av insatser, 
förutsatt att den enskilde samtycker. Samtidigt är SIP fortfarande 
relativt okänd i verksamheterna för äldre, enligt en utvärdering som 
socialutskottet presenterade 2018. Det finns därför skäl att överväga 
om en fast omsorgskontakt bör ha ett särskilt ansvar att från den 
kommunala verksamhetens sida uppmärksamma om det finns behov 
av att en SIP upprättas för den enskilde. Både genomförandeplaner 
och samordnade individuella planer utformas tillsammans med den 
enskilde och i vissa fall även med anhöriga eller närstående. Dessa 
planer är centrala verktyg för att främja delaktighet och självbestäm-
mande för äldre som har hemtjänst. 

En av de stora utmaningarna gäller hur hälso- och sjukvård och 
socialtjänst samverkar och samordnar insatserna kring den enskilde. 
Socialstyrelsens bedömning är att samverkan mellan kommuner och 
landsting måste förbättras och att samverkan bör utgå från en organi-
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sation som stöder ett teambaserat arbetssätt utifrån den äldres 
behov. Det finns därför även skäl att närmare analysera i vilken 
utsträckning en fast omsorgskontakt kan stödja ett teambaserat 
arbetssätt kring enskilda i hemtjänsten, vilket exempelvis sker i form 
av att olika yrkesgrupper både från och inom kommun respektive 
landsting samarbetar. Att verka för ett teambaserat arbetssätt kan till 
exempel innefatta att se till att personalen i arbetslaget är informerad 
om innehållet i genomförandeplanen och om vilka insatser som ska 
ges till omsorgstagaren. 

För att en fast omsorgskontakt ska kunna utföra sina arbetsupp-
gifter är det viktigt att hon heller han ges rätt förutsättningar. Det 
finns därför skäl att även undersöka och beskriva sådana förutsätt-
ningar. Det kan till exempel handla om hur många äldre personer det 
är rimligt att en fast omsorgskontakt ansvarar för, kompetensutveck-
ling samt möjlighet till handledning och andra stödjande funktioner. 

Kunskap och kompetens hos en fast omsorgskontakt 

Det är nödvändigt att en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten har 
tillräckliga kunskaper och rätt kompetens för att kunna ge en om-
sorg av god kvalitet. Det kan t.ex. vara nödvändiga språkkunskaper, 
men även kunskap om bemötande, då ett gott bemötande är en för-
utsättning för delaktighet och självbestämmande för den enskilde. 
Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever hem-
tjänsten. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati. 
Äldre ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med 
integritet och bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt. 

Socialstyrelsen pekar på att det i dag finns svårigheter att behålla 
och rekrytera personal med rätt kompetens, vilket framkommer av 
den nationella tillsynen av vård och omsorgen. Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har pekat ut nio strategier för att möta rekry-
teringsutmaningen för välfärdssektorn. Det handlar exempelvis om 
att skapa en bra möjlighet till löne- och karriärutveckling och att 
utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation. 

Det är en fördel om den person som arbetar som fast omsorgs-
kontakt inom hemtjänsten själv arbetar eller har erfarenhet av att 
arbeta nära de äldre hon eller han ansvarar för och därigenom har 
god kunskap om deras behov, men också om hur verksamheten 
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bedrivs och kännedom om de närmaste kollegorna. Erfarenheten 
och kunskapen hos en fast omsorgskontakt är viktig för att hon eller 
han ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Mot bakgrund av 
detta bör utredaren bedöma och föreslå vilka kunskaper och kom-
petens en fast omsorgskontakt bör ha. Exempelvis skulle ett vård-
biträde som har lång erfarenhet eventuellt kunna arbeta som fast 
omsorgskontakt. Utredaren bör dock överväga för- och nackdelar 
med att ställa särskilda kompetenskrav på den som ska arbeta som 
fast omsorgskontakt. Det finns behov av att kartlägga hur utförare 
av hemtjänst, oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig 
regi, i dag arbetar med kontaktmannaskap, beskriva hur detta arbete 
bedrivs och att utifrån kartläggningen bedöma och analysera hur en 
fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten och föreslå vilken 
kompetens och vilka arbetsuppgifter som en fast omsorgskontakt 
bör ha. Det är angeläget att säkerställa att en fast omsorgskontakt 
ska innebära ett stöd för omsorgstagaren och vård- och omsorgs-
personal samt leda till minskad administration. 

Utredaren ska 

– kartlägga och beskriva hur utförare av hemtjänst i dag arbetar 
med kontaktmannaskap, 

– analysera skillnader mellan personalkontinuitet i hemtjänst som 
bedrivs i privat respektive offentlig regi, 

– bedöma om en fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra 
personalkontinuiteten i hemtjänst som bedrivs i privat respektive 
offentlig regi, 

– utifrån kartläggningen, analysen och bedömningen beskriva hur 
en fast omsorgskontakt kan införas, 

– bedöma och föreslå vilka arbetsuppgifter en fast omsorgskontakt 
bör ha och beskriva nödvändiga förutsättningar för att kunna 
erbjuda en fast omsorgskontakt av god kvalitet, med minskad 
administration som följd för socialtjänsten och för hemtjänst-
verksamhet i både offentlig och privat regi, 

– bedöma och föreslå vilka kunskaper och kompetens en fast 
omsorgskontakt bör ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 
på ett betryggande sätt, 
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– överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda kompetens-
krav på den som ska arbeta som fast omsorgskontakt och då 
särskilt beakta hur patientsäkerheten för den enskilde påverkas. 

Reglering av fast omsorgskontakt 

Kontaktmannaskap inom hemtjänsten finns i dag i majoriteten av 
landets kommuner och kan uttryckas i kommunernas egna policy-
dokument som exempelvis verksamhetsplaner. Kontaktmannaskapet 
är i dag däremot inte reglerat i lag utan det är upp till kommunerna 
själva att inrätta denna funktion. Avsaknaden av reglering bidrar till 
att kontaktmannaskapet kan se olika ut både mellan och inom 
landets kommuner. Att införa och reglera krav på en fast omsorgs-
kontakt i hemtjänsten innebär att de olika utförarna av hemtjänst 
blir skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmanna-
skap än i dag, vilket kan bidra till ökad kvalitet och likvärdighet inom 
äldreomsorgen. Samtidigt är det angeläget att kommunerna ges möj-
lighet att utforma verksamheten utifrån lokala förutsättningar, vilket 
kan främja ett effektivt arbetssätt. Införandet av en fast omsorgs-
kontakt väntas bidra till en kvalitetsreglering av hemtjänsten runt 
om i landet, oavsett i vilken kommun utföraren av hemtjänst verkar 
och oavsett regiform. En fast omsorgskontakt ska finnas oavsett om 
verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. 

Utredaren ska därför 

– föreslå de författningsändringar som krävs för att reglera krav på 
en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med 
kommittéförordningen (1998:1474). De ekonomiska konsekven-
serna och effekterna av förslagen ska beräknas och beskrivas. Detta 
omfattar beräkning och beskrivning av samhällsekonomiska kostna-
der och nyttor som uppstår utöver de offentligfinansiella effekterna 
av förslagen. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminsk-
ningar för staten, kommuner och landsting ska kommittén föreslå 
en finansiering. Den kommunala självstyrelsen utgör grunden för 
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skötseln av alla kommunala angelägenheter som bestäms i lag 
(14 kap. 2 § regeringsformen). En inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett 
den. Påverkar något av förslagen som utredaren lämnar den kom-
munala självstyrelsen ska utredaren särskilt redovisa dessa konse-
kvenser och de särskilda avvägningar som enligt utredarens mening 
motiverar att inskränkningen görs. Om flera möjligheter finns för 
att nå samma mål, ska utredaren föreslå den som innebär den minst 
långtgående inskränkningen i den kommunala självstyrelsen. I kon-
sekvensanalysen avseende jämställdhet ska såväl konsekvenser för 
personal som för äldre redovisas och analyseras. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter, företrädare för 
arbetsmarknadens parter, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt 
Demenscentrum samt pensionärs- och anhörigorganisationer. Ut-
redaren ska även samråda med andra relevanta aktörer och pågående 
utredningar, bland annat utredningarna om framtidens socialtjänst 
(S 2017:03) och om samordnad utveckling för god och nära vård 
(S 2017:01). 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020. 
 

(Socialdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:89 

Tilläggsdirektiv till 
utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
(S 2019:02) 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 kommittédirektiv om infö-
rande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (dir. 2019:52). Upp-
draget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 oktober 2020. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 30 november 2020. 
 

(Socialdepartementet) 
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Kommuner i kartläggningen 

Tabell 1 Kommuner som har deltagit i kartläggningen 

Storstäder Pendlings-
kommun 

nära 
storstad 

Större stad Pendlings-
kommun 

nära större 
stad 

Lågpend-
lings-

kommun 
nära större 

stad 

Mindre 
stad/tätort 

Pendlings-
kommun 

nära 
mindre 

stad/tätort 

Lands-
bygds-

kommun 

Lands-
bygds-

kommun 
med 

besöks-
näring 

Göteborg Lidingö Lund Trosa Sandviken Kiruna Norberg Gislaved Storuman 

Malmö Sollentuna Sundsvall Vännäs  Norrtälje    

Stockholm Trelleborg Umeå       

 Upplands 
Väsby 

       

 Vaxholm        

 Vellinge        

Källa: Indelning i kommungrupper enligt Kommungruppsindelning (2017) – Omarbetning av Sveriges 
kommuner och landstings kommungruppsindelning. 

 
 



Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

 

 1. Översyn av yrket personlig assistent 
– ett viktigt yrke som förtjänar bra 
villkor. S.

 2. Skärpta regler om utländska  
månggiften. Ju.

 3. Hållbar slamhantering. M.

 4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.

 5. Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. Fi.

 6. En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering. S.

 7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. N.

 8. Starkare kommuner – med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget. Fi.

 9. Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? M.

 10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå 
målet Ingen övergödning. M.

 11. Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. Ju.

 12. Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. Fi.

 13. Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. N.

 14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
S.

 15. Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar 
från exemplet NKS. S.

 16. Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.

 17. Grönt sparande. Fi.

 18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.

 19. God och nära vård. En reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.

 20. Skatt på modet – för att få bort  
skadliga kemikalier. Fi.

 21. Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. Ku.

 22. Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. Fi.

 23. Hälso- och sjukvård i det civila  
försvaret – underlag till  
försvarspolitisk inriktning. S.

 24. Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliterings-
process. S.

 25. Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. I.

 26. En sjukförsäkring anpassad efter 
individen. S.

 27. Högre växel i minoritetspolitiken. 
Stärkt samordning och uppföljning. 
Ku.

 28. En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. U.

 29. En ny myndighet för att stärka det 
psykologiska försvaret. Ju.

 30. En moderniserad arbetsrätt. A.

 31. En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. Fi.

 32. Grundpension. Några anslutande 
frågor. S.

 33. Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. U.

 34. Stärkt kvalitet och likvärdighet  
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.

 35. Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

 36. Ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. S.



 37. Ett nytt regelverk för arbetslöshets-
försäkringen. A.

 38. Ökad trygghet för visselblåsare. A.

 39. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. M.

 40. En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. Fi.

 41. Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen  
– en analys av de rättsliga förutsätt-
ningarna. A.

 42. En annan möjlighet till särskilt stöd. 
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. U.

 43. Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar 
 elevernas kunskaper. U.

 44. Grundlagsskadestånd – ett rättighets-
skydd för enskilda. Ju.

 45. Ett ändamålsenligt skydd för tryck- 
och yttrandefriheten. Ju.

 46. En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. Fi.

 47. Hållbar socialtjänst. En ny social-
tjänstlag. Del 1 och 2. S.

 48. Skatt på engångsartiklar. Fi.

 49. Enhetlig och effektiv marknads- 
kontroll. UD.

 50. Enklare skatteregler för enskilda 
näringsidkare. Fi.

 51. En ny lag om konsumentskydd 
vid köp och vissa andra avtal. Ju.

 52. Rutavdrag för äldre. Fi.

 53. Personuppgiftsbehandling vid antals-
beräkning inför klinisk forskning. N.

 54. En långsiktigt hållbar migrations-
politik. Ju.

 55. Innovation genom information. I.

 56. Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. Ku.

 57. Ett särskilt hedersbrott. Ju.

 58. EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
Fö.

 59. Innovation som drivkraft  
– från forskning till nytta. U.

 60. Det skatterättsliga företrädaransvaret 
– en översyn. Fi.

 61. Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. Fi.

 62. En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. N.

 63. Barnkonventionen och svensk rätt. A.

 64. Hästnäringens finansiering på den 
omreglerade spelmarknaden. Fi.

 65. 55 år och karensval. N.

 66. Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. U.

 67. Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling  
i svenska. U.

 68. Försvarets radioanstalts  
internationella samarbete  
– en översyn av regelverket. Fö.

 69. Äldre har aldrig varit yngre – allt fler 
kan och vill arbeta längre. S.

 70. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. S.



Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Ett nytt regelverk för arbetslöshets- 
försäkringen. [37]

Ökad trygghet för visselblåsare. [38]

Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen 
– en analys av de rättsliga förut- 
sättningarna. [41]

Barnkonventionen och svensk rätt. [63]

Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. [5]

Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. [8] 

Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. [12]

Grönt sparande. [17]

Skatt på modet – för att få bort skadliga 
kemikalier. [20]

Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. [22]

En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. [31]

Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. [35]

En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. [40]

En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. [46]

Skatt på engångsartiklar. [48]

Enklare skatteregler för enskilda närings-
idkare. [50]

Rutavdrag för äldre. [52]

Det skatterättsliga företrädaransvaret  
– en översyn. [60]

Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. [61]

Hästnäringens finansiering på den  
omreglerade spelmarknaden. [64]

Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
[58]

Försvarets radioanstalts  
internationella samarbete  
– en översyn av regelverket. [68]

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. [25]

Innovation genom information. [55]

Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska  
månggiften. [2]

Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. [11]

Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

En ny myndighet för att stärka det  
psykologiska försvaret. [29]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd 
för enskilda. [44]

Ett ändamålsenligt skydd för tryck-  
och yttrandefriheten. [45]

En ny lag om konsumentskydd vid köp 
och vissa andra avtal. [51]

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
[54]

Ett särskilt hedersbrott. [57]



Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. [21]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt 
samordning och uppföljning. [27]

Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. [56]

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? [9]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet 
Ingen övergödning. [10]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. [39]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. [13]

Personuppgiftsbehandling vid antals- 
beräkning inför klinisk forskning. [53]

En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. [62]

55 år och karensval. [65]

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett 
viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
[1]

En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering. [6]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]

Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar  
från exemplet NKS. [15]

God och nära vård. En reform för ett  
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
[19]

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret  
– underlag till försvarspolitisk  
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
[24]

En sjukförsäkring anpassad efter individen. 
[26]

Grundpension. Några anslutande frågor. 
[32]

Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. [36]

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. 
Del 1 och 2. [47]

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan 
och vill arbeta längre. [69]

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. [70]

Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. [28]

Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. [33]

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. [34]

En annan möjlighet till särskilt stöd.  
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. [42]

Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar elevernas 
kunskaper. [43]

Innovation som drivkraft –från forskning 
till nytta. [59]

Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. [66]

Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling  
i svenska. [67]

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. 
[49]
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§ 103 Dnr 2020-01195 
Svar på Socialdepartementets remiss om utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-15, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
remiss om utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd.  I 
promemorian från Socialdepartementet föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Promemorian föreslår ändringarna som ska göra det möjligt för Försäkringskassan 
och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för 
personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 
23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för 
Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg 
när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 
Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera 
berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. 
Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att begära in 
information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Yttrande, 2021-02-15 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, yttrande, 2021-02-10 
Nämnden för Individ & familjeomsorg, 2021-02-18, §7 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd, 
S2020/09872, 2020-12-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Socialdepartementets remiss om utbetalning av ersättning för personlig 
assistans endast vid tillstånd 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-15, och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets remiss om utbetalning 
av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd.  I promemorian från Socialdepartementet 
föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Promemorian föreslår ändringarna som ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna 
att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en 
yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för 
Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild 
kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och omsorg 
föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig 
assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att begära in 
information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Yttrande, 2021-02-15 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, yttrande, 2021-02-10 
Nämnden för Individ & familjeomsorg, 2021-02-18, §7 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd, S2020/09872, 
2020-12-23 
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Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Utveckla vad kommunen tycker i den aktuella frågan. Om vi är positiva, beskriv gärna varför, likaså 
om vi är negativa eller har synpunkter på förslaget. 
I yttrandet ska du däremot endast redogöra för de negativa synpunkterna eller aspekter som kommunen 
tycker att departementet bör ha med sig. Yttrandet ska inte beskriva förslagen i sig, men det ska 
tjänsteskrivelsen med fördel göra. 
 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2021-02-15 
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KS 2020-01195 

Till 

Socialdepartementet 
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S2020/09872 

 

 
Kommunstyrelsen 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Yttrande över myndighetens remiss: Promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd (KS 2020-01195) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag promemorian lämnar är bra och relevanta. 
Kommunen instämmer därför i stort i promemorians förslag. 

Kommunens inställning i detalj 

Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 
saknas 
I förslaget beskrivs att det i vissa fall kan finnas särskilda omständigheter, vid plötsligt upphörande av 
tillståndet, vilka kan medföra att den assistansberättigade hamnar i en utsatt negativ situation. Vid 
dessa situationer bör assistansersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 
saknas. 

Kommunen anser att dessa särskilda omständigheter samt negativa situationer behöver förtydligas för 
att underlätta en tillämpning så att det inte råder några tvivel om när dessa särskilda skäl föreligger. De 
särskilda skälen bör vara tydliga för Försäkringskassan och den assistansberättigade likaväl som 
kommunen som har basansvar. 

 
Kungsbacka kommun 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över Remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd (KS 2020-01195) 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag promemorian lämnar är bra och 

relevanta. Nämnden instämmer därför i promemorians förslag i sin helhet. 

Nämndens ställningstagande i detalj  

Kungsbacka kommun står bakom yttrandet. 

 

Föreslagna ändringar  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är positiv till utredningen och förslaget om ändringarna i 

socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det 

möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av 

ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås ändringar som 

medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och 

omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 

Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när 

ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 

större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den  

1 november 2021. 

 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

Nämnden instämmer i förslaget om att assistansersättning inte betalas ut för assistans som har utförts i 

en verksamhet utan tillstånd. Assistansersättning kan betalas ut om verksamheten har haft tillstånd 

under avtalstiden och assistansen har utförts innan den försäkrade har underrättats om att tillståndet 

upphört att gälla eller att det finns särskilda skäl. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Nämnden instämmer i förslaget om att kostnad för utförd personlig assistans som har utförts i en 

verksamhet utan tillstånd berättigar inte till ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd kan betalas ut om 

verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har utförts innan den 

assistansberättigade har underrättats om att tillståndet upphört att gälla eller att det finns särskilda skäl. 

Till kommunens uppgifter tillkommer att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns 

anledning att anta att någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd eller att en 

tillståndshavares lämplighet för att bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas. Den som bedriver 

verksamhet är skyldig att på begäras av inspektionen för vård och omsorg lämna handlingar och annat 

material som berör verksamheten, de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin 

tillsyn och upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse om beslut i ett 

tillsynsärende. 

 

 

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

 

Nämnden instämmer i förslaget om ändringen att Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta 

Försäkringskassan och berörda kommuner när inspektionen har återkallat ett tillstånd och bedriva 

verksamhet med personlig assistans eller tillfälligt förbjudit sådan verksamhet. I dagens lydelse får 

enbart Försäkringskassan sådan underrättelse. 

 

 

3 Utbetalning endast vid tillstånd 

Nämnden instämmer i utredningens förslag om utbetalning endast vid tillstånd. Kommunen har ett 

basansvar för insatsen personlig assistans. Kommunen måste därmed alltid vara beredd att ombesörja 

att personlig assistans kan tillhandahållas eller, om den enskilde vill ordna insatsen på annat sätt än 

genom kommunen, ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. Huvudregeln är att såväl ekonomiskt 

stöd till assistans som assistansersättning betalas ut direkt till den assistansberättigade. 

Tillstånd för att bedriva personlig assistans i form av ett företag utfärdas av IVO, som också utövar 

tillsyn över hur verksamheten bedrivs. Assistansersättning ska enligt förslaget som huvudregel inte 

betalas ut för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet som har bedrivits utan 

tillstånd. Rätten att neka utbetalning ska gälla både vid kommunalt ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans och vid statlig assistansersättning. 

Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla ett tillstånd börjar gälla omedelbart. När 

Försäkringskassan eller kommunen får information om att en anordnares tillstånd att bedriva 

verksamhet har upphört att gälla ska Försäkringskassan eller kommunen underrätta den 

assistansberättigade om de ändrade förhållandena. Försäkringskassan eller kommunen bör också 
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lämpligen underrätta den assistansberättigade om avsikten att fatta beslut om att neka utbetalning av 

assistansersättning respektive ersättning för kostnader för personlig assistans. Rätten till personlig 

assistans påverkas inte och den assistansberättigades behov ska tillgodoses utan avbrott. Den 

assistansberättigade kan anlita en annan anordnare eller själv anställa assistenter. Kommunen har alltid 

ett basansvar och är skyldig att på den assistansberättigades begäran anordna assistansen. 

Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 

saknas 

I förslaget beskrivs att det i vissa fall kan finnas särskilda omständigheter, vid plötsligt upphörande av 

tillståndet, vilka kan medföra att den assistansberättigade hamnar i en utsatt negativ situation. Vid 

dessa situationer bör assistansersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 

saknas. Nämnden anser att dessa särskilda omständigheter samt negativa situationer behöver 

förtydligas för att underlätta en tillämpning så att det inte råder några tvivel om när dessa särskilda skäl 

föreligger. De särskilda skälen bör vara tydliga för Försäkringskassan och den assistansberättigade 

likaväl som kommunen som har basansvar. 
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§ 7 Dnr 2020-00401  

Yttrande över remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd (KS 2020–01195)  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till kommunstyrelsen yttrande över 

remiss -Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid 

tillstånd. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian från Socialdepartementet föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen 

(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är positiv till utredningen och förslaget om 

ändringarna i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och 

kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig 

assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås 

ändringar som medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att 

informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva 

verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och omsorg 

föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att 

bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 

större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås 

träda i kraft den  

1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte yttrande över remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-

15, där det föreslås att nämnden avger till kommunstyrelsen yttrande över remiss -

Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. 

Yttrande över remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans 

endast vid tillstånd, 2021-02-15. 

Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd, 

S2020/09872, 2020-12-23. 

Remissinstanser, 2020-12-23. 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2020-12-23. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-02-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 7 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att till kommunstyrelsen avge yttrande 

över remiss -Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast 

vid tillstånd samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd (KS 2020-01195)  

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till kommunstyrelsen yttrande över remiss -

Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian från Socialdepartementet föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är positiv till utredningen och förslaget om ändringarna i 

socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det 

möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av 

ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås ändringar som 

medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och 

omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 

Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när 

ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 

större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den  

1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15. 

Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd, S2020/09872, 

2020-12-23. 

Remissinstanser, 2020-12-23. 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2020-12-23. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson     Diana Brovall 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 



  
Remiss 
 
 
2020-12-23 
S2020/09872 
  

 

 

 

 
 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 
Departementssekreterare 
Axel Ingvarsson 
0730-304687  

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid 

tillstånd 

Remissinstanser 

Alvesta kommun 

Arbetsgivarföreningen - KFO 

Borgholms kommun 

Botkyrka kommun 

Brottsförebyggande rådet 

Dals-Eds kommun 

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 

Ekobrottsmyndigheten 

Frösunda Omsorg AB 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen JAG 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Karlstad 
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Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Haninge kommun 

Hultsfreds kommun 

Humana assistans AB 

Höörs kommun 

Independent Living Institute 

Inspektionen för socialförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg 

Intressegruppen för assistansberättigade 

Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten i Stockholm 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona 

Kungsbacka kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Luleå kommun 

Malmö kommun 

Mora kommun 

Myndigheten för delaktighet 
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Norrköpings kommun 

Nyköpings kommun 

Nässjö kommun 

NUFT - Nätverket unga för tillgänglighet  

RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

Region Gotland 

Sandvikens kommun 

Socialstyrelsen 

Sorsele kommun 

Staffanstorps kommun 

STIL - Stiftarna av indpendent living i Sverige 

Stockholms kommun 

Storumans kommun 

Strömstads kommun 

Surahammars kommun 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Uppsala kommun 

Vingåkers kommun 

Vårdföretagarna Almega 

Östhammars kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast onsdagen 

den 31 mars 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 

till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/09872 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 
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§ 104 Dnr 2020-01201 
Svar på Finansdepartementets utkast till lagrådsremiss avseende en 
effektivare överprövning av offentliga upphandlingar 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-12 och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Finansdepartementet har översänt ett utkast till lagrådsremiss om En effektivare 
överprövning av offentliga upphandlingar för yttrande senast den 31 mars 2021. I 
utkastet föreslås bland annat att det i mål om överprövning av en upphandling eller 
överprövning ett avtals giltighet ska införas dels ett krav på skyndsam handläggning, 
dels regler som begränsar leverantörernas möjlighet att i mål om överprövning av en 
upphandling efter en viss tidpunkt åberopa nya fel och brister. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-12 
Yttrande, 2021-02-12 
Nämndens för Service, yttrande, 2021-01-12 
Nämnden för Service, ordförandebeslut, 2021-02-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-02-12 
Diarienummer 

KS 2020 - 01201 
 

 

 
Lena Knutsson 
0300-83 47 24 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Finansdepartementets remiss - Utkast till lagrådsremiss - En effektivare 
överprövning av offentliga upphandlingar 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-12 och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Finansdepartementet har översänt ett utkast till lagrådsremiss om En effektivare överprövning av 
offentliga upphandlingar för yttrande senast den 31 mars 2021. I utkastet föreslås bland annat att det i 
mål om överprövning av en upphandling eller överprövning ett avtals giltighet ska införas dels ett krav 
på skyndsam handläggning, dels regler som begränsar leverantörernas möjlighet att i mål om 
överprövning av en upphandling efter en viss tidpunkt åberopa nya fel och brister. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-02-12 

Yttrande, 2021-02-12 

Nämndens för Service, yttrande, 2021-01-12 

Nämnden för Service, ordförandebeslut, 2021-02-09 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Finansdepartementet har översänt ett utkast till lagrådsremiss om En effektivare överprövning av 
offentliga upphandlingar för yttrande senast den 31 mars 2021. I utkastet föreslås bland annat att det i 
mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska införas dels krav på skyndsam 
handläggning, dels regler som begränsar leverantörernas möjlighet att i mål om överprövning av en 
upphandling efter en viss tidpunkt åberopa nya fel och brister (preklusionsfrister) i både 
förvaltningsrätt och kammarrätt. Skyndsam handläggning föreslås även i mål om utlämnande av 
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kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att fristen för att väcka talan om skadestånd 
vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten.  

Nämnden för Service har yttrat sig och instämmer i allt väsentligt med de förslag som ges i utkastet till 
lagrådsremissen. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2021-02-12 

Diarienummer 
  2020 - 01201 

Till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

frida.niklasson@regeringskansliet.se 

Ert diarienummer 
Fi2020/05179 

 

 
Kommunstyrelsen 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Finansdepartementets remiss En effektivare överprövning av offentliga 
upphandlingar 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i allt väsentligt i förslagen i remisshandlingen. Krav på skyndsam 
handläggning i kombination med preklusionsregler bör kunna resultera i bättre förutsättningar för 
upphandlande myndigheter eller enheter att planera för upphandlingsverksamheten. 

Kommunens inställning i detalj 
Avsnitt 5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt  

Kungsbacka kommun instämmer i utkastets förslag med följande tillägg.  

Kommunen anser att en fast tidsfrist för målets slutliga avgörande bör införas, i både förvaltningsrätt 
och kammarrätt. En sådan kan betydligt förenkla den upphandlande myndighetens eller enhetens 
kontroll över upphandlingsplanerna. Särskilt i upphandlingar som innefattar verksamhetskritiska 
upphandlingsföremål bör en fast handläggningstid övervägas. 

Avsnitt 6.3 Preklusionsfrister  

Kungsbacka kommunen instämmer i utkastets förslag med följande kommentar. 

 Införande av preklusionsregler ökar visserligen kraven på både upphandlande myndigheter eller 
enheter och leverantörer vad gäller juridisk kompetens i processföringen, och riskerar därmed att landa 
i ökade processkostnader. Kommunen anser dock att nyttan, i form av en mer förutsägbar och effektiv 
domstolsprocess, överväger den risken.  

Kungsbacka kommunen instämmer därutöver i utkastets slutsats att en preklusionsfrist under 
anbudstiden inte bör införas.  

Övrigt 

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot övriga förslag i remisshandlingen. 
Kungsbacka kommun 
 
Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Malin Aronsson 
Kommundirektör 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:frida.niklasson@regeringskansliet.se
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YTTRANDE 
Nämnden för Service 

 Datum 
2021-01-12 

Diarienummer 

SE 2021-00002 

 

 

Förvaltningen för Service 

Maria von Knorring 

Maria.von-knorring@kungsbacka.se 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

 

Yttrande över utkast till lagrådsremiss (Finansdepartementet)- En effektivare 
överprövning av offentliga upphandlingar (KS 2020-01201) 

 

 

Avsnitt 5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt  

 

Kungsbacka kommun instämmer i utkastets förslag. Krav på skyndsam handläggning i kombination 

med preklusionsregler bör kunna resultera i bättre förutsättningar för upphandlande myndigheter eller 

enheter att planera för upphandlingsverksamheten. Som följd minska tillfälliga inköpsbegränsningar 

eller direktupphandlingar under domstolsprocesserna. Kungsbacka kommun hade dock med fördel sett 

en fast tidsfrist för målets slutliga avgörande i både förvaltningsrätt och kammarrätt. En sådan hade 

betydligt förenklat den upphandlande myndighetens eller enhetens kontroll över 

upphandlingsplanerna. Enligt Kungsbacka kommun är frågan intressant att i vart fall i upphandlingar 

som innefattar verksamhetskritiska upphandlingsföremål, undersöka eventuella möjligheterna att 

införa en fast handläggningstid. 

 

Avsnitt 6.3 Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling 

 

Kungsbacka kommunen instämmer i utkastets förslag. Införande av preklusionsregler ökar visserligen 

kraven på både upphandlande myndigheter eller enheter och leverantörer vad gäller juridisk kompetens i 

processföringen, och riskerar därmed att landa i ökade processkostnader. Nyttan i form av en mer 

förutsägbar och effektiv domstolsprocess överväger enligt Kungsbacka kommun den risken.  

Kungsbacka kommunen instämmer därutöver i utkastets slutsats att en preklusionsfrist under 

anbudstiden inte bör införas.  

 

Avsnitt 9.2 Fristen för att ansöka om skadestånd bör anpassas till EU-rätten 

 

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot utkastets förslag. Fristen för att väcka en skadeståndstalan 

enligt upphandlingslagarna bör justeras i enlighet med EU-domstolens praxis.  
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Avsnitt 11 Tidsgränser vid uteslutning av en leverantör 

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot utkastets förslag. Införandet av fasta tidsgränser innebär 

en större tydlighet för både upphandlande myndigheter eller enheter och leverantörer vid tillämpningen 

av de aktuella uteslutningsgrunderna.  

Avsnitt 8.4 Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet 

Avsnitt 10 annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar 

 

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot utkastets förslag. 

 



 
 

Datum 

2021-02-09 
Diarienummer 

SE 2021-00002 

 

 

 1 (3)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Svar på yttrande över utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av 
offentliga upphandlingar (KS 2020-01201) 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrande, daterat 2021-01-12 och översänder det som sitt svar till 

Kommunstyrelsen. 

 

Upplysning 

Nämnden för Service beslutade 2021-01-21 § 9 att ge ordförande Fredrik Hansson delegat att 

underteckna förvaltningen för Service yttrande - En effektivare överprövning av offentliga 

upphandlingar. Delegationen sker med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2020-03-

17,  3.1.1. KL 6 kap 36 § Rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skyndsam handläggning och preklusionsfrister   
I utkastet till lagrådsremiss föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals 

giltighet ska införas ett krav på en skyndsam handläggning. Även om de flesta domstolarna redan 

handlägger överprövningsmålen med förtur, innebär skyndsamhetskravet enligt utkastet att 

handläggningen av målen måste prioriteras i något högre utsträckning än vad som är fallet i dag. 

 

Utkastet föreslår vidare en regel som begränsar leverantörernas möjlighet att i mål om överprövning av 

en upphandling efter en viss tidpunkt åberopa nya fel och brister i både förvaltningsrätt och 

kammarrätt (så kallade preklusionsregler). Förslaget till preklusionsregler innebär i huvudsak att 

omständigheter i överprövningsmål som leverantören åberopar till grund för sin talan, efter två veckor 

från det att ansökan kom in till förvaltningsrätten, endast får beaktas av rätten om leverantören gör 

sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har giltig ursäkt för att 

inte göra det. 
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Fristen för att ansöka om skadestånd 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en 

upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten.  

Enligt upphandlingslagarna ska en talan om skadestånd väckas vid allmän domstol inom ett år från den 

tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör, 

eller har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har fått laga kraft (se bland annat 20 kap. 21 § lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU). Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. 

 

Talan om skadestånd ska enligt utkastet istället väckas vid allmän domstol inom ett år från den 

tidpunkt då leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits 

mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Om ett avtal har förklarats ogiltigt, ska dock 

talan om skadestånd alltid få väckas inom ett år från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft. 

Förändringen ska enligt förslaget omfatta upphandling både över och under tröskelvärdena (så kallade 

direktivstyrda respektive icke-direktivstyrda upphandlingar). 

 

Tidsgränser vid uteslutning av en leverantör  

Utkastet föreslår vidare att reglerna om uteslutning av en leverantör från att delta i en upphandling ska 

kompletteras med tidsgränser (se bland annat 13 kap. 1 och 3 §§ LOU). Kompletteringen innebär att en 

upphandlande myndighet eller enhet inte får lägga en dom som är äldre än fem år till grund för ett 

beslut om att utesluta en leverantör på grund av brott. Vidare föreslås en tidsgräns på tre år från den 

relevanta händelsen för sådana missförhållanden, till exempel att leverantören har ingått någon form av 

konkurrenssnedvridande överenskommelse eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 

som den upphandlande myndigheten eller enheten får lägga till grund för beslut om uteslutning.  

 

Icke-direktivstyrda upphandlingar: efterannonsering samt tidsfrist för ansökan om överprövning  

Utkastet innehåller slutligen förslag på vissa mindre förändringar av reglerna om dels efterannonsering 

av icke-direktivstyrda upphandlingar, dels om tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett sådant 

avtals giltighet. Den 1 januari 2021 trädde nya regler i kraft som innebär att även upphandlingar på det 

icke-direktivstyrda området ska efterannonseras i annonsdatabaser som är registrerade enligt lagen 

(2019:668) om upphandlingsstatistik. Den utformning som reglerna om efterannonsering har kommit 

att få, kan tolkas som att skyldigheten att efterannonsera omfattar samtliga upphandlingar oavsett 

värde. Förslaget i utkastet innebär bland annat att efterannonsering inte behöver göras vid 

upphandlingar under 100 000 kronor. 

Huvudregeln enligt upphandlingslagarna är att en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska 

ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Enligt utkastets förslag 

ska tidsfristen för att ansöka om överprövning av en icke-direktivstyrd upphandling, förkortas till 30 

dagar från publicering av efterannonsen i annonsdatabasen.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Begäran om yttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (KS 2020-01201). 

Utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar – rapport 

(Finansdepartementet) 

Remissmissiv Utkast till lagrådsremiss. 

Yttrande över utkast till lagrådsremiss (Finansdepartementet)- En effektivare överprövning av 

offentliga upphandlingar (KS 2020-01201) 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Fredrik Hansson  

Nämnden för Service ordförande 
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§ 115 Dnr 2020-01169 
Svar på Göteborgsregionens remiss om ett eventuellt 
samordningsuppdrag i kulturfrågor för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt 
svar till Göteborgsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har till medlemskommunerna översänt en 
utredning om ett eventuellt samordningsuppdrag till GR i kulturfrågor. I avsaknad av 
ett formellt beslut om att GR har ett samordningsuppdrag inom kulturområdet, finns 
det istället sedan ett tiotal år ett informellt nätverk bestående av kultur- och 
fritidscheferna i GR-kommunerna. 

Göteborgs stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet, men medverkar genom en 
representant. Kungsbacka kommun deltar i nätverket, men tar inte del av de medel 
som Västra Götalandsregionen (VGR) tillskjuter för kultursatsningar i länet. Nu 
föreslås att nätverket införlivas i GR och att GR får ett uppdrag att samordna 
kulturfrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Kultur & Fritid 2021-02-18, § 4 

Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2021-01-31 

Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 2020-03-03 

Göteborgsregionens förbundsstyrelses remissbrev 2020-12-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-03-01 
Diarienummer 

KS 2020 - 01169 
 

 

 
 
Lena Knutsson 
0300-83 47 24 
Kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunledningskontoret 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på remiss om eventuellt samordningsuppdrag i kulturfrågor för 
Göteborgsregionen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt svar till 
Göteborgsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har till medlemskommunerna översänt en utredning om ett 
eventuellt samordningsuppdrag till GR i kulturfrågor. I avsaknad av ett formellt beslut om att GR har 
ett samordningsuppdrag inom kulturområdet, finns det istället sedan ett tiotal år ett informellt nätverk 
bestående av kultur- och fritidscheferna i GR-kommunerna. 

Göteborgs stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet, men medverkar genom en representant. 
Kungsbacka kommun deltar i nätverket, men tar inte del av de medel som Västra Götalandsregionen 
(VGR) tillskjuter för kultursatsningar i länet. Nu föreslås att nätverket införlivas i GR och att GR får 
ett uppdrag att samordna kulturfrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Kultur & Fritid 2021-02-18, § 4 

Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2021-01-31 

Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 2020-
03-03 

Göteborgsregionens förbundsstyrelses remissbrev 2020-12-10 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har till medlemskommunerna översänt en utredning om ett 
eventuellt samordningsuppdrag till GR i kulturfrågor för yttrande senast den 1 april 2021. Den statliga 
förordningen om kultursamverkan förutsätter att regionerna ska samverka med kommunerna, men det 
finns inget krav att kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen har fritt kunnat välja att stå utanför sådan samverkan.  

I avsaknad av ett formellt beslut om att GR har ett samordningsuppdrag inom kulturområdet, finns det 
istället sedan ett tiotal år ett informellt nätverk bestående av kultur- och fritidscheferna i GR-
kommunerna. Göteborgs stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet, men medverkar genom en 
representant. Kungsbacka kommun deltar i nätverket, men tar inte del av de medel som Västra 
Götalandsregionen (VGR) tillskjuter för kultursatsningar i länet. 

Den utredning som ligger till grund för detta ärende föreslår bland annat att två kulturstrateger anställs. 
GR:s förbundsledning presenterade vid förbundsstyrelsens sammanträde ett annat förslag som innebär 
en mer begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som föreslås av utredaren, med en anställd 
kulturstrateg på halvtid. Denna tjänst kan sedan kan ökas upp utifrån att finansiering av tjänsten säkras. 
Orsaken till det mer begränsade förslaget är att förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det 
sätt som föreslås i utredningen har ändrats under året – dels genom att årsavgiften till förbundet är 
under diskussion, dels då coronapandemins eventuella långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet 
är svårbedömd.  

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer införlivas i GR:s 
organisation och att den samordning som i dag hanteras av Stenungsunds kommun istället hanteras av 
GR. Uppdraget innebär inte att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det handlar 
om samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna finner lämpligt över tid. 

Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom GR:s förbundslednings alternativa förslag. Någon 
ytterligare finansiering till GR blir inte aktuell med detta alternativ. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



YTTRANDE 
Kommunstyrelsen 

 

Datum 
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Yttrande över Göteborgsregionens remiss: Eventuellt samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor 

Kommunens inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i förbundsledningens förslag om att samordna kulturfrågor i 
Göteborgsregionen. Kommunen instämmer vidare i förbundsledningens förslag att flytta den befintliga 
samordnartjänsten, uppgående till en halvtidstjänst, till regionen. 

Kungsbacka kommun förutsätter att regionens samordning av kulturfrågorna ovan inte kommer att 
medföra krav på ytterligare finansiering. 

Därtill vill kommunen uttrycka att även fritidsfrågorna bör inlemmas i GR-strukturen på samma sätt 
som kulturfrågorna, men i ett nytt, nästa steg som kan genomföras senare. 

  
 
Kungsbacka kommun 
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Begäran om yttrande - Samordningsuppdrag i kulturfrågor för 
Göteborgsregionen (KS 2020-01169) 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att instämma i 

förbundsledningens förslag att kulturfrågor ska samordnas i Göteborgsregionen. Vi 

föreslår att alternativet med att flytta befintlig samordnartjänst uppgående till en 

halvtidstjänst till Regionen genomförs. Därtill vill vi uttrycka att även fritidsfrågorna 

bör inlemmas i GR-strukturen på samma sätt som kulturfrågorna men i ett nytt, nästa 

steg som kan genomföras senare. 

Sammanfattning av ärendet 

En mycket grundlig utredning har gjorts av Göteborgsregionen, GR, som berör 

kulturområdet. Utredningens syfte var att utreda om kulturfrågorna bör samordnas av 

Göteborgsregionen på samma sätt som andra samhällsviktiga frågor såsom 

samhällsbyggnadsfrågor, skolfrågor etc. Utredningen har också tittat på mängden 

resurser som finns och behövs för själva samordningsuppdraget.  

Förbundsdirektören för GR fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att 

utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga kommunalförbunds 

samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om medlemskommunerna 

ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära. En extern 

utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har genomförts med 

företrädare för medlemskommunerna men också för de andra kommunalförbunden i 

länet samt med VGR och ett antal andra intressenter med koppling till kulturområdet. 

Utredarens bedömning är  

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att GR ska 

anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna,  

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. Utredningen 

utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda med andra 

sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i ett förslag om att GR bör 

anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete 

ihop med medlemskommunerna och att samverka med de övriga 

kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan 

kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal 

samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även medföra ökade möjligheter 

att söka finansiering också hos olika nationella och internationella aktörer. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny 

verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår. Inom Göteborgsregionen 

pågår redan idag samverkan inom kulturområdet genom ett nätverk initierat av 

kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR finansierar denna 
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samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR medfinansierar på 

motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen av 

detta nätverk. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk 

införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. 

Utredningens uppdrag var att analysera just kulturfrågorna. Nätverket av kultur- och 

fritidschefer i GR:s medlemskommuner anser dock samstämmigt att även 

fritidsfrågorna, särskilt i de delar de är nära sammanflätade med kulturfrågorna, 

också bör samordnas inom GR-strukturen. I Kungsbacka är vår uppfattning att så bör 

ske men att beslutet nu om kulturfrågorna inte ska göras avhängigt om att även 

fritidsfrågorna samordnas. De kan komma i ett senare skede då även den frågan 

utretts särskilt. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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 Kungsbacka kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande- Samordningsuppdrag för kulturfrågor i Göteborgsregionen  

 

Beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att instämma i förbundsledningens förslag att 

kulturfrågor ska samordnas i Göteborgsregionen. Vi föreslår att alternativet med att flytta befintlig 

samordnartjänst uppgående till en halvtidstjänst till Regionen genomförs. Därtill vill vi uttrycka att 

även fritidsfrågorna bör inlemmas i GR-strukturen på samma sätt som kulturfrågorna men i ett nytt, 

nästa steg som kan genomföras senare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En mycket grundlig utredning har gjorts av Göteborgsregionen, GR, som berör kulturområdet. 

Utredningens syfte var att utreda om kulturfrågorna bör samordnas av Göteborgsregionen på samma 

sätt som andra samhällsviktiga frågor såsom samhällsbyggnadsfrågor, skolfrågor etc. Utredningen har 

också tittat på mängden resurser som finns och behövs för själva samordningsuppdraget.  

Förbundsdirektören för GR fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR), i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 

Götalandsregionen (VGR) samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan 

samverkan skulle innebära. En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer 

har genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra 

kommunalförbunden i länet samt med VGR och ett antal andra intressenter med koppling till 

kulturområdet. 

Utredarens bedömning är  

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att GR ska anförtros ett 

uppdrag att samordna kulturfrågorna,  

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för medlemskommunerna om 

kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i ett 

förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett strategiskt 
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utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka med de övriga 

kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de 

frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag 

skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny verksamhet i den 

omfattning som utredningen föreslår. Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. 

VGR finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR 

medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen 

av detta nätverk. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i GR:s 

organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds kommun istället hanteras av 

GR. 

Utredningens uppdrag var att analysera just kulturfrågorna. Nätverket av kultur- och fritidschefer i 

GR:s medlemskommuner anser dock samstämmigt att även fritidsfrågorna, särskilt i de delar de är 

nära sammanflätade med kulturfrågorna, också bör samordnas inom GR-strukturen. I Kungsbacka är 

vår uppfattning att så bör ske men att beslutet nu om kulturfrågorna inte ska göras avhängigt om att 

även fritidsfrågorna samordnas. De kan komma i ett senare skede då även den frågan utretts särskilt.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

 

Ulrika Granfors    

Förvaltningschef     
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Förbundsstyrelsen - ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90 

 

Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed 

konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att införliva det redan 

befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR enlighet med förslaget i 

tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra 

kommunalförbunden i länet samt med VGR. Även företrädare för Business Region 

Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med GR hanterar 

frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. Granskning av olika 

dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1– 3). 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller 

att GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på många sätt är 

sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i 

ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. 

 

Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där 

ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant 
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uppdrag skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos 

olika nationella och internationella aktörer. 

Processen under 2020 

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet istället skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Förbundsledningens bedömning är därför att det är fel tidpunkt att arbeta för att 

bygga ny verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår. Istället föreslås en 

annan arbetsmodell, liknande det arbete som pågår i övriga kommunalförbund i 

Västra Götaland.  

 

I Västra Götalands övriga tre kommunalförbund arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete är även kopplat till 

arbetet inom Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och berör såväl kultur som 

regional utveckling och miljö. Arbetet stöds, som framgår av utredningen, 

ekonomiskt av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande grad.  

 

Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet genom 

ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR 

finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i 

GR medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett 

värdskap för samordningen av detta nätverk. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i 

nätverksarbetet men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka 

som ingår i GR, men också tillhör Region Halland, deltar i nätverket men tar inte 

del av de medel som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i 

GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds 

kommun istället hanteras av GR. 

Beslutsunderlag 

• Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s 

kommunalförbund rörande kulturfrågor. 

• Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 

regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun. 

frr;\ GÖTEBORGS 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med VGR, 

samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan 

samverkan skulle innebära. 

 

En särskild utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också med företrädare 

för de andra kommunalförbunden i länet och med VGR. Även företrädare för 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med 

GR hanterar frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. 

Granskning av olika dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1 – 

3). 

 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan 

ett tiotal år kulturfrågorna åt sina medlemskommuner. Samverkansuppdraget 

bygger på en överenskommelse om finansiering med VGR, som årligen bidrar med 

en miljon kronor per kommunalförbund och delfinansierar en tjänst för att driva 

kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet. Inför budget 2021 diskuteras justeringar i nivån av 

utvecklingsmedel från kulturnämnden i Västra Götaland samt eventuell 

samordning med medel från Miljönämnden och Regionala Utvecklingsnämnden  

(RUN). 

 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför GR idag inte 

har ett uppdrag rörande kulturområdet. I avsaknad av ett uppdrag för GR finns ett 

informellt nätverk som kultur- och fritidscheferna i GR-kommunerna tagit initiativ 

till. Under det tiotal år som nätverket funnits har olika medlemskommuner agerat 

värdkommun och ingått överenskommelser med VGR om samverkan och 

finansiering, bland annat av en samordnande tjänst. För närvarande är det 

Stenungsunds kommun som är formell part i överenskommelsen och arbetsgivare 

för nätverkets samordnare. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet 

men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka som ingår i GR, 

men också tillhör region Halland, deltar i nätverket men tar inte del av de medel 

som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Ett flertal nätverk är kopplade till kultur- och fritidscheferna, däribland ett 

Idrottsråd som Göteborgs stads idrotts- och fritidsförvaltning samordnar och där 

politiker från alla medlemskommuner ingår.  
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Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, regioner och 

kommuner. Den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att statliga medel 

utbetalas i samlad form till regionerna, som ansvarar för fördelningen till regionala 

och lokala kulturverksamheter. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering 

av kulturpolitiken och ett villkor är att varje region utarbetar en regional 

kulturplan. I Västra Götalands län samverkar regionen med de tre övriga 

kommunalförbunden runt framtagning och implementering, men i 

Göteborgsregionen har det informella kultur- och fritidsnätverket denna roll. Detta 

innebär att det inte finns någon politisk förankring i Göteborgsregionen, som 

samlar det största kommunalförbundet, rörande Kulturstrategin för Västra 

Götalands län. Genom kulturstrategin fördelas betydande summor till 

kultursatsningar i länets kommuner. 

Resultat av utredningen 

Utredningen, som genomfördes huvudsakligen under 2019, utgår från en bred 

definition av kultur. Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett 

egenvärde för den enskilda individens livskvalitet men har även betydelse för hälsa, 

lärande, demokrati, integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers 

utveckling (inte minst uppmärksammat i samband med coronapandemins 

effekter).  

 

En slutsats av utredningen är att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda 

med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar.  

 

Samtliga företrädare för GR:s medlemskommuner uttrycker en positiv inställning 

till att ge GR i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Uppfattningen varierar från 

”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”. Alla kultur- och fritidschefer i GR-

kommunerna har intervjuats och därutöver fem politiker med ansvar för 

kulturpolitik i var sin kommun. 

 

I utredningen har även företrädare för Business Region Göteborg, Göteborg & Co 

och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg intervjuats. Även de uttrycker 

ett intresse för att GR får ett samordningsuppdrag.  

 

De tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen skulle 

välkomna om GR hade likadana uppdrag som de och bedömer att det skulle 

underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även i 

andra tillväxtfrågor.  

 

Under utredningens gång har det vidare stått allt mer klart att flertalet 

intervjupersoner ser fördelar med om även fritidsfrågorna skulle ingå i GR:s 

uppdrag. Att utreda detta har inte ingått i utredningsuppdraget, som enbart gällt 

kulturfrågor. Utredarens bedömning är dock att det redan nu bör övervägas om 

samordningsuppdraget ska gälla både kultur och fritid, då kopplingarna mellan 
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dessa två områden är uppenbara både ur ett invånarperspektiv och ur ett 

strategiskt utvecklingsperspektiv.   

 

Intervjupersonerna lyfter upp  för kommunerna förväntade mervärden i flera olika 

perspektiv om GR skulle få i uppdrag att samordna kulturfrågorna: 

 

• Invånarperspektiv 

• Kunskap- och kompetensutveckling 

• Utveckling och synergieffekter 

• Ekonomiskt perspektiv 

• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att 

GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om samordning av kulturfrågorna i de delar som har 

regional bäring ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger med 

uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna 

och samverka med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle inte 

innebära att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna. 

Samordningsuppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de 

frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. 

 

Den överenskommelse som VGR idag har med Stenungsunds kommun om 

finansiering och samverkan runt kulturfrågor ska omförhandlas inför 

2021.  Utredaren gör bedömningen att VGR gärna ser att en ny överenskommelse 

ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund, i likhet med de övriga 

kommunalförbunden, i stället för med en enskild kommun. En medfinansiering 

från medlemskommunerna förutsätts i överenskommelsen med VGR, på samma 

sätt som redan sker idag. 

Process  

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 
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långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny 

verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår.  

 

Istället föreslås en annan arbetsmodell, i likhet med det arbete som pågår i övriga  

kommunalförbund i Västra Götaland. Där arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete stöds, som framgår 

av utredningen, av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande 

grad. Inom GR:s medlemskommuner pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet. VGR finansierar denna samverkan med 1 350 tkr och kommunerna 

i GR medfinansierar på motsvarande nivå.  

 

Förslag 

 

Införliva existerande nätverk i GR 

Förbundsdirektörens förslag innebär att det redan existerande nätverket för kultur-

och fritidschefer som finns i GR-området, och som drivs av medlemskommunerna 

med stöd av Västra Götaland, införlivas och hanteras som ett nätverk inom ramen 

för GR:s verksamhet. Finansieringen sker förslagsvis på samma sätt som idag, dvs 

med medel från VGR och från kommunerna. En dialog mellan VGR och GR 

behöver initieras för att säkerställa omfattning och förutsättningar.  Med denna 

utgångspunkt kan sedan arbetet med kulturfrågorna, som en integrerad del av 

tillväxtarbetet i kommunalförbundet, utvecklas i den takt och på det sätt som 

kommunerna finner lämpligt och som resurser/finansiering medger. 

 

Det är vidare förbundsdirektörens uppfattning att en önskvärd utveckling är att 

Göteborgs Stad, som största kommun i förbundet och en motor i den regionala 

utvecklingen, deltar i nätverkets arbete på samma premisser och med samma 

mandat som övriga medlemskommuner i GR, och inte som idag utifrån en 

adjungering. Vid beslut om att införliva nätverket i GR:s organisation bör en 

förfrågan ställas till Göteborgs Stad kring en formaliserad medverkan i nätverket. 

 

Syfte 

Syftet med att införliva nätverket i kommunalförbundet är att uppnå mervärden 

och synergieffekter i gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande, välfärd, 

arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Nätverkets arbete fokuseras på kulturfrågor 

och blir en integrerad del av det arbete som är kopplat till regional tillväxt. En 

möjlighet som skapas i det gemensamma arbetet är att växla upp extern 

finansiering inom kulturområdet. Exempel på offentliga finansiärer är EU 

(Kreativa Europa), Statens kulturråd, Vinnova, med flera. 

Uppdrag och organisation  

Förbundsledningens bedömning är att ingen justering behöver göras i 

förbundsordningen, då ett kulturuppdrag ligger i linje med GR:s övriga uppdrag 
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enligt § 3 - att vara till nytta för medlemskommunerna och skapa en attraktiv 

region inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling.  

 

Utifrån dess roll för övergripande samhällsplanering är det förbundsdirektörens 

bedömning att nätverket organisatoriskt bör placeras på avdelningen för miljö och 

samhällsbyggnad. Nätverkets uppdrag har emellertid beröring med alla de 

samverkansområden som är aktuella i förbundet och nätverket förväntas därmed 

arbeta tvärande i organisationen, utifrån vilket sakområde som berörs. 

  

Sedan hösten 2019 sammankallar nätverket kulturpolitiker från alla 

medlemskommunerna 2 ggr/år till ett kulturråd som tar beslut om aktiviteter inom 

den så kallade kulturmiljonen (gemensam finansiering mellan VGR och 

kommunerna) utifrån en tjänstepersonsberedning i nätverket. Förslaget är att den 

hanteringen fortsätter till dess det finns annat förslag på hantering. En möjlig 

utveckling är att kulturrådet skulle kunna fungera som ett beredande organ till 

förbundsstyrelsen. 

  

I de fall tillkommande frågor skulle kräva politiskt ställningstagande föreslås att 

dessa frågor bereds antingen i lämplig styrgrupp utifrån frågans art och att beslut 

fattas i förbundsstyrelsen, alternativt att ärendet går till förbundsstyrelsen direkt 

efter tjänstepersonsberedning. Övriga arbets- och beslutsformer får utvecklas över 

tid.  

 

 

 

 

Helena Söderbäck         Lena Holmlund      Margareta Forsberg   

Förbundsdirektör         Avdelningschef      FoU-chef    

      

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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1. Sammanfattning 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika 
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver 
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån. 

Nuläge  
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.  
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna 
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna. 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett 
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen 
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt 
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och 
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med 
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon 
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och 
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till. 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför 
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar, 
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens 
diarier. 

Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt 
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella 
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens 
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati, 
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integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är 
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag. 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning  
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning 
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från 
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.  

Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets 
ansvarsområde.   

De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna 
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle 
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med 
andra tillväxtfrågor.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett 
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för 
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor. 

Mervärden och nytta för medlemskommunerna  
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det 
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste: 

• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis 
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera. 

• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras. 

• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska 
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och 
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal 
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen. 
(SOU 2020:8) 

Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från 
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna 
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma 
avdelning eller förvaltning. 
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Vad innebär förslaget rent konkret? 
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två 
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med 
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen.  

Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen 
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna. 

Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social 
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med 
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan 
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna. 
 

Utredarens sammanfattande bedömning  

– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge 
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska 
delregionala kulturfrågor. 

– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. 

I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i 
utredningsdirektivet. 
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2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Hur utredningen initierades 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

2.2 Kommunalförbundets uppdrag 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i 
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande 
kulturfrågor.  

Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för 
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser 
kring kompetensförsörjning. 
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
• Verka för regionala verksamheters finansiering. 
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.  

 
Förbundet har två funktioner:  

1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet: 
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv  

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 
områden.  

2.3 Syfte med utredningen 
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i 
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen 
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 
Götalandsregionen på kulturområdet.  

Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en 
sådan samverkan i så fall skulle innebära. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt 
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett 
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor. 

2.4 Utredningens genomförande 
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av 
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör 
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta 
Forsberg.   
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Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft 
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som 
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar. 

Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör 
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett 
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra 
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av 
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall 
detta är relevant. 

Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är 
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton 
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom 
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med 
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i 
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.  

Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta 
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta 
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner, 
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för 
medlemskommuner i varje delregion. 

Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller 
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande 
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala 
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling. 

Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom 
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra 
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de 
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är 
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. 

Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall 
revidera minnesanteckningar från intervjuerna. 
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Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som: 
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner 
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden 
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg. 

En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid 
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i 
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20. 

2.5 Utredningens frågeställningar 
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av 
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning. 

Bakgrund och nuläge 
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan 
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ? 
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra 
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga 
kommunalförbund i Västra Götaland? 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för 
GR 
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden, 
synergieffekter, resultat och eventuella risker? 
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt 
gränsdragningsfrågor ser man? 

Vad skulle uppdraget till GR innebära? 
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR? 
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor? 
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag 
formuleras och genomföras? 
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett 
samverkansuppdrag? 
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet 
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?  

  
--
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3. Definition av kulturbegreppet 
3.1 Definition av kulturbegreppet 
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på 
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in 
begreppet kultur.  

En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt 
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande 
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och 
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv. 

Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den 
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde 
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande, 
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers 
attraktionskraft. 

Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med 
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser, 
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.  

På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med 
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar 
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för 
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin 
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här 
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela 
datorspel, fotografera och syssla med handarbete. 

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering 
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår 
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av 
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. hemslöjd. 
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med 
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer 
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt 
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa 
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:  

• Medie- och informationskunskap 
• Folkbildning 
• Kulturskola  
• Kreativa och kulturella näringar  
• Nationella minoriteter och teckenspråkiga  
• Yttrandefrihet  
• Internationalisering 
• Idrott. 

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor 
och politikområden 
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med 
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska 
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de 
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer. 

Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en 
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil. 
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling. 
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande. 

Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till 
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett 
fundament för det demokratiska samhället. 

Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där 
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja 
integration. 

Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers 
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också 
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark 
identitet och profil för orten. 

Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som 
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga 
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig 
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att 
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja 
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande, 
stimulera ungas filmintresse med mera.  
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4. Roll och ansvarsfördelning 
mellan viktiga aktörer 
4.1 Utgångspunkt 
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande 
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller 
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och 
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det 
gäller den offentligt drivna kulturen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och 
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad 
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva 
samverkan rörande kulturfrågor. 

De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra 
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det 
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland 
annat till EU. 

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen 
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I 
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de 
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata 
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte 
längre. 

Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner 
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 
2 935 kronor per invånare.  

Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod 
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till 
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor 
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där 
anslagen ökade med 42 procent.  

Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en 
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i 
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt. 

Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av 
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra 
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och 
stöd till studieorganisationer. 

Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör 
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.  
 

Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur 

 
 

  
Sverige 2018 Västra Götalands län 2018 
Stat 13 599 tkr Statligt bidrag i 

kultursamverkansmodellen 
318 tkr  

Regioner 4 500 tkr Västra Götalandsregionen, 
nettokostnad 

1 197 tkr  

Kommuner 11 928 tkr  Kommunerna, nettokostnad  1 927 tkr  
 

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som 
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga 
finansieringen går till andra ändamål. 

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om 
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50 
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent 
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca 
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan 
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare 
på kultur.  

4.3 Statens roll i kulturen 
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till 
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler 
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på 
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria 
aktörer och kulturtidskrifter. 

Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är 
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.  

Statens roll i kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”. 
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär 
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. 
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga 
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till 
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka 
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en 
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken. 

Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen 
vilka områden som ska ingå: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. främjande av hemslöjd. 

Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional 
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med 
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället 
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.  

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i 
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.  
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett 
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. 

Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för 
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska 
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner. 
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB, 
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I 
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.  

Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I 
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga 
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de 
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 



   

17 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner 
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336 
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där 
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för 
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Överenskommelser med kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region, 
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen, 
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens 
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga 
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall 
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6. 

Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter 
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har 
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till 
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med 
respektive part. 

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län 
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör 
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av 
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det 
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata 
medlemskommunernas intressen.  

• Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995 
• Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
• Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 
• Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007  

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare 
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och 
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.  

På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom. 
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:  

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ. 
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ. 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 
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berör kommunerna. 
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 
för kommunal samverkan.    

 
Tabell 2. Befolkningstal 2019  

Befolkningstal 2019  
Skaraborgs kommunalförbund 268 501 

Boråsregionens kommunalförbund 226 332 

Fyrbodals kommunalförbund 274 656 

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 040 680 

–  varav Göteborgs stad 578 350 
 

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs 
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är 
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre 
kommunalförbunden. 

Kommunalförbunden och kulturen 

Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om 
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från 
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte 
omfattar kulturområdet.  

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet 
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på 
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i 
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och 
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas 
kostnader.  

Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och 
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet 
inte lagstadgad. 

Kultur- och fritidschefsnätverket  

Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en 
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för 
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om 
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av 



   

19 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för 
Västra Götaland 2020–2023. 

Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns 
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den 
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande 
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som 
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller 
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med 
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser. 

En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55 
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till 
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering 
av en tjänst.  

En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen, 
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och 
fritidschefsnätverket.  

Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur 
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på 
nuvarande överenskommelse. 

Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i 
Göteborgsregionen 

På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande 
nätverk:  
• Nätverk för bibliotekschefer 
• Nätverk för kulturskolechefer 
• Nätverk för föreningssamordnare 
• Nätverk för kultursamordnare. 

Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker. 
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8. 
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag 
inom kulturområdet? 
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när 
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt 
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller 
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.  

En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter 
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att 
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan 
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de 
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra 
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i 
sina förbundsordningar. 

Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett 
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I 
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att 
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod 
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte 
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna 
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad. 
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5. Intervjuresultat: Varför 
samverka? 
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag 
att samordna kulturfrågor 
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.  

Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta 
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.   

Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer 
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till 
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med 
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”. 

Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen 
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket 
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler 
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna 
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.  

De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om 
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa 
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att 
realisera dessa mervärden. 

Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan 
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en 
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en 
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de 
samverkansmöten som redan sker. 

Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle 
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform. 
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma 
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala 
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma 
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.  

Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden. 
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel. 
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala 
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats 
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka 
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av 
kulturstrategin. 

Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de 
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa 
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet 
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller 
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med 
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen. 
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa 
fall storstadsområdets speciella förutsättningar. 

Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar 
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt 
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också 
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati, 
lärande med mera. 

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande 
kultur 
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av 
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika 
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen 
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet. 

Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser 
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan 
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för 
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som 
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det 
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling. 

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag 
rörande kultur 
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till 
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd 
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande 
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva 
frågan.  

Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad. 
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för 
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet 
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och 
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för 
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen. 

Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen 
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i 
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var 
representerade. 

Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i 
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner. 
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag. 
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern 
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver 
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som 
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden. 

Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande. 
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre 
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade 
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom 
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med 
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa 
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete 
med, Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar 
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu 
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.   

De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att 
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser 
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom 
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster. 

Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen 
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med 
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna 
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till 
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra 
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss 
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra 
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar. 

De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en 
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att 
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg 
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan 
kommunerna i Göteborgsregionen i sig. 

De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är 
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor. 
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur 
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och 
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det 
knyts till GR än administreras av Göteborg. 

De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte 
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december 
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även 
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR. 

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett 
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan 
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska 
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med 
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg 
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland 
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare, 
dataspelsutvecklare med mera.  

I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna 
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer 
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt 
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är 
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver 
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer 
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för 
kulturlivet.”  

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i 
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.  

Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat 
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.  
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med 
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att 
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker 
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till 
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns 
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser 
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa 
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna. 
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig 
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma 
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka 
besöksnäringen. 

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma 
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR? 
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett 
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det 
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här 
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna 
har olika förutsättningar och behov.  

Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla 
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade 
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker 
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för 
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att 
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.  

En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus 
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning 
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma 
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att 
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt 
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att 
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller 
stadsutveckling. 

Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill 
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en win-
win-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar 
av ett samarbete.  
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5.6 Det politiska perspektivet 
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder 
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal. 

De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin 
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget 
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika 
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en 
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett 
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen 
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus. 

De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att 
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger 
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha 
olika förutsättningar.  

Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk 
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det 
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019 
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett 
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia 
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar. 

Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med 
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för 
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora 
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten 
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas. 

Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till 
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under 
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?  

Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i 
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer 
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna 
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll, 
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli 
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om 
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet. 

Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna 
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver. 
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional 
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska 
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande 
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt 
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i 
Göteborgsregionen. 

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget 
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver 
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska 
organisera sig för samverkan.  

Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av 
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala 
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande 
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker 
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan 
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man 
ska åstadkomma. 

En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga 
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under 
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa 
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och 
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt 
som snabbt ger tydliga resultat.  

Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten 
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR 
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid 
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat 
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i 
hemkommunen.  

Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta 
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva 
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan 
det ge ekonomiska effekter på sikt”.  

Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR, 
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR 
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare 
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna 
förkorta startsträckan.  

Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med 
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg 
skulle få en alltför tongivande roll. 

En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar 
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är 
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna 
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi 
har lämnat.” 
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6. Samverkan kring Vad? 
6.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka 
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett 
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext? 
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till? 

För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR 
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”. 

I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med 
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger 
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat. 

Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad 
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom 
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor. 
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån 
följande dimensioner/perspektiv: 

• Invånarperspektiv 
• Kunskaps- och kompetensperspektiv 
• Utvecklingsperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 
• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 
• Koppling mellan kultur, fritid och idrott.  

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella 
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en 
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om 
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just 
Göteborgsregionens kommuner. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.  

6.2 Kommunernas utmaningar 
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses 
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal 
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en 
önskvärd väg framåt för kommunsektorn. 

Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska 
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld. 
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i 
samhällsutvecklingen. 
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de 
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan 
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för 
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla 
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna 
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker 
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan 
mellan ”stuprören” och med andra kommuner. 

En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för 
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska 
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in 
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och 
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.  

Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller 
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att 
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter 
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många 
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste 
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom 
andra samhällsområden”.  

Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera 
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett 
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är 
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete. 

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv 
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella 
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de 
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på 
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?  

De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa 
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet. 
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje 
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge 
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller 
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete, 
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en 
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.  

Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i 
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att 
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och 
vandringsleder i närliggande kommuner.  
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker, 
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle 
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen. 

Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor, 
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade 
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland 
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt. 

Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från 
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till 
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena 
eller kulturhusen i grannkommunerna.  

Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya 
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar 
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya 
invånare”. 

De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna. 
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör 
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög 
kvalitet. 

6.4 Kunskap och kompetensutveckling 
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer, 
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en 
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en 
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få 
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR. 

De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser 
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas, 
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka 
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att 
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i 
Göteborg.  

Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar, 
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tids- 
och resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom 
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och 
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR 
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång. 
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Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som 
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s 
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla. 

Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både 
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap 
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt 
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda” 
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om 
upphovsrätt med mera.  

Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många 
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges 
ofta som ett mervärde i sig. 

Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med 
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen 
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra 
politikområden är talang och kompetens en bristvara.  

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter  
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva 
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska 
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av 
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar 
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.  

Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i 
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att 
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i 
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras 
i respektive kommun. 

Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället. 
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en 
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och 
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar, 
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med 
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av 
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.  

Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och 
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in 
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom 
andra områden. 
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv 
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner 
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står 
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och 
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till 
3,9 miljarder i länet. 

Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1 
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet 
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt 
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel 
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i 
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att 
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till 
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd. 

Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och 
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina 
uppgifter.  

Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner 
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste 
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla 
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små 
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”  

Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på 
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade 
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i 
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes 
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser, 
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet. 

Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna 
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en 
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner. 
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera. 
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
liksom sponsring genom näringslivet. 

Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska 
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal 
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera. 
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över 
kommungränser. 
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska 
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från 
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och 
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen 
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på 
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala 
målgrupper, där kommuner måste samverka.  

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet 
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka 
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det 
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som 
utvecklingskraften ligger.  

De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser, 
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto, 
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare 
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.  

Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna 
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade 
inom kultur, fritid och idrott. 

Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den 
delregionala potentialen i denna fråga?  

De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar 
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I 
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt 
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten  bör ligga på 
strategiska utvecklingsfrågor. 

Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer, 
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för 
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma 
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för 
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.  

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring 
fritid och idrott? 
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med 
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget 
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet 
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett 
eventuellt utökat uppdrag för GR. 
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd 
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde 
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock 
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det 
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån 
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna. 

I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma 
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och 
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När 
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop. 

Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio 
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal 
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den 
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan 
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som 
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt. 
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i 
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för 
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet. 

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med 
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka 
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik, 
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella 
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa. 

Idrottsrådet 

En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan 
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k. 
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och 
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från 
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och 
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.  

Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på 
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna 
mandatperiod: 
• Hur stimulera till fysisk aktivitet? 
• Vad händer med föreningslivet? 
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning? 

Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för 
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler 
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus, 
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning. 
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Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF, 
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR 
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för 
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och 
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s 
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma 
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna 
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR. 

Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den 
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är 
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande 
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har 
stor potential att optimera ekonomiska satsningar. 

De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande 
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt 
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om 
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala 
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns 
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.  

Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i 
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka 
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör 
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.  

Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för 
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna 
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”. 
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7. Hur ska samverkan gå till? 
7.1 Inledning 
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att 
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner 
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska 
komma.  

I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar 
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av 
viktiga framgångsfaktorer. 

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara? 
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor 
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den 
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det 
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom 
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.  

I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som 
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i 
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det 
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom 
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex 
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de 
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet 
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har 
samverkansavtal med GR. 

I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade 
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal 
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och 
miljöområdet i GR. 

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg 
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas 
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet 
kulturstrateg.  

Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra 
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka 
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna 
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt 
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom 
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.  

Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga 
samverkansarenor:  
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk” 
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden 
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar 
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.  

Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för 
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har 
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys 
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om 
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i 
dessa nätverk.  

Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet, 
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag 
måste detta organiseras på annat sätt.  

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna 
vara? 
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad 
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara: 
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk 
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser 
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning 
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria 
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser 
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar 
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum 
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag. 

Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas 
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle 
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som 
gjorts. 

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som 
kulturstrateg? 
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom 
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika 
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än 
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen 
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”. 

I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska 
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller 
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika 
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet. 

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till 
Göteborgsregionen i kulturfrågorna? 
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i 
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna. 
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala 
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika 
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella 
resurser i olika satsningar.  

Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland: 
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun 
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och 
kommuner i ytterkanten 
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö, 
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera 
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik 
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden. 

Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att 
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland 
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många 
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka 
till kommunerna med energi och ny kunskap. 

I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter 
som handlar om mandat. 

Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på 
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland 
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla 
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.  

Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är 
att tydliggöra den kommunala positionen.  

Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även 
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens 
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta 
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har 
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.  

Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina 
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som 
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen 
samverkan och förankring i flera steg. 

Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras 
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR. 
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8. Västra Götalandsregionens 
perspektiv 
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra 
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i 
utredningsdirektivet. 

Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen 
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens 
kulturnämnd.  

Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på 
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild 
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i 
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun 
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av 
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar 
för kulturfrågorna.  

I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna 
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå 
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina 
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den 
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun 
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister: 
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas 
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring 
satsningar inom kulturpolitiken  
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland 
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga 
kommunalförbund. 
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan 
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men 
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur. 

Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och 
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering). 
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och 
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden. 
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en 
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och 
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra 
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i 
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de 
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig 
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland 
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett 
kommunalförbund.  

Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till 
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell 
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det 
inte var aktuellt att gå vidare. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av 
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för 
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta 
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora 
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs 
stad för andra.  

Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter 
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två 
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och 
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i 
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan 
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om 
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg 
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.  
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9. Synpunkter från de övriga 
kommunalförbunden 
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen  
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en 
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.  

Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra 
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs 
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och 
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av 
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund: 
• Förbundsdirektör 
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som 
ansvarar för kulturfrågorna 
• Kulturstrateg 
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna. 

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna 
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan 
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes 
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om 
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av 
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig 
koppling till tillväxtfrågorna.  

9.3 Organisation och finansiering 
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje 
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras 
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av 
medlemsavgifterna. 

I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska 
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering 
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda 
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.  
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg 
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en 
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och 
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation 
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden 
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i 
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling. 

Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive 
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av 
kommunalförbundens direktioner, 

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom 
kulturen 
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av 
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre 
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade 
områden. 

I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur: 
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur 
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning 
och innovativa arbetsformer 
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och 
upplevelse av konst och kultur 
• Öka internationaliseringen. 

Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade 
områden inom kulturen: 
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet 
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor 
• Främja kulturföretagare. 

Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade 
områden: 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Platsutveckling och besöksnäring 
• Folkbildning och civilsamhälle. 

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt 
kommunalförbunden 
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med 
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som 
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska 
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och 
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser 
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och 
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv. 

Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är 
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan, 
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera. 

Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt 
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner, 
författarbesök på bibliotek med mera.  

Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt 
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt 
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan 
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som 
ytterligare ett intressant exempel.  

Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små 
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att 
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt 
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.  

Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både 
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara 
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara 
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad 
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som 
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv. 
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt 
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska 
utvärderas.  

Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla 
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och 
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av 
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel 
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter. 

Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns 
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område 
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”. 

Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur 
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat 
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt 
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat 
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medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att: 
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning 
och stöd till företag 
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete 
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan 
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer) 
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess 
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling). 

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i 
kommunalförbunden 
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje 
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive 
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom – 
kommunalförbundet, det är vi”.  

De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina 
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är 
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att 
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare 
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med 
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den 
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för 
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.” 

För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre 
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som 
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive 
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt 
omkring utvecklas.  

Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra 
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer 
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör 
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen. 
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra 
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.  

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden 
att GR inte har samma uppdrag? 
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom 
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka 
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet 
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja 
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar – 
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra 
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till 
en överenskommelse om kulturfrågorna.  

I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till 
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om 
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena 
inom kommunalförbunden.   
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10. Utredarens sammanfattande 
bedömning och slutsatser 
10.1 Underlag för utredarens bedömningar 
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende 
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter 
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 

Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit 
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både 
den statliga, regionala och lokala nivån. 

Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste 
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda 
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens 
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och 
slutsatser som förs fram i utredningen.  Sammantaget bedömer utredaren att de 
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns 
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser. 

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett 
uppdrag att samordna kulturfrågorna? 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag 
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till 
”försiktigt positiva”.   

Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att 
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad 
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande 
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker 
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta. 
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått 
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har 
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av 
institutioner. 

Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och 
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning. 
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från 
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. 

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR 
inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för 
medlemskommunerna i korthet: 
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade 
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett 
optimalt sammanhang. 
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden 
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6. 
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att 
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden. 

Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för 
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur. 

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens 
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom 
kulturområdet? 
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har 
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed 
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter 
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i 
tillväxtstrategier och inriktningsdokument. 

Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för 
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende. 
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
att detta är en fråga som borde få en lösning. 

Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för 
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet. 

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR 
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna? 
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för 
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur. 

--
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får 
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är 
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners. 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande 
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet. 
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i 
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge 
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med 
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor. 

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden 
där GR har ett samverkansuppdrag? 
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande 
områden: 
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv.  

Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att 
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå 
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar. 

Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag. 
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle 
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens 
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential 
när det gäller synergieffekter. 

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget? 
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den 
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens 
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa, 
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning. 

Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener, 
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras 
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med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och 
attraktionskraft. 

Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå 
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen. 

Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur. 
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och 
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även 
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta 
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska 
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och 
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har 
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.  

Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska 
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte 
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats 
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre, 
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring 
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan 
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna 
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR, 
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur 
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt 
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i 
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av 
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även 
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.  

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget? 
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och 
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha 
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i 
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska 
samverkans- och utvecklingsprocesser.  

Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna 
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över 
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva 
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver 
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.   

Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till 
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av 
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett 
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på 
medlemskommunernas uppdrag.  

Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta 
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har 
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett 
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör 
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och 
strategi tas fram. 

10.9 Farhågor och risker 
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med 
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för 
merarbete, byråkratisering och oklara roller.  

Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk 
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. 

Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och 
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling 
på satsningar i form av tid och pengar.   

En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot 
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt 
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.  

Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR, 
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.   

10.10 Ekonomi och finansiering 
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts 
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa 
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel 
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera 
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.  

I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på 
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel 
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska 
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar 
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som 
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och 
som nu är en lagstadgad möjlighet. 
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om 
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör 
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse 
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild 
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska 
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras. 

Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering 
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i 
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en 
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna 
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna. 

Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter 
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för 
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala 
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de 
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas. 

10.11 Organisation och politisk styrning av 
kulturfrågorna inom GR 
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande 
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga 
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till 
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att 
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den 
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.  

Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför 
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren 
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas 
önskemål. 

Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för 
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner, 
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som 
lyfts fram har varit följande: 
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som 
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga 
styrgrupperna 
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även 
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in. 

Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både 
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av 
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist. 
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10.12 Vad är nästa steg? 
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt 
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till 
medlemskommunerna.  

Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan 
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.  

Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala 
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så 
fall av förbundsfullmäktige. 

Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är: 

• hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av 
kulturfunktionen 

• hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i 
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras 

• från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund ska gälla. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala 
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun 

 

 

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018” 

Myndigheten för kulturanalys:  
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna  

2016-06-21 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24 Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24 Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24
Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag 
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27
Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och 
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund  (GR)

1995-07-24 Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08 Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29 Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund  och Göteborg & Co

2015 - 
Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala 
området

2020-01-15 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 - Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen 

2017-03-01 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad 

2019-05-24 Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26 Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 - Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 - Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10 Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23
Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende  
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16
Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen  avseende processledartjänt 
och beviljade medel 2019 



Dokument som rör Västra Götalandsregionen

2019-06-10 Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 

2019-08-21 TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-08-25 Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-09-25 Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 2020-

2023
2019-08-25 Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11
Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på 
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20
TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10
TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 

2019-06-24
TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29 TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 

2019-05-31
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 - 2023

2019-05-02
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och 
Kultur i väst.

1905-07-11 Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering 
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019 
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan, 
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel 

Övriga myndigheter och organisationer

2018-06-15 Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet 

2016 november
Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2018 Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016 Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari
Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i  relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1 
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20
Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens 
kulturråd

2019 maj 
Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds 
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson 

2018 Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3



Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020 
DATUM Befattning Namn

Kommentar

Medlemskommunerna 

flera möten 
Koordinator nätverk för kultur och 
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06
Ordf ovanstående nätverk samt 
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Stenungsund

Pia Solefors gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Lerum 

Marie Nilsson gruppintervju med Partille

2019-11-24 Enhetschef bibliotek, Lerum Barbro Ahlberg gruppintervju med Lerum

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Partille kommun

Kristina 
Svensson

gruppintervju med Mölndal

2019-10-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Kungsbacka 

Ulrika Granfors enskild intervju

2019-11-06
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Tjörn

Evike Sandor gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Lilla Edet

Eva Lejdbrant gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Mölndal 

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27
Verksamhetschef Kultur, fritid och 
turism, Alingsås 

Johan Edgren enskild intervju

2019-11-07
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Härryda

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal

2019-11-13
Enhetschef kultur och bibliotek, 
Kungälv

Mariella 
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

2019-11-13
Verksamhets- och bibliotekschef, 
Öckerö

Karin Zackau gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13 Sektorschef Kultur och Fritid, Ale Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04
Avd chef kulturstrategiska frågor, 
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim 
Albrektssson

enskild intervju

2019-12-05
Förvaltningsdirektör, 
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09
Fd Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia 
Himmelman 
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09
Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda 
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26
Verksamhetsstrateg, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26
Förvaltningsdirektör, idrotts- och 
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan



Västra Götalandsregionen

2019-12-12
Kulturchef Västra 
Götalandsregionen

Katti Hoflin enskild intervju

2019-11-21
Interimschef Förvaltningen för 
Kulturutveckling

Eva Arrdal enskild intervju

2019-11-26 Utvecklingsledare, Västarvet Björn Ohlén enskild intervju

2019-10-08 & 
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra 
Götalandsregionen 

Sofia Lubian två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal

2019-11-11
Förbundsdirektör 
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus 
Haggren

enskild intervju

2019-11-26 Förbundsdirektör Fyrbodal
Jeanette 
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25 Förbundsdirektör Skaraborg Jan Malmgren enskild intervju

2019-11-11
Regionutvecklare kultur, 
Boråsregionen

Anna Laang enskild intervju

2019-10-25
Kulturstrateg Skaraborgs 
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19
Kulturstrateg Fyrbodals 
kommunalförbund

Ida Svanberg enskild intervju

2019-11-19 Förvaltningschef Kultur, Borås 
Eva-Lotta 
Franzén 

enskild intervju

2010-12-13
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Falköping

Maria 
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Bengtsfors

Sara Vogel 
Rödin 

telefonintervju 

Politiker

2019-10-25 Kulturnämndens ordförande VGR
Conny 
Brännberg 

enskild intervju

2020-01-09
Kulturnämndens f d ordförande 
VGR

Lars Nordström telefonintervju 

2019-12-04
Ordf BH7, Boråsregionens 
kommunalförbund samt 
kommunalråd i Borås

Annette 
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16
Ordf Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling telefonintervju 

2020-01-08 Ordf Kulturnämnden Göteborg
Ann-Catrin 
Fogelgren

enskild intervju 

2020-02-04
Ordf Skaraborgs 
kommunalförbund, samt 
kommunalråd i Skövde

Katarina 
Jonsson

telefonintervju 

2019-12-18
Ordf Kultur- och fritidsnämnden 
Lilla Edet

Carina 
Andersson

telefonintervju 
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2020-01-07
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Kungsbacka

Kristina 
Karlsson

telefoninterjvu 

2020-01-31
Ordf i beredning utbildning, kultur 
och fritid, Kungälv

Anna Wedin telefonintervju

2020-01-30
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Partille

Lotten Winström 
Carlsson

telefonintervju

Övriga 

2019-11-20

Ansvarig kulturella och kreativa 
näringar, Business region Göteborg

Rasmus 
Heyman

enskild intervju

2019-11-27
Ansvar kultur och evenemang 
Göteborg &CO

Fredrik 
Sandsten 

enskild intervju 

 2019-10-23
Uppgiftslämnare avseende GR:s 
historia, fd förbundsdirektör  

Nils Gunnar 
Ernstson telefonintervju

2019-12-12
Doktorand kultur och organisation, 
Göteborgs universitet

Thomas 
Ohlsson telefofonintervju

2020-01-08 Avdelningschef utbildning, GR Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22
Avdelningschef miljö och 
samhällsbyggnad,GR Maria Sigroth enskild intervju

2020-01-23
Avdelningschef välfärd och 
arbetsmarknad Lena Holmlund enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 & 
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer 
i GR-kommuner

2019-12-13

ät e   Götebo gs stad ö  
stadsdelarnas sektorschefer kultur 
och fritid samt representanter för  
Kulturförvaltningen, Social 
resursförvaltning, Idrott och 

2020-01-17
Nätverk för kulturstrateger i 
kommunalförbunden 
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Datum 2018-12-10 
Diarienummer KUN 2018-00608 

 
 

Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 
delregionala tillväxtmedel för genomförande av Västra 
Götalands regionala kulturplan 2016-2019 samt Regional 
kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023. 

 
Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen genom Stenungsunds kommun. 
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31  
 
Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av kulturstrategin för Västra 
Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. Överenskommelsen 
reglerar hanteringen av de medel som Kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen tillförs från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd (KN) till dess att 
kulturfrågorna ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Under 2019 finns det 
möjlighet till aktualitetsprövning och eventuella justeringar i överenskommelsen för 2020. 

Roller och ansvar 
Stenungsunds kommun åtar sig att:  
• Ansvara för rekvirering och utbetalning av projektmedel, administration samt 

arbetsgivaransvaret för delregional processledare. 
 
Kultur- och fritidschefsnätverket åtar sig att: 
• Arbeta i enlighet med ovan angivna strategiska dokuments inriktning 
• Samverka med kommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och med VGR. 
• Återrapportera och redovisa genomförda insatser 
• Medfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen kommunala eller övriga 

medel 50% och VGR 50%. 
• Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 

projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler.  

• Redovisa utfall av genomförda aktiviteter och projekt. Redovisningen sker i samband med 
rekvirering och uppföljning av medel.     

 
VGR åtar sig att: 
• Samverka med delregionen och koordinera genomförandet av kulturstrategin för Västra 

Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. 
• Sammankalla till årliga avstämningar där nätverket lyfter fram särskilda insatser och 

utvecklingsprocesser som genomförts samt vad som avses att genomföras nästkommande 
år.  

Horisontella kriterier 
Samtliga insatser som genomförs och finansieras inom ramen för nätverket ska 
bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och 
jämställdhet. Insatser får inte på något sätt påverka perspektiven negativt. 

..,,,,,,., ci15J:tAN DS REGIONEN • 
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Medfinansiering av insatser 
KN avsätter totalt 1 350 000 kronor för 2019 inom ramen för genomförande av 
kulturstrategin för Västra Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-
2019.  KN avsätter max 1 000 000 kronor för särskilda projekt under förutsättning att 
medlen endast används till projektrelaterade kostnader och medfinansieras med 
motsvarande belopp (50/50) kommunala medel och/eller övrig finansiering. KN 
avsätter max 350 000 kronor för delfinansiering av tjänst. Beslut om medel för 2020 tas 
i samband med KNs detaljbudget. 

 
För bästa möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större 
strategiska insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis 
nationella program eller EU:s fonder och program.  
 
För insatser inom kulturutveckling avsätter kulturnämnden högst 1 350 000 kr 
för 2019 (för 2020 se detaljbudget för kulturnämnden) 
 
Projektmedlen om 1 000 000 kronor ska: 
• användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och Västra Götalands 

regionala kulturplan 2016-2019 
• stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden 
• projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden  

 
Delfinansiering av tjänst om 350 000 kronor med huvudsyfte att: 
• utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och 

det civila samhället 
• vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen 
• samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i olika utvecklingsfrågor 
• stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen 
• utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

samt framarbetning och implementering av Regional kulturstrategi för Västra Götaland 
2020-2023  

• årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som genomförts av tjänsten inom 
ramen för kulturnämndens stöd 

 
Rekvirering, redovisning och uppföljning 
Rekvirering av medlen sker av den kommun som aktuellt år innehar huvudmannaskapet. 
Medlen rekvireras två gånger per år senast 30 juni och 30 november på särskilda blanketter 
tillsammans med underlag i form av projektbeskrivningar samt protokollsutdrag. Underlaget 
ska visa projektens totala budget samt kommunal och övrig medfinansiering. 

 
Informationsskyldighet 
Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 
projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler. 

 
 
Göteborg den   Stenungsund den  
 

 
Conny Brännberg   Pia Solefors 
Ordförande    Verksamhetschef kultur och fritid 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd Stenungsunds kommun  

På delegation av välfärdsutskottet, Stenungsunds 
kommun 
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Till 
Kommunstyrelsen i GR:s medlemskommuner 

Remiss angående utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  
Härmed översänder vi föreliggande utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
GR rörande kulturfrågor. GR:s förbundsstyrelse beslöt 2020-11-27 att utredningen ska 
skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den politiska 
arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Se bifogat protokollsutdrag § 
220 samt handling och remissbrev.  
 
Vi emotser medlemskommunernas synpunkter till GR 
senast 2021-04-01. Svara med epost till: diariet@goteborgsregionen.se 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
Helena Söderbäck, förbundsdirektör  
helena.soderback@goteborgsregionen.se 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 
Göteborgsregionen (GR) 
Förbundsledningen  
Telefon: 031-335 50 74 
SMS: 070-206 90 36 
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen 
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen 
 
Prenumerera 
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev 
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§ 116 Dnr 2021-00075 
Svar på Utbildningsdepartementets remiss över promemorian Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt 
svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdepartementet har översänt en promemoria 2021-01-15 om Ökad kvalitet 
i lärarutbildningen och fler lärare i skolan för yttrande. Förslagen i promemorian 
syftar till att reformera lärarutbildningen. 45 000 lärare och förskollärare kan komma 
att saknas 2033. En betydande orsak till lärarbristen är att antalet barn och elever har 
ökat med över en halv miljon, eller 22 procent under den senaste tioårsperioden. 
Läraryrket har också fått minskad attraktionskraft. 13 procent av de med 
lärarutbildning, eller närmare 29 000 personer, arbetade 2018 utanför 
utbildningsbranschen. Fler vägar in i läraryrket behövs. Kraven på utbildningen ska 
skärpas och fler lärarledda timmar ska införas. Vidare ska kopplingen mellan teori 
och praktik stärkas och fokus på metodiken ska öka. Det ska bli lättare för 
akademiker att välja läraryrket. Studietakten ska höjas och längden på utbildning 
kortas ner. Möjligheterna att arbeta i skolan och samtidigt studera till lärare ska 
förbättras. Eftersom skolan enligt skollagen (2010:800) ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet är det viktigt med ett forskande arbetssätt i lärarnas 
yrkesliv. Det är därför viktigt att forskarutbildade lärare medverkar i 
lärarutbildningen. 

Förslagen genomförs i en ny förordning om utbildning till lärare med tydligt fokus på 
examensmålen och i en ny förordning om försöksverksamhet med kompletterande 
pedagogisk utbildning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads beslut (ordförandebeslut) 2021-02-
22 

Nämndens för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-02-17, § 23 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-02-10 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-03-01 
Diarienummer 

KS 2021-00075 
 

 

 
 
Lena Knutsson 
0300-83 47 24 
Kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på utbildningsdepartementets remiss över promemorian Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdepartementet har översänt en promemoria 2021-01-15 om Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan för yttrande. Förslagen i promemorian syftar till att 
reformera lärarutbildningen. 45 000 lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. En betydande 
orsak till lärarbristen är att antalet barn och elever har ökat med över en halv miljon, eller 22 procent 
under den senaste tioårsperioden. Läraryrket har också fått minskad attraktionskraft. 13 procent av de 
med lärarutbildning, eller närmare 29 000 personer, arbetade 2018 utanför utbildningsbranschen. Fler 
vägar in i läraryrket behövs. Kraven på utbildningen ska skärpas och fler lärarledda timmar ska 
införas. Vidare ska kopplingen mellan teori och praktik stärkas och fokus på metodiken ska öka. Det 
ska bli lättare för akademiker att välja läraryrket. Studietakten ska höjas och längden på utbildning 
kortas ner. Möjligheterna att arbeta i skolan och samtidigt studera till lärare ska förbättras. Eftersom 
skolan enligt skollagen (2010:800) ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det 
viktigt med ett forskande arbetssätt i lärarnas yrkesliv. Det är därför viktigt att forskarutbildade lärare 
medverkar i lärarutbildningen. 

Förslagen genomförs i en ny förordning om utbildning till lärare med tydligt fokus på examensmålen 
och i en ny förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads beslut (ordförandebeslut) 2021-02-22 

Nämndens för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-02-17, § 23 
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Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-02-10 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
1. Inledning 
Utbildningsdepartementet har översänt en promemoria 2021-01-15 om Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan för yttrande senast den 15 april 2021. Föreslagna reformer 
föranleds av det så kallade Januariavtalet. Syftet är att reformera lärarutbildningen. Förslagen 
genomförs i en ny förordning om utbildning till lärare med tydligt fokus på examensmålen och i en ny 
förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning. Sammanfattningsvis får 
förstås att flera av förslagen är förtydliganden av redan gällande regler. 

45 000 lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. En betydande orsak till lärarbristen är att 
antalet barn och elever har ökat med över en halv miljon, eller 22 procent under den senaste 
tioårsperioden. Lärarutbildningen är den största yrkesutbildningen och finns på 27 lärosäten i landet. 
Men den täcker inte behovet utan fler vägar in i läraryrket behövs.   

Det tar några år att bli lärare. Läraryrket har också fått minska attraktionskraft. 13 procent av de med 
lärarutbildning, eller närmare 29 000 personer, arbetade 2018 utanför utbildningsbranschen.  

2. Senaste decenniernas reformer inom skolområdet 
I början av 1990-talet reformerades skolan som dittills varit regelstyrd och centralstyrd, till att bli 
målstyrd och decentraliserad. I början av 2000-talet inrättades en enda samlad lärarexamen, som 
ersatte åtta av elva befintliga lärarexamina. Utbildningen fick dessutom en ny struktur med tre 
utbildningsområden; ett allmänt utbildningsområde med för läraryrket centrala kunskapsområden, ett 
område med inriktning på ämne och ett område med specialiseringar. Syftet var att en samlad 
lärarexamen skulle ge flexibilitet att utbilda lärare med ett flertal olika inriktningar och 
kompetensprofiler.  

År 2011 reformerades lärarutbildningen igen, där den enda lärarexamen nu ersattes med fyra 
yrkesexamina; föreskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. 
Grundexamen skulle ges med tre inriktningar; mot fritidshem, mot förskoleklass samt grundskolans 
årkurs 1 - 3 och mot grundskolans årskurs 4 - 6. Ämneslärarexamen skulle ges med två inriktningar; 
mot grundskolans årskurs 7 - 9 och mot gymnasieskolan. Centrala och generella kunskaper för lärare 
och förskollärare skulle studeras inom en utbildningsvetenskaplig kärna istället för inom det allmänna 
utbildningsområdet. 

När nuvarande lärarexamina infördes 2011 var det viktigt att säkra kvaliteten i utbildningen. Under 
2018 – 2021 har lärar- och förskollärarutbildningen utvärderats sedan de nya examina införts. 52 
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procent av utbildningarna fick omdömet hög kvalitet med 48 procent fick ifrågasatt kvalitet. Bland 
annat påpekades att studenterna inte fick tillräcklig kunskap om forskningsmetoder och förmåga till 
kritiskt tänkande.  

2.1 Övningsskolor och övningsförskolor 
Av budgetpropositionen för 2020 framgår att försöksverksamheten med övningsskolor bör 
vidareutvecklas, utökas och permanentas för att möjliggöra att fler studenter kan dra nytta av de goda 
resultat som övningsskolorna visat. Fortsatta medel för verksamheten har avsatts i budgetpropositionen 
för 2021. Eftersom alla lärosäten numera har, eller har fått medel för att bygga upp, en verksamhet 
med övningsskolor och övningsförskolor ska alltså samtliga lärosäten använda sig av övningsskolor 
och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Mot denna bakgrund kan 
verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor sägas ha permanentats.  

Under åren 2014 - 2019 pågick en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom 
lärarutbildningarna. I sådana skolor finns en högre andel studenter och utbildade handledare i den 
verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken). Älvsåkersskolan i Kungsbacka är i samarbete med 
Mälardalens högskola en sådan övningsskola. Älvsåkersskolan fakturerar lärosätet vissa timmar för 
detta och har ett avtal om samarbetet. 

3. Förslagen 
Enligt remissunderlaget ska kraven på utbildningen skärpas och fler lärarledda timmar införas. Vidare 
ska kopplingen mellan teori och praktik stärkas och fokus på metodiken ska öka. Det ska bli lättare för 
akademiker att ställa om till läraryrket för att mota lärarbristen med en kompletterande pedagogisk 
utbildning. Studietakten ska höjas och längden på utbildning kortas ner. Möjligheterna att arbeta i 
skolan och samtidigt studera till lärare ska förbättras.  

Verksamhetsförlagd utbildning 

Övningsskolorna permanentas med en skärpning som inne bär dels att alla studenter ska fullgöra så 
stor del som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övningsförskola 
och inom verksamheter med olika förutsättningar i den utsträckning det är möjligt. dvs. verksamheter 
av olika storlek, med olika typer av huvudmän eller med olika slags utmaningar, i den utsträckning 
lärosätet har sådana samarbeten eller organiseringen av utbildningen medger det. Det finns tre olika 
upplägg. Man kan placeras i samma verksamhet under hela utbildningen (kontinuitet), man kan 
placeras i olika verksamheter under hela utbildningen (variation) eller man kan placeras i samma 
verksamhet under en del av utbildningen och i olika verksamheter under en annan del av utbildningen 
(kontinuitet och variation). Det finns för- och nackdelar med de olika uppläggen.  

Bedömningen är att det ändå finns ett värde i att de studerande så långt som möjligt får erfarenhet från 
olika slags förskolor och skolor.  

Det kan naturligtvis vara så att olika övningsskolor eller övningsförskolor har verksamheter av olika 
storlek, med olika typer av huvudmän eller med olika slags utmaningar. Det kan dock vara så att det 
inte är praktiskt möjligt att låta en enskild student få göra verksamhetsförlagd utbildning hos flera 
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olika övningsskolor eller övningsförskolor. Det är därför viktigt att inte uppställa krav på att all 
verksamhetsförlagd utbildning ska fullgöras vid en övningsskola eller övningsförskola. Tidigare borde 
minst hälften av studenterna fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en 
övningsskola eller övningsförskola. Skärpningen att alla studenter ska fullgöra så stor del som möjligt 
av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övningsförskola föreslås förenas med 
en ventil så att de skärpta kraven inte gäller om det finns särskilda skäl. 

Praktiknära forskning 

Eftersom skolan enligt skollagen (2010:800) ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är 
det viktigt med ett forskande arbetssätt i lärarnas yrkesliv. Det är därför viktigt att forskarutbildade 
lärare medverkar i lärarutbildningen.  

Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på skolområdet ska praktiknära forskning i 
detta sammanhang förstås som forskning i samverkan med förskollärar- och lärarprofessionen utifrån 
förskolans och skolans behov av kunskap för att förbättra verksamheten. För den enskilda läraren eller 
förskolläraren betyder det att man över tid kan medverka i praktiknära forskning på olika sätt, till 
exempel i ett lokalt utvecklingsarbete eller inom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. För de 
studerande kan det innebära att utföra en särskild uppgift inom en VFU-kurs, att ta del av 
vetenskapliga artiklar inom praktiknära forskning med koppling till de moment som genomförs inom 
VFU-kursen, att genomföra examensarbetet i samverkan med en skola eller förskola eller att medverka 
i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en skolhuvudman 
 

4. Yttranden 
Nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola har yttrat sig och 
instämmer i allt väsentligt med förslagen i promemorian. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande, daterat 2021-03-01. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria: Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan  

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i allt väsentligt med promemorians förslag. 

Kommunens inställning i detalj 
Avsnitt 6.2 Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan 
Innehållet med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram, särskilt 
delarna kring ledarskap. Innehållet bör även kompletteras med kunskapsområde kommunikation. 

Avsnitt 6.3 Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förtydligas 
En nationell handledarutbildning bör utformas med syfte att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda 
utbildningen. I dagsläget ser kraven olika ut gällande innehållet i handledarutbildningen, trots att 
studenterna går samma program. En handledarutbildning som utförs på skolorna, fysiskt eller digitalt, 
underlättar för fler lärare att gå handledarutbildningen. 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Yttrande - Remiss avseende förslag till förändringar för Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan U2021/00301 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrandet avseende förslag till Ökad kvalitet i 

lärarutbildningen och fler lärare i skolan daterat 2021-02-22 och översänder det som sitt svar till 

kommunstyrelsen. 

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads 

delegeringsförteckning: punkt 5.1, 2020-12-02. 

Sammanfattning av ärendet 

I det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Bakgrunden är att 45 000 

behöriga lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. Samtidigt ses stora avhopp på 

lärarutbildningarna och att utbildningslängden är lång för personer med akademikerbakgrund att 

omskola sig och nå behörighet som lärare.  

Utbildningsdepartementet har utifrån denna bakgrund lagt ett antal förslag på nya eller förändrade 

förordningar med syfte att öka kvaliteten i lärarutbildningen och antalet lärare i skolan. Dessa kan 

sammanfattas som att: 

- Den verksamhetsförlagda utbildningens utformning ska ytterligare tydliggöra kopplingen 

mellan teori och praktik. 

- Försöket med övningsskolor och övningsförskolor ska permanentas. 

- Lärarutbildningen ska i högre utsträckning anknyta till forskning och utveckling av praktiknära 

forskning. 

- Kvaliteten i lärarutbildningen ska stärkas och innefatta fler lärarledda timmar. 

- En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare akademisk 

examen ska möjliggöra en kortare utbildningstid för att kunna avlägga ämneslärarexamen. 

- En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål. 

- Utbildningslängden för akademiker med forskarbakgrund ska förkortas och studietakten höjas. 

- Ökad möjlighet för den enskilde att tillgodogöra sig reell kompetens för att uppnå 

grundläggande eller särskild behörighet till lärarutbildning 
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Föreskrifterna föreslås träda i kraft inför läsåret 2021/22 och tillämpas på utbildning från och med 

läsåret 2022/2023.  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har fått möjlighet att på kommunstyrelsens uppdrag svara 

på remissen från Utbildningsdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2021-02-22 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Elin Hysén (L) 

Ordförande nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  
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2021-02-22 
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Nämnd 
nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och 
fler lärare i skolan (U2021/00301) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden är generellt sett positiv till förslagen om nya förordningar med syfte att reformera 
lärarutbildningen och öka antalet lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Nämnden har dock 
några reflektioner som sammanfattas nedan. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden är generellt sett positiv till förslagen om nya förordningar med syfte att reformera 
lärarutbildningen och öka antalet lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Nämnden har dock 
några reflektioner som kan sammanfattas under rubrikerna: 
Utbildningsvetenskaplig kärna  

- Kunskapsområdet metodik bör förtydligas. 
- Kunskapsområdena relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram ytterligare, 

särskilt ledarskap. 
- Kunskapsområdet kommunikation bör tillföras den utbildningsvetenskapliga kärnan. 

 
Verksamsamhetsförlagd utbildning 

- En nationell handledarutbildning bör utformas med syfte att kvalitetssäkra den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

- Ett tydliggörande av utformningen av förslaget att särskilt yrkesskickliga lärare och 
förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen bör göras. 

 
 
Ämneskombinationen i utbildning som leder till ämneslärarexamen 
 

- Ämneslärare med behörighet i endast ett ämne kan möta svårigheter till heltidsarbete på en och 
samma skola beroende på skolans storlek och timplanen för ämnet. 
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1.1 Förslag till förordning om utbildning till lärare och förskollärare;  
 
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Kunskapsområdet metodik bör förtydligas.   
• Innehållet med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram, 

särskilt delarna kring ledarskap. 
• Innehållet bör även kompletteras med kunskapsområde kommunikation. 

• Ett behov av en nationell handledarutbildning för verksamhetsförlagda utbildningen föreligger. 
I dagsläget ser kraven olika ut gällande innehållet i handledarutbildningen, trots att studenterna 
går samma program.  

• En handledarutbildning som utförs ute på skolorna, fysiskt eller digitalt, underlättar 
möjligheterna för fler lärare att gå handledarutbildning. 

• Nämnden frågar sig vilken forskning som stödjer att en student bör fullgöra den 
verksamhetsförlagd utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar i den 
utsträckning det är möjligt? Innebär förslaget att studenterna ska göra sin verksamhetsförlagda 
utbildning på olika skolor men ändå vara på en övningsskola eller övningsförskola? Det mesta i 
resultatet utifrån rapporterna om övningsskolor och övningsförskolor tyder på att vara på 
samma enhet, med samma VFU-handledare är en styrka i projektet. 

• Vem som utser och bedömer särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare som ska användas i 
den verksamhetsförlagda utbildningen bör tydliggöras. Konsekvenserna i ordinarie verksamhet 
bör utredas då särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare undervisar på lärosätena. Risk 
föreligger att barn och elever undervisas av obehöriga lärare under denna tid. 

• Ett införande av en definition av övningsskolor ses om positivt. 
• Önskvärt med ett ytterligare förtydligande kring hur den praktiknära forskningen ska bedrivas 

praktiskt på övningsskolorna.  
• Lärosätet ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje övningsskola eller 

övningsförskola. Ett förtydligande bör göras kring vad en hög koncentration innebär i antal 
elever.  

• Vid den verksamhetsförlagda utbildningen på en övningsskola är det viktigt att handledare på 
skolan får utrymme i sin tjänst för att kunna arbeta nära lärosätena i olika frågor. Kan det finnas 
lärartjänster som bekostas både av skolan och lärosätet och där lärare även kan ha 
didaktiska/pedagogiska kurser på lärarutbildningen? 

• Finansieringen av samarbetet mellan övningsskolor och lärosäten bör förtydligas. 
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1.2 Förslag till förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen;  
 
Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 
 
1.3 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);  
 
Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 
 
1.4 Förslag till förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);  
 
Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 
 
1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation 
för lärare och förskollärare;  
 
Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 
 
1.6 Förslag om förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk 
utbildning som leder till ämneslärarexamen; 
 
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för 
flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också 
vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl. 
 
  

1.7 Förslag om förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande 
examina för legitimation som lärare och förskollärare om högskoleutbildningar för 
vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller 
förskollärarexamen; 
 
Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk 
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå 
 
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för 
flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också 
vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl. 

 
 

 

 

 

Ulrika Florén     Cynthia Runefjärd 

Utvecklingsledare    Förvaltningschef 
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§ 23 Dnr 2021-00111  

Remiss - Promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 
skolan - KS 2021-00075 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunstyrelsen att anta yttrande 

avseende förslag till Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan daterat 

2021-01-15 och översända det som sitt svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

I det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Bakgrunden är 

att 45 000 behöriga lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. Samtidigt 

ses stora avhopp på lärarutbildningarna och att utbildningslängden är lång för 

personer med akademikerbakgrund att omskola sig och nå behörighet som lärare. 

Utbildningsdepartementet har utifrån denna bakgrund lagt ett antal förslag på nya 

eller förändrade förordningar med syfte att öka kvaliteten i lärarutbildningen och 

antalet lärare i skolan. Dessa kan sammanfattas som att:  

- Den verksamhetsförlagda utbildningens utformning ska ytterligare tydliggöra 

kopplingen mellan teori och praktik.                                                                              

- Försöket med övningsskolor och övningsförskolor ska permanentas.                         

- Lärarutbildningen ska i högre utsträckning anknyta till forskning och utveckling av 

praktiknära forskning.                                                                                                     

- Kvaliteten i lärarutbildningen ska stärkas och innefatta fler lärarledda timmar.         

- En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare 

akademisk examen ska möjliggöra en kortare utbildningstid för att kunna avlägga 

ämneslärarexamen.                                                                                                         

- En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och 

modersmål.                                                                                                                     

- Utbildningslängden för akademiker med forskarbakgrund ska förkortas och 

studietakten höjas.                                                                                                          

- Ökad möjlighet för den enskilde att tillgodogöra sig reell kompetens för att uppnå 

grundläggande eller särskild behörighet till lärarutbildning.  

Föreskrifterna föreslås träda i kraft inför läsåret 2021/22 och tillämpas på utbildning 

från och med läsåret 2022/2023. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har fått möjlighet att på kommunstyrelsens 

uppdrag svara på remissen från Utbildningsdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



  

Datum 

2021-02-10 
Diarienummer 

FG 2021-00111 
 

 

 

 

Helena Hellman 

0300 83 42 01 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 

 

Remiss avseende förslag till förändringar för Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler 
lärare i skolan U2021/00301 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunstyrelsen att anta yttrande avseende förslag till 

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan daterat 2021-01-15 och översända det som sitt 

svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet  

I det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Bakgrunden är att 45 000 

behöriga lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. Samtidigt ses stora avhopp på 

lärarutbildningarna och att utbildningslängden är lång för personer med akademikerbakgrund att 

omskola sig och nå behörighet som lärare.  

Utbildningsdepartementet har utifrån denna bakgrund lagt ett antal förslag på nya eller förändrade 

förordningar med syfte att öka kvaliteten i lärarutbildningen och antalet lärare i skolan. Dessa kan 

sammanfattas som att: 

- Den verksamhetsförlagda utbildningens utformning ska ytterligare tydliggöra kopplingen 

mellan teori och praktik. 

- Försöket med övningsskolor och övningsförskolor ska permanentas. 

- Lärarutbildningen ska i högre utsträckning anknyta till forskning och utveckling av praktiknära 

forskning. 

- Kvaliteten i lärarutbildningen ska stärkas och innefatta fler lärarledda timmar. 

- En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare akademisk 

examen ska möjliggöra en kortare utbildningstid för att kunna avlägga ämneslärarexamen. 

- En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål. 

- Utbildningslängden för akademiker med forskarbakgrund ska förkortas och studietakten höjas. 

- Ökad möjlighet för den enskilde att tillgodogöra sig reell kompetens för att uppnå 

grundläggande eller särskild behörighet till lärarutbildning 
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Föreskrifterna föreslås träda i kraft inför läsåret 2021/22 och tillämpas på utbildning från och med 

läsåret 2022/2023.  

Nämnden för Förskola & Grundskola har fått möjlighet att på kommunstyrelsens uppdrag svara på 

remissen från Utbildningsdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

I det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras utifrån nedan utgångspunkter: 

• Kraven på utbildningen ska skärpas.  

• Fler lärarledda timmar ska införas.  

• Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas 

• Fokus på metodiken ska öka.  

• Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska underlättas.  

• Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned och studietakten ska 

höjas.  

• Möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras. 

 

Utbildningsdepartementet har utifrån denna bakgrund lagt ett antal förslag på nya eller förändrade 

förordningar med syfte att öka kvaliteten i lärarutbildningen och antalet lärare i skolan. Dessa kan 

sammanfattas som att: 

- Den verksamhetsförlagda utbildningens utformning ska ytterligare tydliggöra kopplingen 

mellan teori och praktik. 

- Försöket med övningsskolor och övningsförskolor ska permanentas. 

- Lärarutbildningen ska i högre utsträckning anknyta till forskning och utveckling av praktiknära 

forskning. 

- Kvaliteten i lärarutbildningen ska stärkas och innefatta fler lärarledda timmar. 

- En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare akademisk 

examen ska möjliggöra en kortare utbildningstid för att kunna avlägga ämneslärarexamen. 

- En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål. 

- Utbildningslängden för akademiker med forskarbakgrund ska förkortas och studietakten höjas. 
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- Ökad möjlighet för den enskilde att tillgodogöra sig reell kompetens för att uppnå 

grundläggande eller särskild behörighet till lärarutbildning. 

Sammanfattande inställning 

Nämnden är generellt sett positiv till förslagen om nya förordningar med syfte att reformera 

lärarutbildningen och öka antalet lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Nämnden har dock 

några reflektioner som kan sammanfattas under rubrikerna: 

Utbildningsvetenskaplig kärna  

- Kunskapsområdet metodik bör förtydligas. 

- Kunskapsområdena relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram ytterligare, 

särskilt ledarskap. 

- Kunskapsområdet kommunikation bör tillföras den utbildningsvetenskapliga kärnan. 

 

Verksamsamhetsförlagd utbildning 

- En nationell handledarutbildning bör utformas med syfte att kvalitetssäkra den 

verksamhetsförlagda utbildningen. 

- Ett tydliggörande av utformningen av förslaget att särskilt yrkesskickliga lärare och 

förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen bör göras. 

 

 

Ämneskombinationen i utbildning som leder till ämneslärarexamen 

 

- Ämneslärare med behörighet i endast ett ämne kan möta svårigheter till heltidsarbete på en och 

samma skola beroende på skolans storlek och timplanen för ämnet. 

 

 

Förordningen om utbildning till lärare och förskollärare;  

 

Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Kunskapsområdet metodik bör förtydligas.   

• Innehållet med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram, 

särskilt delarna kring ledarskap. 

• Innehållet bör även kompletteras med kunskapsområde kommunikation. 

• Ett behov av en nationell handledarutbildning för verksamhetsförlagda utbildningen föreligger. 

I dagsläget ser kraven olika ut gällande innehållet i handledarutbildningen, trots att studenterna 

går samma program.  
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• En handledarutbildning som utförs ute på skolorna, fysiskt eller digitalt, underlättar 

möjligheterna för fler lärare att gå handledarutbildning. 

• Nämnden frågar sig vilken forskning som stödjer att en student bör fullgöra den 

verksamhetsförlagd utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar i den 

utsträckning det är möjligt? Innebär förslaget att studenterna ska göra sin verksamhetsförlagda 

utbildning på olika skolor men ändå vara på en övningsskola eller övningsförskola? Det mesta i 

resultatet utifrån rapporterna om övningsskolor och övningsförskolor tyder på att vara på 

samma enhet, med samma VFU-handledare är en styrka i projektet. 

• Vem som utser och bedömer särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare som ska användas i 

den verksamhetsförlagda utbildningen bör tydliggöras. Konsekvenserna i ordinarie verksamhet 

bör utredas då särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare undervisar på lärosätena. Risk 

föreligger att barn och elever undervisas av obehöriga lärare under denna tid. 

• Ett införande av en definition av övningsskolor ses om positivt. 

• Önskvärt med ett ytterligare förtydligande kring hur den praktiknära forskningen ska bedrivas 

praktiskt på övningsskolorna.  

• Lärosätet ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje övningsskola eller 

övningsförskola. Ett förtydligande bör göras kring vad en hög koncentration innebär i antal 

elever.  

• Vid den verksamhetsförlagda utbildningen på en övningsskola är det viktigt att handledare på 

skolan får utrymme i sin tjänst för att kunna arbeta nära lärosätena i olika frågor. Kan det finnas 

lärartjänster som bekostas både av skolan och lärosätet och där lärare även kan ha 

didaktiska/pedagogiska kurser på lärarutbildningen? 

• Finansieringen av samarbetet mellan övningsskolor och lärosäten bör förtydligas. 

 

 

Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

grundlärarexamen eller ämneslärarexamen;  

 

Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

 

 

Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);  

 

Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

 

 

Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);  
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Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

 

 

Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare;  

 

Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

 

 

Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen; 

 

Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för 

flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också 

vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl. 

 

  

Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för 

legitimation som lärare och förskollärare om högskoleutbildningar för vidareutbildning av 

lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen; 

 

Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

 

 

Förordning om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå 

 

Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande: 

• Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för 

flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också 

vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl. 
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§ 117 Dnr 2020-01193 
Svar på Utbildningsdepartementets remiss Samverkande krafter - för 
stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska 
som andraspråk (SOU 2020:66) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt svar 
till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att tycka till om Utbildningsdepartementets 
utredning Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). 

Samtliga utredningens förslag syftar till att elever i SFI och SFI i kombination med 
andra kurser i komvux ska ta del av en utbildning med stärkt kvalitet. Ett av 
förslagen, införandet av det kommunala språkansvaret, KSA, syftar till att få fler att 
delta i SFI, minska avbrotten och underlätta återgång i studier efter nödvändiga 
uppehåll och avbrott. En ökning av obrutna utbildningskedjor har positiva effekter på 
sfi-elevernas lärande och de kan nå målen i sfi på kortare tid 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 17 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2021-02-02 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

SOU 2020:66 - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Utbildningsdepartementets remiss - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet 
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att tycka till om Utbildningsdepartementets utredning 
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66). 

Samtliga utredningens förslag syftar till att elever i SFI och SFI i kombination med andra kurser i 
komvux ska ta del av en utbildning med stärkt kvalitet. Ett av förslagen, införandet av det kommunala 
språkansvaret, KSA, syftar till att få fler att delta i SFI, minska avbrotten och underlätta återgång i 
studier efter nödvändiga uppehåll och avbrott. En ökning av obrutna utbildningskedjor har positiva 
effekter på sfi-elevernas lärande och de kan nå målen i sfi på kortare tid 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 17 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2021-02-02 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

SOU 2020:66 - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund till utredningen 
Utredningens huvuduppdrag har varit att ta fram förslag till åtgärder som syftar till att SFI-elever ska 
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt 
att förbättra genomströmningen inom SFI och underlätta övergången till och kombinationer med annan 
utbildning. 

I uppdraget har även ingått att föreslå hur kompetensen ifråga om vuxnas andraspråksutveckling och 
lärande kan öka hos alla lärarkategorier inom kommunal vuxenutbildning, liksom att föreslå hur 
huvudmännens styrning och ledning kan förbättras inom SFI och SFI i kombination med annan 
utbildning. Utöver det har det även ingått att föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet inom SFI kan förtydligas. 

En utgångspunkt för utredningen har varit att vuxenutbildningen inte ska reduceras till ett 
arbetsmarknadspolitiskt instrument, utan att den också ska syfta till att stödja och stimulera eleverna i 
sitt lärande, så att de får möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens och därmed stärker 
sin ställning i arbets- och samhällslivet samtidigt som den främjar personlig utveckling. 

Målet har även varit att komvux ska ge en grund för elevernas fortsatta utbildning, och utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. 

Utredningens huvudsakliga innehåll och förslag 
Utredarens förslag till åtgärder att uppdelade utifrån ett antal större områden: 

Styrning och ansvarsfördelning 
Förslagen om styrning och ansvarsfördelning syftar till stärkt kvalitet och likvärdighet för alla elever i 
SFI, oavsett huvudmannens val av organisering med egenregi och entreprenad. 

Kommunalt språkansvar, KSA 
Utredningen lämnar ett antal förslag som tillsammans med befintliga regleringar och förslag i olika 
delar av utredningen utgör ett ramverk som utredaren valt att kalla Kommunalt språkansvar, KSA.   

Ramverket består dels av förslag som riktar in sig mot individens plikt och ansvar för sin 
språkutveckling, dels av huvudmannens skyldigheter när det gäller en god språkutveckling och 
etablering i samhälls- och arbetsliv. Utgångspunkten för förslagen har enligt utredningen varit att 
kommunen bättre ska kunna nyttja SFI som ett medel för etablering på arbetsmarknad och för 
integration. 

Studieplanering och vägledning 
Förslagen syftar till att minska antalet avhopp, förbättra individernas resultat samt skapa en bättre 
samordning mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Det senare i syfte att vägledningen ska 
kunna fungera som en röd tråd genom elevens utbildning oavsett om eleven läser en eller flera kurser 
och oavsett vilken aktör som tillhandahåller kursen. 
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Verksamhetspoäng 
Utredaren föreslår att ett system med fastställda kurstider för respektive kurs och per studieväg införs i 
SFI. Kurstiderna ska anges i form av verksamhetspoäng enligt samma system som för övriga komvux. 

Digitala studieformer 
Förslagen riktar in sig på hur kommuner kan arbeta för att dra nytta av de möjligheter till ökad 
flexibilitet och individanpassning som användning av fjärrundervisning kan medföra. 

Jämställda villkor 
Avsnittet innehåller en analys samt ett antal förslag till hur elever i SFI, särskilt kvinnor, ska motiveras 
och stödjas till fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. 

Kompetens 
Utredningen lägger ett antal förslag som syftar till att öka kompetensen hos de lärare som bedriver 
undervisning inom SFI och SFI i kombination med annan utbildning. 

Kommunens ställningstaganden 
Bedömningen är att utredningens förslag i stort är relevanta och bra. Förslaget till yttrande pekar dock 
ut på ett antal problem och otydligheter med finansieringen av delar av förslagen. Utöver det bedömer 
kommunledningskontoret att hanteringen av överföring av elevers studieplaner mellan olika aktörer 
behöver utredas samt att den i utredningen nämnda fyra-årsregeln skulle behöva skärpas. 

Bland de förslag som bedöms som relevanta och bra kan nämnas säkrare nivåplacering som möjliggörs 
genom en obligatorisk kartläggning av elevens studienivå. Enligt utredaren kan nivåplaceringen 
dessutom möjliggöra att eleven kan gå en kortare tid i SFI, vilket enbart kan ses som positivt. 

Bedömningen är också att, förslaget att den individuella studieplanen förstärks med en individuell 
progressionsplanering, så att den kan fungera som ett stöd för lärare i att planera för och genomföra en 
individanpassad undervisning, är positivt. 

Även att möjligheten till överlämningen av den individuella studieplanen mellan huvudmän bedöms 
gynna elevens lärande då studierna kan genomföras med bibehållen progression. Dock finns det idag 
inget system för att överföra den här typen av uppgifter mellan olika huvudmän på ett rättssäkert sätt 
varför den frågan behöver utredas närmare. 

Generellt sett bedöms utredningen förslag inte medföra några konsekvenser för företag trots att de 
externa anordnarna utgör en väsentlig del av den kommunala vuxenutbildningen. Som exempel kan 
nämnas förslaget om ändring i Skolinspektionens instruktion om att löpande tillsyn i komvux ska 
utövas på huvudmannanivå och skolnivå vilket bedöms ha positiva effekter på likvärdigheten. Bland 
annat genom att huvudmannens uppföljning av anordnaren kompletteras med en statlig tillsyn. 

En förbättrad statistisk uppföljning av SFI bedöms medföra positiva konsekvenser för kommunerna 
genom att de får tillgång till bättre underlag för beslut utan att det ökar kommunens åtagande. 

Andra positiva förslag är: 
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- att Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande av upphandlingsstöd 
för vuxenutbildning. 

- att ett nationellt skolutvecklingsprogram utformas 

- att högskolorna får i uppdrag att ta fram kurser som stärker kompetensen hos de som arbetar 
med språkutvecklande insatser. 

- att Skolverket ska kunna erbjuda utbildning som syftar till att förbättra kvaliteten i de 
individuella studieplanerna. 

- att Skolinspektionen ska genomföra en kvalitetsgranskning av den SFI-undervisning som 
bedrivs på distans. 

- att Skolforskningsinstitutet ska få medel öronmärkta för forskningsprojekt kopplade till vuxnas 
lärande då forskning inom detta område är eftersatt i dagsläget. 

- att Universitetkanslerämbetet (UKÄ) tilldelar lärosäten medel för att profilera kurser mot 
svenska som andra språk som riktar sig till vuxna. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har yttrat sig över utredningen och 
kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nämndens synpunkter skrivit fram ett förslag till 
kommungemensamt yttrande. 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss: Samverkande krafter - för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 
2020:66) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen, men ser ett antal problem och 
otydligheter med finansieringen av delar av förslagen. Kommunen menar också att hanteringen av 
överföring av elevers studieplaner mellan olika aktörer behöver utredas. Likaså bedömer kommunen 
att fyra-årsregeln skulle behöva skärpas samt att utredningen undersöker alternativa styrmedel gällande 
det kommunala språkansvaret (KSA).  

Kommunens inställning i detalj 

Utgångspunkter för den ekonomiska delen av konsekvensanalysen (12.1) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Den finansieringsmodell som föreslås, där vuxenutbildningen primärt ska finansiera genom 
kommunens skatteintäkter, men också genom riktade och generella statsbidrag skapar svårigheter för 
kommunen att göra en adekvat kostnadsberäkning. Detta konstaterar utredningen, men Kungsbacka 
kommun anser, att svårigheterna i att skapa en träffsäker bild av kostnaderna för SFI och SFI i 
kombination med andra kurser i komvux, behöver belysas ytterligare. 

Kommunalt språkansvar (12.4) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun anser att det i förslaget råder viss tveksamhet kring om och hur kommunerna ska 
kompenseras för ökade kostnader och vill därför att frågan ska utredas ytterligare innan slutgiltigt 
beslut om genomförande tas. 

Stärkt kompetens (12.4) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun ser det som positivt att statligt stöd och ersättning erbjuds för att underlätta för 
huvudmannen att inkorporera kompetensutvecklande insatser i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Däremot bedömer Kungsbacka kommun att de ekonomiska förutsättningarna för 
kompetensförstärkning som föreslås, behöver tydliggöras ytterligare. 
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Tidsbegränsning om 4 år i SFI (12.4) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  
Kungsbacka kommun instämmer i att det är positivt att det finns en bortre gräns för hur länge en elev 
kan läsa SFI. Men att tidsgränsen bör förkortas. Fyra år är en väldigt lång tid med beaktande av att 
etableringstiden är två år. Kommunen förordar därför en tidsbegränsning om två år med möjlighet till 
förlängning till maximalt fyra år om det finns särskilda skäl för det, såsom sjukdom, funktionsvariation 
eller tidigare bristande utbildningsbakgrund. 
 
Som ett komplement till den bortre tidsbegränsningen anser Kungsbacka kommun att den möjlighet 
som, redan idag finns för huvudmannen att avsluta en kurs i förväg, borde utgöra en skyldighet att för 
huvudmannen om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, eller inte gör 
tillfredsställande framsteg. Detta oavsett om eleven har gått fyra år i SFI eller inte. 

Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning (12.4) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  
Kungsbacka kommun menar att utredningen brister i sin redogörelse över hur kostnaden för 
utvecklingsarbetet ska finansieras och vill därför att frågan utreds ytterligare. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret av KSA (12.6) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun ställer sig tveksam till att kommunerna via direktiv ska bli skyldiga att 
genomföra KSA då det faktiskt påverkar kommunernas självstyrelse. Kommunen vill därför att 
utredningen undersöker alternativ till att staten genom direktiv uppmanar kommunerna (exempelvis 
genom ekonomiska incitament) att organisera sitt arbete kring språkutbildningarna enligt de 
intentioner som finns i förslaget om KSA.  

Konsekvenser för elever (12.9) 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Det är viktigt att en rättssäker hantering av överlämnande av individuella studieplanen mellan utförare 
kommer på plats. En sådan hantering finns inte idag och behöver utredas innan förslaget realiseras.  

Övriga förslag 
Kommunen har inget att erinra mot de förslag som utredningen i övrigt har lagt, men välkomnar 
särskilt att utredningen föreslår en förbättrad statistisk uppföljning av SFI. Kommunen delar 
uppfattningen att det kan medföra positiva konsekvenser för kommunerna genom att de får tillgång till 
bättre underlag för beslut utan att det ökar kommunens åtagande. 
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Likaså välkomnar kommunen att Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande 
av upphandlingsstöd för vuxenutbildning samt att de lämnas ett antal förslag i syfte att stärka 
kompetensen hos lärarna.  

 
Kungsbacka kommun 
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Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: samverkande krafter för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk  
(SOU:2020:66) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att huvuddelen av de förändringar som utredarna 
föreslår är positiva och ställer sig därmed i huvudsak bakom förslagen. Nämnden anser dock att det är 
svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna i förslaget och önskar därför att de utreds 
ytterligare innan slutgiltigt beslut fattas. Detsamma gäller förslagen om att utifrån direktiv inrätta ett 
kommunalt språkansvar (KSA) vilket innebär en författningsreglerad skyldighet för kommuner som 
inte finns idag och därför kan anses begränsa det kommunala självstyret.  
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i huvudsak till utredningens förslag men vill 
särskilt lyfta fram några delar i avsnittet nedan.    

Nämndens ställningstagande i detalj 
Konsekvenser för elever (12.9)  
Genom en obligatorisk kartläggning av elevens studienivå möjliggörs en säkrare nivåplacering som 
kan korta elevens tid i sfi. Den individuella studieplanen som förstärks med en individuell 
progressionsplanering stöttar lärare i att planera för och genomföra en individanpassad undervisning. 
Möjligheten till överlämningen av den individuella studieplanen mellan huvudmän gynnar elevens 
lärande då studierna kan genomföras med bibehållen progression. Utredningen föreslår en mer 
restriktiv hållning till sfi-utbildning på distans genom reglering av denna. Detta då merparten av 
eleverna i sfi enligt utredarna når bäst resultat när de tar del av undervisning på plats i verksamheten.   
 

Nämnden ställer sig positiv till intentionerna i förslaget. 

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män (12.9.1) 
Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sitt eget liv. Till detta mål hör även sex delmål varav ett är att kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling. Enligt utredarna gynnar utredningens förslag såväl kvinnor som män.  
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Nämnden instämmer i utredarnas analys 

Utgångspunkter för den ekonomiska delen av konsekvensanalysen (12.1) 
Utredningen redogör i betänkandet för svårigheterna med att skapa en kvalitetssäkrad bild av 
kostnaderna för sfi och sfi i kombination med andra kurser i komvux. Finansieringen av 
vuxenutbildningen baseras primärt på kommunens skatteintäkter men också genom riktade och 
generella statsbidrag vilket i sig skapar svårigheter att beräkna olika typer av kostnader.  
Utredarna framhåller att detta sammantaget finns stora utmaningar i att träffsäkert beräkna kostnader 
för flera av utredningens förslag.  
 

Nämnden anser att osäkerheten i de ekonomiska resonemangen är stora och vill därför att ekonomin 
utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut om genomförande tas. 

Statistik (12.4)  
Utredningens förslag om en förbättrad statistisk uppföljning av sfi medför positiva konsekvenser för 
kommunerna genom att de får tillgång till bättre underlag för beslut utan en ökning av mängden 
rapportering. Utredningen menar att ändringar i inrapporteringen bedöms inte vara av sådan 
omfattning att det innebär utökat åtagande för kommunerna 
 

Nämnden delar utredarnas förslag om att den statistiska uppföljningen bör utvecklas. 

Kommunalt språkansvar (KSA)(12.4) 
Utredningens förslag om införande av ett kommunalt språkansvar, KSA, medför nya uppgifter för 
kommunerna. Utredningen bedömer att kommunerna ska få tilldelning av medel för uppbyggandet av 
verksamheten under tre år och föreslår att kommunerna inom ramen för budgetprocessen ska tillföras 
medel för personella resurser. 
 

Nämnden menar att det i nuläget råder viss tveksamhet kring om och hur kommunerna skall 
kompenseras för ökade kostnader och vill därför att frågan skall utredas ytterligare innan slutgiltigt 
beslut om genomförande tas. 

Tidsbegränsning om 4 år i sfi (12.4) 
Utredningens förslag om införandet av en begränsad tid om 4 år för elever att studera sfi är en åtgärd 
som syftar till att stimulera tidiga insatser och förbättra planeringen. 
Utredningen menar att dessa effekter av förslaget enbart är positiva för kommunerna ur ett ekonomiskt 
perspektiv och innebär inga nya åtaganden för dem.   
 

Nämnden delar utredarnas uppfattning om att en tidsbegränsning om 4 år skulle var positivt för 
planering av sfi- studierna. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (5)  
 
 

Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning (12.4) 
Nämnden ställer sig positiv till att elevers kunskaper skall bedömas utifrån en obligatorisk 
kartläggning i litteracitet inför upprättandet av en individuell studieplan dit man också lägger till en 
progressionsplan vid genomförandet av undervisningen. 

Nämnden är dock mer tveksam till hur kostnaden för utvecklingsarbetet skall täckas och vill därför att 
frågan om finansiering skall utredas ytterligare. 

Distansundervisning i sfi (12.4) 
Utredningens förslag om reglering av distansundervisning i sfi innebär en reglerad och mer restriktiv 
hållning till studieformen. Kommunen ska göra en individuell bedömning avseende skäl för 
distansundervisning och elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Beslutet om 
distansundervisning ska även vid behov omprövas. Utredningen menar dock att de regleringar om 
flexibilitet, individanpassning och elevers möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen som finns i 
dagsläget rätt använt ska grundas på liknande individuella bedömningar som utredningens förslag 
innebär. 
 
Utredarna menar därför att förslaget inte kan anses utgöra ett utökat åtagande för  
kommunerna.   
 
Nämnden instämmer i utredarnas bedömning kring distansundervisning. 

Stärkt kompetens (12.4) 
Utredningens förslag om olika former av kompetensförstärkning finansieras både på statlig nivå och på 
kommunal nivå. Utredningen menar att finansieringen är utformad för att skapa goda incitament för att 
huvudmännen ska möjliggöra att medarbetarna tar del av dem. Statligt stöd och ersättning erbjuds för 
att underlätta för huvudmannen att inkorporera kompetensutvecklande insatser i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
Nämnden ställer sig  positiv till den kompetensförstärkning som utredarna föreslår men vill att de 
ekonomiska förutsättningarna skall tydliggöras ytterligare. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret av KSA (12.6) 
Nämnden ställer sig tveksam till att kommunerna via direktiv skall bli skyldiga att genomföra KSA då 
det faktiskt påverkar kommunernas självstyrelse och vill därför att man istället för direktiv uppmanar 
kommunerna (med bland annat ekonomiska incitament) att organisera sitt arbete kring 
språkutbildningarna enligt de intentioner som finns inom KSA. 

Upphandlingsstöd (12.7.2) 
Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande av upphandlingsstöd för 
vuxenutbildning. Skolverkets kostnad för detta arbete beräknas till 400 tkr Kostnaden bedöms som 
ringa och tas inom Skolverkets förvaltningsanslag.  
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Nämnden ställer sig positiv till att skolverket kan erbjuda kommunerna ett stöd i upphandlingsarbetet. 

Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram (12.7.2) 
Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram utformas för ökad kvalitet i undervisning av elever med 
svenska som andraspråk inom komvux. Att för komvux relevant material inom programmet kommer 
att kunna användas inom lärarutbildningar och inom riktade insatser. Ett separat program innebär 
också att det blir lättare att följa upp och utvärdera innehållet, verksammas aktivitet och eventuella 
effekter i komvuxverksamheterna.  
 
Baserat på kostnader för framtagande av andra program för initial uppbyggnad av ett sådant nationellt 
skolutvecklingsprogram beräknas 10 mnkr per år i två år, dvs. totalt 20 mnkr. Därefter får material till 
detta program anses ingå i Skolverkets reguljära uppdrag enligt instruktion.   
 
Nämnden ställer sig positiv till att ett nationellt utvecklingsprogram utformas enligt intentionerna i 
utredningen. 

Framtagande av högskolekurser (12.7.2) 
Nämnden ställer sig positiv till att högskolorna får i uppdrag att ta fram kurser som stärker 
kompetensen hos de som arbetar med språkutvecklande insatser. 

Förbättringar i arbetet med studie- och yrkesvägledning (12.7.2) 
Nämnden ställer sig positiv till att skolverket ska kunna erbjuda utbildning som syftar till att förbättra 
kvaliteten i de individuella studieplanerna. 

Kvalitetsgranskning av distansutbildning i sfi (12.7.3) 
Nämnden ställer sig positiv till att skolinspektionen skall genomföra en kvalitetsgranskning av den sfi- 
undervisning som bedrivs på distans. 

Skolforskningsinstitutet ( 12.7.4) 
Nämnden ställer sig positiv till intentionerna i förslaget att Skolforskningsinstitutet skall få medel 
öronmärkta för forskningsprojekt kopplade till vuxnas lärande då forskning inom detta område är 
eftersatt i dagsläget. 

Universitetkanslerämbetet, UKÄ (12.7.6) 
Nämnden ställer sig positiv till utredarnas förslag om att UKÄ tilldelar lärosäten medel för att profilera 
kurser mot svenska som andra språk som riktar sig till vuxna. 

Statistiska centralbyrån, SCB ( 12.7.8) 
Nämnden ställer sig positiv till att SCB ges i uppdrag att göra en översyn om vilka uppgifter som skall 
samlas in gällande kommunal vuxenutbildning då den statistik som finns idag uppvisar brister. 
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Konsekvenser för företag och konkurrensförhållanden (12.8) 
Utredningens förslag bedöms inte medföra några konsekvenser för företag trots att de externa 
anordnarna utgör en väsentlig del av den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen menar att 
förslaget om ändring i Skolinspektionens instruktion om löpande tillsyn i komvux ska utövas på 
huvudmannanivå och skolnivå har positiva effekter på likvärdigheten. Bland annat genom att 
huvudmannens uppföljning av anordnaren kompletteras med en statlig tillsyn.   
 

Nämnden instämmer i utredningens förslag kring tillsynen av vuxenutbildningen på både 
huvudmanna- och verksamhetsnivå är gynnsam för likvärdigheten. 

Konsekvenser för de integrationspolitiska målen (12.10) 
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund.  
Med stärkt kvalitet och likvärdighet enligt utredningens förslag förbättras möjligheterna att sfi ska 
bidra till uppfyllelse av de integrationspolitiska målen.  
 

Nämnden instämmer i utredarnas förslag om att stärkt kvalitet i undervisningen tillsammans med 
likvärdighet avseende utbildningsanordnare bidrar till att uppnå till de integrationspolitiska målen. 
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namnet Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, 
KLIVA.   
 
Enligt direktiven var syftet att analysera förutsättningarna för att sfi- elever ska kunna erbjudas en 
utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra 
genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra 
vuxenutbildningar. Syftet var även att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 
individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt 
förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, s.k. utbildningsplikt.  
 
Den 26 september 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2019:65) som innebar utökat 
uppdrag och förlängd tid för uppdraget. Uppdraget utökades till att omfatta förslag om hur 
huvudmännens styrning och ledning kan förbättras inom sfi och sfi i kombination med annan 
utbildning, hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas och 
hur arbetet kan utvecklas och följas upp när det gäller såväl utbildning i egen regi som utbildning som 
utförs på entreprenad. Utredningen skulle också föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera 
verksamhet som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och lämna nödvändiga författningsförslag.  
 
Sfi är en del av den skollagsreglerade utbildningen i Sverige och spelar samtidigt en viktig roll i 
arbetet för god integration och arbetsmarknad. Genom åren har ett antal reformer av sfi och övriga 
delar av komvux genomförts och utredningen med ambitionen om flexibilitet och individanpassning. 
Detta har medfört ett system som är förknippat med svårigheter vad gäller tolkningar och 
genomförande. Utredningens förslag syftar till att  skapa ett tydligare regelverk,öka individens 
möjligheter till lärande samtidigt som det har möjlighet att minska samhällets kostnader.  
 
Stärkt kvalitet i komvux och specifikt sfi kan leda till besparingar i samhället då en kvalitativ 
språkutbildning ger bättre språkkunskaper på kortare tid. Det råder konsensus om språkets betydelse 
för snabbare etablering på arbetsmarknaden liksom samt utbildning på gymnasial nivå till vilken sfi för 
många är en förberedelse. Det finns i dagsläget såväl kommunala som statliga insatser som 
utredningen menar kan ses som ett svar på brister i sfi och komvux. Som lösning på bristerna erbjuds 
bland annat åtgärder och aktiviteter innehållande olika former av svenskundervisning, söka jobb-kurser 
och andra enklare utbildningsinnehåll inom exempelvis datakunskap. Åtgärderna erbjuds ofta i 
kommunerna på arbetsmarknadsenheter och så kallade jobbtorg. Utredningens förslag kan bidra till en 
renodling av olika aktörers arbete. 
 
Vuxenutbildningens utbildningar som ges inom ramen för regionalt yrkesvux utgör en viktig del i 
statens strategiska arbete med kompetensförsörjning. För utrikes födda med akademisk utbildning kan 
övergångar till arbete inom det egna kompetensområdet i Sverige öka genom de insatser som föreslås.  
 
Det kommunala språkansvaret, KSA, och tydlighet kring tidsatta kurser, studietakt och tydliga mål 
leder enligt utredarna till ökat fokus på språkutbildning.   
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Utredningens förslag om utvecklad kompetens hos lärare och övrig personal är en faktor för 
genomförande av förslagen och för att positiva samhällsekonomiska konsekvenser ska uppnås.  
 
De samhällsekonomiska vinsterna av utredningens förslag ska enligt utredarna betraktas som 
långsiktiga och utredningen har därför valt att inte inkludera dessa i utredningens ekonomiska 
konsekvensutredning och finansiering av de olika förslagen.   
 
Förslag om nödvändigt utvecklingsarbete för att förbättra sfi- undervisningens genomförande finns i 
utredningen inom följande områden: 

• Kommunalt språkansvar (KSA)  
• Statistik 
• Tidsbegränsning om 4 år i sfi  
• Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning 
• Tolkkostnader för genomförandet för elever utanför etableringsprogrammet  
• Individuell studieplan och överlämning mellan kommuner  
• Distansundervisning i sfi  
• Stärkt kompetens.   

 

 

Tony Jivéus  

Utvecklingsledare     
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Till statsrådet Anna Ekström 

Regeringen tillsatte den 26 juli 2018 utredningen En sfi och vuxen-
utbildning av högre kvalitet, 2018:06, och utsåg Karin Sandwall till 
särskild utredare med uppdrag att utreda behovet av förändringar när 
det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 
och sfi i kombinationer med andra vuxenutbildningar. Utredningen 
tog namnet Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk, KLIVA.  

Enligt direktiven (dir. 2018:73) var syftet att analysera förutsätt-
ningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god 
kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att 
förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till 
och kombinationer med andra vuxenutbildningar. Syftet var även att 
föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individ-
anpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan 
utbildning enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, s.k. utbildningsplikt. 

28 februari 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv 
(dir. 2019:3) som innebar att uppdraget om s.k. utbildningsplikt 
inte längre skulle delredovisas utan i stället redovisas tillsammans 
med uppdraget i övrigt senast den 31 maj 2019.  

23 maj 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (2019:23) 
som innebar att utredningstiden förlängdes. Den del av uppdraget 
som handlade om s.k. utbildningsplikt skulle redovisas i en prome-
moria senast den 31 maj 2019. Uppdraget i övrigt skulle redovisas 
senast den 16 augusti 2019. Uppdraget om utbildningsplikt redovi-
sades i promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk i maj 2019. 

4 juli 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2019:40) 
som innebar att utredningstiden förlängdes och uppdraget skulle 
redovisas 1 oktober 2019. 



 

 

26 september 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv 
(dir. 2019:65) som innebar utökat uppdrag och förlängd tid för upp-
draget. Uppdraget utökades till att omfatta förslag om hur huvud-
männens styrning och ledning kan förbättras inom sfi och sfi i kom-
bination med annan utbildning, hur huvudmännens ansvar för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas och hur arbe-
tet kan utvecklas och följas upp när det gäller såväl utbildning i egen 
regi som utbildning som utförs på entreprenad. Utredningen skulle 
också föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera verk-
samhet som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och lämna 
nödvändiga författningsförslag. Utredningstiden förlängdes och upp-
draget skulle redovisas senast den 30 november 2020. 

Sekreterare i utredningen har varit Inger Bergendorff, Mikael  
Hellstadius och Michaela Zankl. Till sakkunniga att biträda utredningen 
förordnades från och med 2018-09-20 Anita Carlstedt, Utbildnings-
departementet, Josefin Claesson, Arbetsmarknadsdepartementet, 
Lovisa Hellberg, Utbildningsdepartementet, Drazenko Jozic, Utbild-
ningsdepartementet och Frédérique Lémery, Utbildningsdeparte-
mentet. Emma Cars, Finansdepartementet, förordnades 2018-09-20 
och entledigades 2018-11-22. Malin Winbladh förordnades som ny 
sakkunnig från och med 2018-11-22. Frédérique Lémery entledigades 
2019-06-01. Drazenko Jozic, utbildningsdepartementet, entledigades 
2019-10-15. Anna Skeppstedt förordnades som ny sakkunnig 2019-10-15. 
Torkel Winbladh, Finansdepartementet, förordnades som sakkunnig 
2019-10-15. Som experter att biträda utredningen utsåg regeringen 
2018-09-20 Björn Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL, senare SKR), Riikka Tilja, Statens skolverk, Jonas Hedström, 
Statens skolinspektion och Emil Johansson, Arbetsförmedlingen. Emil 
Johansson ersattes av Lotta Königsson 2019-11-04. 

Härmed överlämnas betänkandet Samverkande krafter – för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66). Uppdraget är därmed slutfört. 
 
Stockholm i december 2020 
 
 
Karin Sandwall 

/Inger Bergendorff 
/Mikael Hellstadius 
/Michaela Zankl 
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Ord och begrepp 

Utredningen har i detta avsnitt samlat ord och begrepp som före-
kommer och används i varierande grad i sammanhanget kommunal 
vuxenutbildning. I betänkandet försöker vi att vara konsekventa i vår 
användning av ord och begrepp så att de genomgående får en och 
samma innebörd. Vi väljer dem utifrån det som vi bedömer är den 
mest korrekta definitionen och för att bidra till ökad tydlighet. När 
begreppen är allmänt förankrade och används brett skapas också 
bättre möjligheter för jämförelse och uppföljning.  

I vår sammanställning nedan har vi tagit tillfället i akt att definiera 
och tolka ord och begrepp som vi stött på i utredningsarbetet och 
som vi sett vållar en del oklarheter när det gäller tolkning och an-
vändning. Flera begrepp som rör komvux och dess verksamhet är 
benämningar som myntats i ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
ofta på lokal nivå och som sedan har tagits i bruk av kollegor i andra 
kommuner. Andra begrepp hämtas från andra skolformer och är inte 
alltid rakt av tillämpliga på den kommunal vuxenutbildningens verk-
samhet.  

I sammanställningen har vi valt att ta med de ord och begrepp 
som vi använde i utredningens promemoria1 även om de inte före-
kommer i detta betänkande av det skälet att de är relevanta avseende 
det kunskapsområde och de målgrupper som betänkandet behandlar. 
  

 
1 På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra-
språk, KLIVA-utredningen 2019. 
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Asylsökande En person som befinner sig i ett land och där 
ansöker om skydd (asyl) men ännu inte fått 
ansökan avgjord. Den som är asylsökande 
i Sverige är inte folkbokförd. Asylsökande 
över 18 år har inte rätt till utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning (komvux). 

Auktorisation Kommunen lägger ut hela eller delar av vuxen-
utbildningen på entreprenad och de anord-
nare som uppfyller auktorisationsvillkoren 
ges möjlighet att tillhandahålla utbildning. 
Eleven väljer fritt mellan olika anordnare. 

Betygsrätt Enligt förordning (2010:253) om betygsrätt 
för vuxenutbildning kan enskild utbildnings-
anordnare eller folkhögskola ges tillstånd från 
Skolinspektionen att anordna prövning, sätta 
betyg samt utfärda betyg. 

Distansundervisning Interaktiv undervisning som bedrivs med in-
formations- och kommunikationsteknik där 
elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. 

Eftergymnasial 
utbildning 

Utbildning med krav på genomgången treårig 
gymnasieutbildning eller motsvarande. 

Egen regi (egenregi) Utbildningsverksamhet som kommunen be-
driver med egenanställd personal. 

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, tidigare benämnt social-
bidrag, ges för försörjning (försörjningsstöd) 
och livsföring i övrigt. Se även Försörjnings-
stöd. 

Elev Den som deltar i utbildning enligt skollagen 
(2010:800). 



SOU 2020:66 Ord och begrepp 

17 

Entreprenad Entreprenad innebär att en kommun, ett 
landsting eller en enskild huvudman med 
bibehållet huvudmannaskap sluter avtal om 
att någon annan ska utföra uppgifter inom 
utbildning eller annan verksamhet enligt 
skollagen. Om det inte anges specifika undan-
tag i bestämmelserna om entreprenad ska 
skollagens bestämmelser gälla även vid entre-
prenad. Inom vuxenutbildningen får även 
rektorns uppgifter som innefattar myndig-
hetsutövning överlämnas vid entreprenad, 
om entreprenören har fått betygsrätt av 
Skolinspektionen. 

Etableringslagen  Lag (2017:584) om ansvar för etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare om-
fattar vissa nyanlända invandrare, 20–64 år 
med uppehållstillstånd. Se nyanlända in-
vandrare. Lagen beskriver Arbetsförmed-
lingens ansvar för insatser som syftar till att 
underlätta och påskynda nyanländas etabler-
ing i arbets- och samhällslivet. Myndigheten 
ska samordna, stödja och vara pådrivande. 
Länsstyrelserna ska främja samverkan om 
etableringsinsatser mellan berörda kommu-
ner, myndigheter, företag och organisationer. 

Etablerings-
programmet  

Arbetsmarknadspolitiskt program för vissa 
nyanlända invandrare. 

Etablerings-
programmets 
innehåll 

Innehållet regleras i förordningen (2017:820) 
om etableringsinsatser. Utöver deltagande i 
kartläggning och medverkan till upprättandet 
av en individuell handlingsplan får insatserna 
i programmet omfatta motsvarande 24 måna-
der på heltid. Den nyanlända får ta del av 
insatser som längst till och med 36 månader 
från det att han eller hon första gången folk-
bokfördes i en kommun. 

Etablerings-
ersättning  

Ersättningen får lämnas till den som deltar 
i etableringsprogrammet för vissa nyanlända 
invandrare enligt förordningen (2017:820.) 
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Extra anpassningar Extra anpassningar är en mindre ingripande 
stödinsats som normalt går att genomföra för 
lärare och övrig skolpersonal inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Det måste inte 
fattas något formellt beslut om denna stöd-
insats. Bestämmelserna om extra anpassningar 
gäller för elever i alla skolformer och i fritids-
hemmet och regleras i 3 kap. 5 § skollagen. 

Fjärrundervisning Interaktiv undervisning som bedrivs med 
informations- och kommunikationsteknik där 
elever och lärare är åtskilda i rum men inte 
i tid (1 kap. 3 § skollagen). 

Flexibilitet Utredningen använder begreppet om möjlig-
heterna att kunna läsa kurser med en variation 
i tid och rum, i varierande kombinationer, 
på olika tider och i olika former. 

Flex Samlingsbegrepp för undervisning som inne-
bär att olika studieformer kombineras och 
som varken är närundervisning eller distans-
undervisning fullt ut. Dessa studieformer sker 
i någon mån på plats. Begreppen Närdistans 
och Halvdistans kan sägas vara benämningar 
på samma företeelser. 

Flyktingschablon  Se Schablonersättning 

Försörjningsstöd Den del av det ekonomiska biståndet som ges 
till försörjning, enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), dvs. de regelbundet återkommande 
levnadsomkostnaderna. Se även ekonomiskt 
bistånd. 

Fortbildning Kurser som ger medarbetare och ledning kun-
skaper och färdigheter utöver de som förvär-
vats i tidigare utbildning. 
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Grundläggande  
läs- och skriv-
undervisning 

Vuxna invandrare som saknar grundläggande 
läs- och skrivfärdigheter ska ges möjlighet att 
förvärva sådana färdigheter och elever som 
inte är funktionellt litterata eller har ett annat 
skriftsystem än det latinska alfabetet ska få 
grundläggande läs- och skrivundervisning 
inom ramen för sfi-utbildningen. Den grund-
läggande läs- och skrivundervisningen kan ges 
på modersmål eller elevens starkaste språk. 

Individanpassning  Utredningen använder begreppet i bemärkel-
sen att utbildning och undervisning utgår från 
individen och dennes: bakgrund, kunskaper, 
erfarenheter, behov, förutsättningar, mål och 
intressen. Stöd och anpassningar av olika slag 
ingår i begreppet individanpassning. Regler-
ingen om extra anpassningar infördes i skol-
lagen 2018 och omfattar samtliga skolformer. 
Särskilda stödåtgärder i skollagens mening 
gäller inte för komvux.  

Individuell 
handlingsplan 

Upprättas enligt förordning (2000:628) om 
arbetsmarknadspolisk verksamhet för en ny-
anländ invandrare som anvisats till insatser 
inom etableringsprogrammet. Se Etablering. 

Individuell 
progressions-
planering, IPP 

En pedagogisk dokumentation som tillägg 
i den individuella studieplanen för sfi-elever. 
IPP innehåller planering av undervisning och 
ev. extra anpassningar samt bedömning av 
elevens progression i ämnet. IPP följs upp 
och revideras kontinuerligt. 

Individuell 
studieplan, ISP 

Enligt förordningen (2011:1108) om vuxen-
utbildning ska det finnas en individuell studie-
plan för varje elev inom vuxenutbildningen. 
Av studieplanen ska bl.a. framgå vilka utbild-
ningsmål eleven har och vilka kurser han eller 
hon ska läsa. 
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Inledande 
kartläggning, 
(se Validerings-
delegationens 
slutbetänkande) 

Utforskande kartläggning av en persons 
kunskaper och erfarenheter i samband med 
studie- och yrkesvägledning. Kartläggningen 
görs översiktligt och inriktas inte mot en på 
förhand fastställd kompetensstandard. 

Integrerad 
utbildning 

Till exempel integrerad sfi och yrkesutbild-
ning. Eleverna lär och tränar både språk- och 
yrkesfärdigheter i ett meningsfullt och struk-
turerat sammanhang, vilket kräver ett nära 
samarbete mellan språk- och yrkeslärare. 

Intyg Enligt förordning (2011:1108) ska intyg ut-
färdas efter en orienteringskurs, individuell 
kurs eller validering. Den som har genomgått 
en kurs i komvux och vill få sina kunskaper 
dokumenterade på annat sätt än genom betyg 
ska få ett intyg. Inom komvux som särskild 
utbildning utfärdas intyg i stället för betyg 
om en elev inte uppnår kunskapskraven för 
kursen. 

Kombinations-
utbildning 

Utbildning där eleven läser gymnasiala yrkes-
utbildningar i kombination med sfi eller 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå.  

Kommunal 
vuxenutbildning 
(komvux) 

Skollagsreglerad utbildning för vuxna där 
kommunen, eller i vissa fall regionen, är 
huvudman. Komvux har tre nivåer, 
grundläggande och gymnasial nivå, som har 
sin motsvarighet i grundskolan respektive 
gymnasieskolan samt svenska för invandrare. 
Se kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare. Sedan 1 juli 2020 är komvux som 
särskild utbildning en del i skolformen 
kommunal vuxenutbildning. Se kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning. 
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Kommunal 
vuxenutbildning 
i svenska för 
invandrare 

Utbildning i svenska för invandrare syftar till 
att ge vuxna invandrare grundläggande kun-
skaper i svenska språket. Utbildningen syftar 
också till att ge vuxna invandrare som saknar 
grundläggande läs- och skrivfärdigheter 
möjlighet att förvärva sådana färdigheter. 
Utbildningen får ske på elevens modersmål 
eller något annat språk som eleven behärskar. 
Utredningen använder den vedertagna för-
kortningen sfi. 

Kommunal 
vuxenutbildning 
som särskild 
utbildning 

Särskild utbildning för vuxna upphörde den 
1 juli 2020 som egen skolform och ingår som 
en del i kommunal vuxenutbildning och finns 
på grundläggande och gymnasial nivå. Mål-
gruppen är personer med utvecklingsstörning 
och personer med förvärvad hjärnskada. 

Kompetens Medarbetarens förmåga att utifrån definierade 
mål utföra ett arbete så att målen nås. 

Kompetens-
utveckling 

Aktiviteter som arbetsgivare och medarbetare 
gemensamt beslutar om för att utveckla kom-
petensen i relation till aktuella och framtida 
arbetsuppgifter. 

Kort utbildning Begreppet används med olika innebörd. En-
ligt Arbetsförmedlingen innebär kort utbild-
ning att individen saknar gymnasieutbildning. 
Vuxenutbildningen har ingen egen definition 
av kort utbildning. Däremot finns en rättig-
hetslagstiftning som innebär att den som 
saknar kunskaper i svenska motsvarande sfi 
eller inte har kunskaper motsvarande grund-
skolans ämnen har rätt att förvärva sådana 
kunskaper inom komvux. 

Litteracitet Av eng, literacy, läs- och skrivkunnighet. 
Begreppet litteracitet inkluderar, förutom  
läs- och skrivaktiviteter, också berättande, 
symboler och bilder. 
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Litteracitets-
kartläggning 

Kartläggning av den nyanlända vuxna elevens 
litteracitetserfarenheter på det starkaste 
språket som underlag för planering av under-
visningen.  

Lärarlegitimation För att få en legitimation krävs en behörighets-
givande lärarexamen, förskollärarexamen eller 
fritidspedagogexamen. Innehållet i examen 
styr vilka behörigheter legitimationen inne-
fattar. 

Läroplan för 
vuxenutbildningen 
(Lvux12) 

En läroplan är en förordning som utfärdas av 
regeringen och som ska följas av de verksam-
heter som omfattas av förordningen. I läro-
planen beskrivs verksamheternas värdegrund 
och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. 
Den nu gällande läroplanen för vuxenutbild-
ningen är förordning (SKOLFS 2012:101) om 
läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12. 

Modersmåls-
undervisning 

Modersmålsundervisning ger elever med ett 
annat modersmål än svenska möjlighet att läsa 
sitt modersmål som ett ämne i skolan med 
egen kursplan. I komvux kan elever endast läsa 
ämnet modersmål på gymnasial nivå om eleven 
har det aktuella språket som modersmål. 

Nationella kurser Nationella kurser inom komvux på grund-
läggande nivå är svenska, svenska som andra-
språk, engelska, matematik, samhällskunskap, 
religionskunskap, historia, geografi, fysik, 
kemi, biologi samt grundläggande kurser 
i samhälls- och naturorienterande ämnen. 
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Nyanlända Begreppet används på olika sätt av myndig-
heter. Begreppet nyanländ användes för första 
gången i skrivelsen Begreppet invandrare 
– användning i myndigheters verksamheter 
(Ds 2000:43) om personer som själva in-
vandrat för en relativt kort tid sedan.  
Regeringen skrev i prop. 2014/15:85 Ökad 
individanpassning och en effektivare sfi och 
komvux står följande formulering: 

Med begreppet nyanländ avser regeringen här 
en utrikes född person som varit folkbokförd 
i Sverige kortare tid än 4 år. 

I KLIVA-utredningens författningsförslag 
används begreppet nyanländ enligt 3 kap. 
12 a § i skollagen. 

Vissa nyanlända 
invandrare 
i etablerings-
programmet 

Personer som omfattas av etableringslagen 
(2017:584) dvs. i huvudsak personer som har 
beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 
eller skyddsbehövande och deras anhöriga. 

Nyanlända elever 
i grund- och 
gymnasieskola 

I skollagen (2010:800) avser begreppet ny-
anländ den som har varit bosatt utomlands, 
nu är bosatt i landet, och har påbörjat sin 
utbildning här senare än höstterminens start 
det kalenderår då han eller hon fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång här i landet. 

Närundervisning Undervisning som sker i sedvanlig form, 
där elever och lärare inte är skilda åt vare  
sig i rum eller i tid. 

Orienteringskurser En orienteringskurs ska svara mot sådana be-
hov som inte tillgodoses genom en nationell 
kurs. Orienteringskurser har fastställda syften 
men ingen kursplan. Efter genomgången 
orienteringskurs utfärdas ett intyg. 

Pedagogisk 
högskoleexamen 

Person som har lärarexamen, förskollärar-
examen eller fritidspedagogexamen och som 
fått examensbevis utfärdat. 
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Professionsprogram Ett nationellt professionsprogram för lärare 
och skolledare inrättas i syfte att främja 
lärares och skolledares professionella utveck-
ling och skolutveckling, och för att skapa 
generella förutsättningar för kapacitets-
byggande i skolväsendet samt möjliggöra 
en stärkt undervisning och positiva effekter 
på elevers kunskapsresultat. 

Progression Individens utveckling mot utbildningens mål. 

Prövning Med prövning i en kurs avses en bedömning 
av kunskaper i förhållande till uppställda 
kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. 
Efter genomförd prövning sätts betyg. 

Riktade insatser Skolverket erbjuder ett tidsbegränsat 
processtöd till ett urval av huvudmän inom 
olika skolutvecklingsområden t.ex. ny-
anländas lärande.  

Schablonersättning 
för flykting-
mottagande 

Ersättning som betalas ut för nyanlända per-
soner med uppehållstillstånd, både vuxna och 
barn med ett belopp/individ. För 2019 är be-
loppet 142 600 kronor/individ under 65 år. 
För individer över 65 år är beloppet 82 100 kro-
nor. Schablonersättningen ska kompensera 
kommuner för de kostnader som anges i för-
ordning (2010:1122) om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar. 

Sammanhållna 
studievägar 

Sfi består av tre studievägar 1, 2 och 3 samt fyra 
kurser. Studieväg 1 består av kurserna A–D, 
Studieväg 2 består av kurserna B–D och 
studieväg 3 består av kurserna C–D. De 
olika studievägarna riktar sig till personer 
med olika bakgrund, förutsättningar och mål 
men det ska vara möjligt att nå slutmålen 
för kurs D inom samtliga tre studievägar. 
Kurserna på de tre studievägarna får olika 
utformning beroende på elevens studievana, 
utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska 
vid kursstarten. Kunskapskraven för en kurs 
är dock desamma oavsett studieväg. 
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Språk- och 
kunskaps-
utvecklande 
arbetssätt (SKUA) 

Arbetssätt där språk- och ämnes/yrkeslärare 
tar gemensamt ansvar för elevernas utveckling 
av såväl ämnes- eller yrkeskunskaper som 
funktionell språkutveckling enligt kursplanen 
för sfi eller svenska som andraspråk. Se t.ex. 
Pauline Gibbons. 

Språkstöd Används i det här sammanhanget om gym-
nasiala yrkesutbildningar inom regionalt 
yrkesvux som där två språkstödjande orien-
teringskurser: yrkessvenska och moders-
målsstöd/studiehandledning, ges i kombina-
tion med yrkeskurserna.  

Studiehandledning 
på modersmål 

Studiehandledning på modersmålet kan stödja 
elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen 
och hjälpa eleverna utvecklas så långt som 
möjligt mot utbildningens mål. I komvux kan 
studiehandledning erbjudas elever enligt för-
ordningen om vuxenutbildning och ska er-
bjudas enligt förordningen om statsbidrag för 
regionalt yrkesvux. 

Särskilda 
stödåtgärder 

Regleringen i skollagen omfattar inte kom-
vux. Särskilda stödåtgärder utreds och formu-
leras i ett åtgärdsprogram i övriga skolformer. 

Tillfredställande 
framsteg 

Enligt skollagen har den som påbörjat en kurs 
i komvux rätt att fullfölja kursen. Undervis-
ningen för en elev ska dock upphöra, om 
eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra 
sig undervisningen eller annars inte gör till-
fredsställande framsteg. 

Undervisning Sådana målstyrda processer som under led-
ning av lärare eller förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskaper och värden. 

Utbildning Den verksamhet inom vilken undervisning 
sker utifrån bestämda mål. 
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Validering  En strukturerad process som innehåller för-
djupad kartläggning, bedömning och erkän-
nande av kunnande som en person besitter 
oavsett hur det förvärvats. Branschvalidering 
validering som bekräftas av bransch/behörigt 
organ dvs. att kunnandet motsvararfastställda 
och relevanta krav. 

Yrkesinfärgad sfi Sfi-undervisningen kan i viss mån vara yrkes-
infärgad t.ex. utifrån elevernas tidigare arbete. 
Detta sker inom ramen för sfi-kursplanen. 
Benämns ibland även sfi med yrkesprofil. 
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Sammanfattning 

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ut-
reda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan 
utbildning inom kommunal vuxenutbildning. I uppdraget har ingått 
att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas 
en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och 
förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och 
underlätta övergången till och kombinationer med annan utbildning. 
Häri ingår även att föreslå hur kompetensen ifråga om vuxnas andra-
språksutveckling och lärande kan öka hos alla lärarkategorier inom 
kommunal vuxenutbildning. Utredningen har även haft i uppdrag att 
föreslå hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras inom 
sfi och sfi i kombination med annan utbildning och föreslå hur huvud-
männens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan 
förtydligas, att föreslå hur arbetet kan utvecklas och följas upp när 
det gäller såväl utbildning i egen regi som utbildning som utförs på 
entreprenad och att föreslå hur huvudmännens möjligheter att kon-
trollera verksamhet som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas.  

Utgångspunkter och ställningstaganden 

En utgångspunkt för utredningen har hela tiden varit att vuxenutbild-
ningen inte får reduceras till enbart ett arbetsmarknadspolitiskt in-
strument även om målet för de flesta av vuxenutbildningens elever är 
att stärka den egna ställningen i arbetslivet. Kommunal vuxenutbild-
ning (Komvux) har som övergripande mål att eleverna ska stödjas 
och stimuleras i sitt lärande, ges möjlighet att utveckla sina kunska-
per och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet och att främja personlig utveckling. Komvux ska även 
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ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbets-
livet. 

Målgruppen för vuxenutbildningen har både vuxit och förändrats 
med fler nyanlända och personer i behov av stöd. Samtidigt ställs allt 
högre krav för ett aktivt deltagande i samhälle och i arbetsliv. Detta 
gör att huvudmännen kontinuerligt behöver se över organisation och 
förutsättningar för att kunna erbjuda en utbildning som möter be-
hov hos både individer och den omgivning de befinner sig i. 

Utredningens definition av kvalitet är att utbildningen ska utgå 
ifrån de nationella målen i skollagen och andra styrdokument samt 
bedrivas inom de ramar som dessa styrdokument utgör. Detta inne-
bär att utbildningen ska utformas så att alla elever utifrån sina förut-
sättningar ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot 
utbildningens mål och att individuella anpassningar ska göras utifrån 
elevers olika behov och förutsättningar. Utredningen har lagt flera för-
slag som omfattar kompetenshöjning för vuxenutbildningens med-
arbetare. Förslagen bottnar i den fasta övertygelsen om att det finns 
en stark koppling mellan kompetens och kvalitet.  

Utredningen menar att de olika utförarmodeller som finns på 
vuxenutbildningens område, och som skiljer sig från vad som gäller 
skolväsendet i övrigt, ställer särskilda krav på kunskap, organisering 
och genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudman-
nen måste vara medveten om att det övergripande ansvaret för verk-
samhetens kvalitet alltid ligger kvar på huvudmannen oavsett utförar-
modell. 

Utredningens förslag och bedömningar 

Styrning och ansvarsfördelning 

Förslagen om styrning och ansvarsfördelning syftar till stärkt kvali-
tet och likvärdighet för alla elever i sfi, oavsett huvudmannens val av 
organisering med egenregi och entreprenad. De förändringar som 
behöver göras beträffande styrning och ansvarsfördelning ska göras 
med utgångspunkt i dagens system och regelverk. Statens skolinspek-
tion (Skolinspektionen) och Statens skolverk (Skolverket) föreslås 
få stärkta uppdrag på området. Skolinspektionen ska inte längre i 
huvudsak inrikta sin löpande tillsyn av komvux på huvudmannanivå, 
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utan även på verksamhetsnivå. Skolinspektionen föreslås få stärkt 
uppdrag att granska det systematiska kvalitetsarbetet inom den kom-
munala vuxenutbildningen. Entreprenadverksamheten utgör en stor 
del av komvux och upphandling ses allmänt som en svår uppgift för 
huvudmännen. Skolverket föreslås därför att få i uppdrag att, till-
sammans med Upphandlingsmyndigheten ta fram stödmaterial för 
offentlig upphandling på vuxenutbildningens område. Stödmaterialet 
kan ses som särskilt relevant då det upphandlingsrättsliga regelverket 
med största sannolikhet, enligt utredningens rättsutlåtande från Olle 
Lundin vid Uppsala Universitet, är tillämpligt på kommunal vuxen-
utbildning. Skolverket föreslås även att få uppdrag att ta fram all-
männa råd för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kommunal 
vuxenutbildning. 

En ändamålsenlig och tillförlitlig statistik är ett viktigt verktyg i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete som underlag för ända-
målsenliga beslut som rör den kommunala vuxenutbildningen i kom-
munen. Ändamålsenlig och tillförlitlig statistik är även ett viktigt 
verktyg för analyser och långsiktiga beslut för att åstadkomma kva-
litet och likvärdighet på nationell nivå. Det finns brister i statistiken 
när det gäller de olika delarna i komvux och framför allt gäller det 
statistiken för sfi. 

Utredningen föreslår att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ändra 
instruktionerna till uppgiftsinsamlingen för räkenskapssammandraget 
med uppgifter som är aktuella och relevanta för kommunal vuxen-
utbildning. SCB ska även göra en översyn av vilka kostnadsuppgifter 
som är relevanta och nödvändiga att samla in för vuxenutbildningen 
för ökad korrekthet och tillförlitlighet. Verksamheten i svenska för 
invandrare, sfi ska inkluderas i denna översyn och redovisas på samma 
sätt som övriga delar i komvux och inte som en totalkostnad. Utred-
ningen menar att en sådan översyn lämpligen görs tillsammans med 
Skolverket och Sveriges kommuner och regioner. 

Utredningen föreslår att Skolverket ska redovisa uppgifter om kön 
och utrikes född per kurs på grundläggande och gymnasial nivå i den 
officiella statistiken om kursdeltagare och studieresultat på samma 
sätt som i statistiken för sfi. Detta för att synliggöra resultat och 
övergångar från sfi till grundläggande och gymnasial nivå i komvux 
för män, kvinnor, inrikes och utrikes födda även på kommunnivå. 
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Förekomsten av entreprenad i den kommunala vuxenutbildningen 
och kommuners olika sätt att organisera entreprenaden försvårar in-
samlingen av säkra uppgifter samtidigt som behovet är stort att kunna 
göra kvalitativa uppföljningar av verksamheterna. Utredningen gör 
därför bedömningen att det bör göras en juridisk utredning för att 
klargöra vilka uppgifter som är möjliga för Skolverket att samla in 
och redovisa i den nationella statistiken när det gäller externa an-
ordnare av utbildning inom entreprenaden i komvux. Skolverket bör 
i sin insamling av organisationsnummer för externa anordnare kunna 
koppla anordnarnas lokala adresser till det aktuella organisations-
numret och därigenom samla in relevanta uppgifter från dessa verk-
samheter och redovisa dem i den nationella statistiken. 

Utredningen menar att Skolverket ska säkerställa att personal-
statistik om sfi och övrig komvux alltid ingår i den samlade infor-
mation om pedagogisk personal som sammanställs och publiceras 
exempelvis i form av PM. Studie- och yrkesvägledartjänster och an-
delen med högskoleexamen i komvux ska även redovisas i insam-
lingen på kommunnivå. Skolverket ska också utreda hur behovet av 
sfi-lärare bättre kan analyseras och prognosticeras. 

Hantering och genomförande av nationella prov i sfi är en komplex 
uppgift för huvudmännen. Utredningen erfar att det finns osäkerhet 
kring om de nationella proven genomförs i sin helhet, om elever gör 
samma prov flera gånger och hur inrapporteringen görs. Utredningen 
föreslår att Skolverket ska undersöka detta i samband med att en ana-
lys av provresultaten görs som en del av likvärdig betygssättning i sfi. 

Utredningen konstaterar att sfi-elevers avbrottsorsaker inte följs 
upp på nationell nivå sedan 2010 trots att det talas mycket om av-
brott och att dessa ska minska. Andelen avbrott följs årligen upp i 
den nationella statistiken. Utredningen menar att det kan finnas skäl 
att följa upp orsakerna till att sfi-elever avbryter sina studier på natio-
nell nivå med viss regelbundenhet men det som i dagsläget fram-
för allt behöver prioriteras är att Skolverket har adekvat underlag för 
att fatta beslut om hur myndigheten kan stödja huvudmännen i att 
utveckla avbrottshanteringen som en del i det systematiska kvalitets-
arbetet.  

Utredningen föreslår att Skolverket ska ta fram särskilda kurs-
koder för sfi-utbildning som bedrivs via distansstudier enligt den 
reglering av distansundervisning i sfi som utredningen föreslår. 
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Kommunalt språkansvar, KSA  

Utredningen ser ett behov av ett ramverk som förenar och skapar en 
balans mellan individens plikt och huvudmannens skyldigheter när det 
gäller en god språkutveckling och etablering i samhälls- och arbets-
liv. Kommunen kan bättre nyttja möjligheten att använda sfi som ett 
medel för etablering på arbetsmarknad och för integration. Utred-
ningen lämnar ett antal förslag som tillsammans med befintliga re-
gleringar och förslag i andra avsnitt utgör ett ramverk, Kommunalt 
språkansvar, KSA.  

Varje kommun ska i dag aktivt verka för att nå dem i kommunen 
som har rätt till sfi och motivera dem som saknar grundläggande kun-
skaper i svenska och omfattas av rätten till sfi-utbildning att delta i 
utbildningen. Utredningen föreslår skärpta krav på kommunerna av-
seende sådan uppsökande verksamhet. Detta genom att kommunen 
i en handlingsplan beskriver sitt arbete med den uppsökande verksam-
heten, samverkan med andra aktörer, ändamålsenliga rutiner samt 
uppföljning och utvärdering för att nå alla de invånare som har behov 
av sfi,  

Genom skärpta krav på den uppsökande verksamheten och sam-
verkan med andra aktörer inom KSA kan kommunerna göra en mer 
träffsäker målgruppsanalys med utgångspunkt i vad som framkom-
mit om individernas förutsättningar för sfi-studier och därigenom ta 
fram ett relevant sfi-utbud som ger eleverna möjligheter att kombi-
nera sfi med andra aktiviteter enligt reglering i skollagen. Detta syf-
tar till att sätta individens språkutveckling i fokus och till att minska 
andelen avbrott för att fler elever ska läsa sfi med kontinuitet.  

De elever som av olika anledningar behöver göra avbrott innan 
kursmålen i sfi kurs D har uppnåtts, ska följas upp av hemkommunen 
under de fyra år som individen omfattas av KSA. Syftet med uppfölj-
ningen är att studierna ska återupptas så snart som möjligt och slut-
föras. 

För individen tidsbegränsas sfi till fyra år från den tidpunkt eleven 
för första gången tagits emot i sfi, vilket dokumenteras i den indivi-
duella studieplanen som ska följa eleven vid byte av skolenhet inom 
skolformen. Under de fyra åren ska nogsamt väljas de insatser som 
tydligt gynnar elevens möjligheter att nå målen i sfi-kurs D. Tids-
begränsningen syftar bland annat till att harmonisera sfi med övriga 
delar av skolväsendet där varje utbildning har en given tidsram och 
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där insatser ska göras för att eleven ska nå målen under avsatt tid. 
Dagens förfarande då elevens tid kontinuerligt förlängs utan tydligt 
beräknad sluttid försvårar såväl elevens som huvudmannens möjlig-
heter att planera. Rätten till sfi kan dock förlängas ett år i taget om 
det föreligger särskilda skäl. 

En rätt införs för individer att delta i sfi som erbjuds av en annan 
kommun än hemkommunen om eleven med hänsyn till sina person-
liga förhållanden har särskilda skäl att få delta i sfi hos den andra 
kommunen. Detta kan exempelvis vara aktuellt för elever som arbe-
tar på annan ort än hemorten och där sfi-studier underlättas om sfi-
utbildningen ligger i anslutning till arbetsplatsen. 

Huvudmannen ska inrätta en KSA-funktion som tillsammans med 
befintliga funktioner inom komvux ska ansvara för genomförandet 
av uppgifterna ovan. KSA-funktionen kan ingå i komvux eller i en 
central förvaltningsenhet, beroende på hur kommunen väljer att orga-
nisera administration, mottagande, vägledning och skolenheter inom 
komvux.  

Genom förslaget om KSA vill utredningen lyfta betydelsen av 
målinriktade och effektiva studier i sfi under fyra år, att få fler elever 
att påbörja, färre att avbryta och underlätta återgång i studier efter 
avbrott.  

Studieplanering och vägledning 

Genom samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan 
vägledningen utgöra en röd tråd genom elevens utbildning, fler kan 
övergå till kombinationsutbildningar och genom en utvecklad val-
kompetens som minskar risken för fel utbildningsval kan avbrotten 
minska. Även ett stort och differentierat utbud av anordnare och kur-
ser kräver stöd i form av vägledning. Utredningen anser att regler-
ingen avseende studie- och yrkesvägledning i sfi är tydlig och adekvat. 
Däremot kan huvudmännen bättre nyttja det befintliga stödet från 
Skolverket för att fullt ut nå syftet med gällande regleringar. Utred-
ningen föreslår därför att Skolverkets uppdrag att genomföra fort-
bildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkes-
vägledningen förlängs och utökas för att möta de stora behov som 
finns i kommunal vuxenutbildning. 
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En utökning av antalet kurser i sfi är inte relevant enligt utred-
ningen. Det är viktigare att arbeta med individanpassning ur ett 
didaktiskt perspektiv där läraren ges förutsättningar att individ-
anpassa inom ramen för undervisningen. Likaså menar utredningen 
att de elever som har behov av fler timmar i sfi ska erbjudas detta på 
individuell basis snarare än att på en generell nivå utöka antalet tim-
mar för särskilda grupper. 

Utredningen föreslår att en obligatorisk kartläggning införs med 
syfte att gynna genomströmningen i sfi. Genom användning av Skol-
verkets material för litteracitetskartläggning kan likvärdigheten öka. 
En noggrann kartläggning av elevers litteracitet är en förutsättning 
för elevernas erfarenheter och kunskaper ska synliggöras och kunna 
tillvaratas. Kartläggningen är också en förutsättning för en korrekt 
nivåplacering i sfi.  

Utredningen ställer sig bakom Valideringsdelegationens förslag om 
den som vill få kunskaper och kompetenser kartlagda inför utbildning 
eller prövning inom komvux ska erbjudas en inledande kartläggning. 
Dessa två kartläggningar syftar till att synliggöra och tillvarata ny-
anlända elevers resurser och att lägga grunden till en individanpassad 
utbildning. 

För elever i sfi ska den individuella studieplanen ge eleven en över-
blick över de egna studierna. Kvalitativa individuella studieplaner är 
viktiga också för lärarens arbete med individanpassning av undervis-
ningen och för att i dialog med eleven kunna planera för progression. 
Utredningen föreslår därför att den individuella studieplanen för 
elever i sfi ska innehålla en individuell progressionsplanering som ska 
vara en pedagogisk dokumentation som förslagsvis innehåller forma-
tiv och framåtsyftande planering av lärande och undervisning med 
tydliga och tidsatta mål för progression. Progressionsplaneringen 
sker i dialog mellan lärare och elev och skapar förutsättningar för 
individanpassad undervisning. Elevens pågående sfi-kurs ska vara 
tidsatt utifrån de förslag om införande om verksamhetspoäng som 
framförs i betänkandet. Det ska finnas en kontinuerlig bedömning 
av elevens progression i relation till såväl den aktuella kursens tids-
ramar som till elevens hela sfi-utbildning. Progressionsarbetet ska 
syfta till att korta elevens tid i sfi genom att erbjuda extra anpass-
ningar, stöd och andra insatser inom ramen för de givna tidsramarna 
snarare än förlängning av kurserna. Utredningen gör bedömningen 
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att den individuella studieplanen även för elever i kombinations-
utbildningar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå ska 
innehålla en individuell progressionsplanering. 

Det är av största vikt att det gedigna arbete med kartläggning, 
språklig bedömning, studieplanering och progressionsplanering som 
har dokumenterats följer med eleven vid byte av skolenhet för att ut-
bildningen på den nya skolan i största möjliga mån ska kunna ta vid 
där den slutade och att elevens progression ska fortsätta i god takt. 
För att säkerställa detta förslås att den individuella studieplanen över-
lämnas till den mottagande skolenheten. Utredningen bedömer att 
förslagen rörande dokumentation är nödvändiga och ändamålsenliga. 

Verksamhetspoäng 

I utredningens arbete med att analysera problembilden kring be-
dömning av resultat, genomströmning och kostnader i sfi har vi ofta 
återkommit till avsaknaden av fastställd kurstid och att måttet på 
resultat i sfi är timmar till betyg snarare än poäng och andel god-
kända elever, vilket gäller för komvux i övrigt. Frågan om studietakt 
har också ofta uppkommit i resonemang om sfi och sfi i kombina-
tion med andra insatser inom och utanför komvux. En fastställd 
kurstid baserad på verksamhetspoäng leder till ökade incitament för 
lärare och rektorer att ge elever det stöd som behövs för att klara 
kursen på utsatt tid snarare än att enbart förlänga studietiden. Till-
sammans med utredningens förslag om ett kommunalt språkansvar, 
KSA, där individen ska vara inskriven under högst fyra år synliggörs 
att sfi-utbildningens längd är maximalt fyra år. Under de fyra åren 
ska nogsamt väljas de insatser som tydligt gynnar elevens möjlig-
heter att nå målen i sfi-kurs D.  

Utredningen föreslår därför att ett system med fastställda kurs-
tider för respektive kurs och per studieväg införs i sfi. Kurstiderna 
ska anges i form av verksamhetspoäng (vp) enligt samma system som 
för övriga komvux, dvs. 20 vp/vecka motsvarar heltid och 800 vp ut-
gör måttet för en helårsplats. Antalet verksamhetspoäng per kurs ut-
går från att regleringen av den garanterade undervisningstiden om 
15 timmar/vecka kvarstår och fortsatt är en del av systemet. 1 (en) 
undervisningstimme motsvarar 1 (en) vp. Skolverket föreslås inkludera 
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införandet av verksamhetspoäng i sitt arbete med att revidera kurs-
planen för sfi med anledning av den nya betygsskalan och i föreskrif-
ten om kursplan för sfi fastställa antalet verksamhetspoäng per kurs. 

Digitala studieformer 

Utredningen lämnar betänkandet i en tid då särskilda utmaningar 
råder. Såväl fjärr- som distansundervisning bedrivs i stor omfattning. 
Dessa erfarenheter är viktiga att ta vara på samtidigt som utredningen 
menar att närundervisningen ska vara förstahandsval för elever i sfi. 

Utredningen har i enlighet med uppdraget om att föreslå hur kom-
muner kan arbeta redogjort för de möjligheter till ökad flexibilitet och 
individanpassning som användning av fjärrundervisning kan medföra. 
Exempelvis genom samverkan om undervisning på kvällstid och under 
sommaren mellan huvudmän. 

Utredningen föreslår att distansundervisning i sfi får användas 
efter önskemål från elev och om eleven av personliga skäl avseende 
avstånd till skola, arbete eller hälsa har behov av sådan undervisning 
samt om huvudmannen anser att eleven har förutsättningar att till-
godogöra sig undervisningen. Detta betyder att hållningen till distans-
undervisning i sfi blir mer restriktiv än i dag när den är en del av 
kommunala vuxenutbildningens flexibilitet och individanpassning. 
Förslaget bottnar i uppfattningen att ett andraspråk utvecklas bäst i 
samspel med andra och att närundervisning på ett annat sätt än distans-
undervisning möjliggör att eleverna utvecklas i enlighet med målen i 
alla de styrdokument som gäller för sfi-utbildningen. I och med regler-
ingen omfattas eleverna av rätten till regelbunden direktkontakt med 
läraren vilket syftar till att gynna distanselevers progression. Distans-
elevernas studieomfattning ska anges i verksamhetpoäng i linje med 
utredningens förslag om verksamhetspoäng. För att elever ska ha 
förutsättningar att vid behov tillgodogöra sig undervisning på distans 
är det viktigt att huvudmannen planerar för hur eleverna redan från 
start och i linje med styrdokumenten ska utveckla den egna digitala 
kompetensen. 

Utredningen gör bedömningen att rätten till regelbunden direkt-
kontakt med lärare bör omfatta även komvux på grundläggande och 
gymnasial nivå. 



Sammanfattning SOU 2020:66 

36 

Skolinspektionen föreslås få i särskilt uppdrag att göra en kvalitets-
granskning av distansutbildning i sfi. 

Jämställda villkor 

Enligt direktiven ska utredningen analysera skillnader mellan män och 
kvinnor i genomströmning i sfi. Vidare ska utredningen föreslå hur 
elever i sfi, särskilt kvinnor, ska motiveras och stöttas till fortsatta 
studier och etablering på arbetsmarknaden. Vi gör tolkningen att vad 
gäller ”fortsatta studier” rör utredningens uppdrag att nå målen i  
kurs sfi D, men även att framgångsrikt studera sfi i kombination 
med andra kurser på grundläggande och gymnasial nivå i komvux. 
Utredningen gör en tydlig ansats att ge en omfattande problembild 
för att tydliggöra vilka problem som kan lösas inom den kommunala 
vuxenutbildningen och vad som i stället handlar om starka struktu-
rella hinder som ligger utanför utredningens uppdrag.  

Överlag har kvinnor som är födda utanför Sverige en svagare för-
ankring på arbetsmarknaden och de utrikes födda kvinnorna som 
arbetar har i högre grad än andra otrygga anställningar även om de 
bott en längre tid i landet. Trots de jämställdhetspolitiska målen är 
den svenska arbetsmarknaden fortsatt könssegregerad. Sveriges arbets-
marknad är högkvalificerad och har höga trösklar och en av de tydli-
gaste skiljelinjerna på arbetsmarknaden går mellan de som saknar 
gymnasieutbildning och de som har gymnasieutbildning eller högre 
studier. Arbetsförmedlingen konstaterar att de kan göra mer för att 
öka kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Kvinnor generellt, men 
även målgruppen utrikesfödda kvinnor, är mer benägna att studera 
och bland de studerande inom komvux är kvinnorna i majoritet. För 
sfi 2018 var andelen kvinnor 54 procent och till 2019 har andelen ökat 
något. Kvinnor som studerar sfi har kortare utbildningsbakgrund än 
männen. Fler utrikes födda kvinnor än utrikes födda män läser vidare 
på grundläggande och gymnasial nivå. Två år efter avslutad yrkes-
utbildning i komvux har 47 procent av både inrikes och utrikes födda 
kvinnor en etablerad ställning på arbetsmarknaden. 50 procent av de 
utrikes födda männen har en etablerad ställning medan andelen eta-
blerade inrikes födda män är 46 procent. Kortsiktiga studiefinansier-
ingslösningar utgör hinder för en framåtsyftande studieplanering för 
individerna. Studie- och yrkesvägledning för nyanlända och andra 
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utrikes födda, såväl män som kvinnor, som avser att påbörja studier 
inom vuxenutbildningen är av central betydelse. Förutom kvinnor 
med kort eller ingen formell utbildning som har svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden finns det även en grupp män som återkommer 
både i arbetslöshetsstatistiken och i sfi-statistiken som kvar i utbild-
ningen efter minst fyra år. Dessa män är utomeuropeiskt födda, har 
kort utbildning och flyktingstatus samt var över 40 år vid ankomsten 
till Sverige. Utredningen kan utifrån egna erfarenheter av sfi-under-
visning konstatera att ett inte försumbart antal manliga sfi-elever i 
den ovan beskrivna gruppen har svårt att känna sig hemma i en klass-
rumssituation och förhåller sig bitvis passivt till undervisningen. 

Det kommunala språkansvaret KSA, blir den samlande kraften i 
kommunernas arbete med att identifiera kommuninvånarnas behov 
av sfi och ska därigenom bidra till att flexibla och individanpassade 
studieformer för sfi möter individernas behov oavsett kön. Tids-
begränsningen av sfi till 4 år ska motivera både individ och verksam-
het att prioritera den tidiga andraspråksinlärningen och öka möjlig-
heterna att studera sfi i kombination med annan utbildning eller 
aktivitet. 

Utredningen gör bedömningen att valideringen av kompetens 
inom kvinnodominerade yrken behöver utvecklas så att kompetens 
förvärvad både inom yrket och i andra mer informella sammanhang 
synliggörs. Det kan ske i Arbetsförmedlingens regi men även i an-
slutning till yrkesutbildning inom komvux. Detta gagnar såväl inrikes 
som utrikes födda kvinnor. 

Utredningen anser att Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att följa 
upp befintliga verksamheter och projekt på regional och kommunal 
nivå som riktar sig till kortutbildade kvinnor och män och tillgodo-
ser deras behov av meningsfulla och framåtsyftande aktiviteter utan-
för reguljär utbildning och arbetsmarknad. Uppföljningen ska göras 
med syfte att identifiera verksamheter som håller en sådan kvalitet 
att de är värda att sprida kunskapen om och möjliga att permanenta. 
Utredningen anser att Arbetsförmedlingen, Skolverket och Sveriges 
kommuner och regioner ur ett individperspektiv ska följa upp de in-
satser av olika slag som de utrikes födda kvinnorna och männen i 
målgruppen tar del av. I detta kan Arbetsförmedlingens etablerings-
insatser, utbildning inom kommunal vuxenutbildning och andra akti-
viteter på vägen mot etablering i samhälls- och arbetsliv ingå. Syftet 
med en sådan uppföljning är att berörda parter ska få ökad kunskap 
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om målgruppens upplevelser och därigenom kunna utveckla och an-
passa verksamheten. 

Utredningen redogör för uppfattningen att Arbetsförmedlingen 
eller den myndighet som regeringen bedömer är bäst lämpad, bör ut-
reda hur etableringstiden skulle kunna individualiseras för att bättre 
anpassas efter individers olika behov, inte minst kortutbildade kvinnor. 
Även studieekonomiska förutsättningar i anslutning till etablerings-
tiden bör ses över. 

Kompetens 

Utredningen lägger ett paket av förslag för ökad kompetens för under-
visning inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning.  

Det finns mycket stora behov av kompetensutveckling. Över hälf-
ten av tjänstgörande sfi-lärare har inga högskolepoäng (hp) i svenska 
som andraspråk. Endast cirka 29 procent av de tjänstgörande sfi-
lärarna har en pedagogisk högskoleexamen och minst 30 hp i svenska 
som andraspråk. Av de legitimerade lärarna har drygt 35 procent inga 
hp i svenska som andraspråk. Situationen har i princip inte förbätt-
rats över de senaste fem åren. 

En genomgång av tillgängliga generella kompetensutvecklande 
insatser tyder dock på att det inte finns många sådana och på att de 
som faktiskt finns inte alltid är direkt relevanta för sfi-lärare. Utifrån 
en analys av orsaker till denna situation lägger utredningen förslag 
som avser olika former av lätt tillgänglig och för vuxenundervisningen 
relevant kompetensutveckling och poänggivande utbildningar.  

Samtliga förslag ryms inom tre prioriterade utvecklingsområden 
(systematisk verksamhetsutveckling, undervisning i sfi och sfi kom-
binerat med ämne/yrke samt kartläggning och bedömning för under-
visning). Syftet med ett sådant fokus är att samtliga aktörer, främst 
sfi-verksamheter, lärosäten och Skolverket, ska rikta och samla sina 
resurser mot prioriterade områden i stället för att splittra dem på en 
mängd olika behovsområden.  

Skolverket ska ge lämpliga lärosäten i uppdrag att utforma och 
erbjuda högskolekurser för rektorer och lärare, bland annat för be-
hörighet i sfi, språk- och yrkeskunskapsutvecklande arbetssätt samt 
kartläggning och bedömning för undervisning. Ersättning för delta-
gande ska kunna utgå. 
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Utredningen föreslår framtagande av ett material som stödjer och 
konkret synliggör elevers språkliga progression inom sfi, i svenska 
som andraspråk på grundläggande nivå samt inom sfi i kombination 
med yrkesutbildningar inom komvux. Materialet som ska relateras 
till det befintliga material Bygga svenska, ska utgå från en konkret 
beskrivning av vuxna elevers andraspråksutveckling ska bland annat 
bidra till lärares samsyn och till ett gemensamt språk kring olika steg 
i andraspråksutvecklingen och kring vilken stöttning och undervis-
ning som är relevant i olika faser av utvecklingen.  

Utredningen instämmer i Komvuxutredningens förslag om att 
Skolverket ska utforma ett nationellt skolutvecklingsprogram med 
ett innehåll som syftar till ökad kvalitet i undervisningen av elever 
med svenska som andraspråk inom komvux. Vi redogör vidare för 
ett tänkt relevant innehåll i programmet. 

Skolverket ges i uppdrag att genomföra särskilda riktade regionalt 
utformade insatser med fokus på elever med svenska som andra-
språk, särskilt i sfi och sfi i kombination med annan utbildning. In-
satserna baseras i de regionalt utvalda huvudmännens behov och 
förutsättningar och sker i samverkan med processtödjare och regio-
nala samordnare. En regional samverkan är en förutsättning för ökad 
stabilitet, likvärdighet och kvalitet på kort och lång sikt. 

De mycket lågt ställda kraven för ämnesbehörighet om 30 hp rym-
mer inte den kompetens som sfi-lärare måste ha för sitt uppdrag. De 
låga kraven har över tid bidragit till att cementera otillräckliga förut-
sättningar för komvuxverksamheter att utföra sitt uppdrag. Reger-
ingen ska därför ge lämpliga aktörer i uppdrag att utforma en plan 
över hur högre behörighetskrav ska införas för behörighet i sfi och 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux. I upp-
draget ingår att planera för hur validering av reell kompetens ska 
genomföras för att behörighet och legitimation ska kunna ges samt 
hur övergångsbestämmelser ska utformas. 

En specifik lärarutbildning för arbete inom vuxenutbildning har 
aldrig funnits. Det finns tecken på att den befintliga ämneslärar-
utbildningen inte i tillräckligt hög grad förbereder lärarstudenter för 
arbete i sfi och övriga komvux. Utredningen föreslår därför att lämp-
liga lärosäten ska tilldelas medel för utformande av profilering av 
kurser i svenska som andraspråk mot vuxnas lärande av och på svenska 
som andraspråk inom komvux. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 
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ska då göras inom komvux. Vid vissa lärosäten kommer då ämnes-
studierna att vara direkt relevanta för undervisning i komvux. Pro-
fileringen kan utformas över 1–90 hp vilket innebär att även studier 
på högre nivåer, som innebär behörighet till forskarstudier, blir direkt 
relevanta för vuxenundervisning. 

Endast en mycket liten del av den omfattande forskning som be-
drivs rörande utbildning och lärande handlar om vuxnas lärande. Än 
mindre bedrivs och sprids om vuxnas lärande av och på svenska om 
andraspråk. Utredningen menar att en övergripande ambitionshöj-
ning behövs för att ge en gedigen kunskapsbas för verksamheten, för 
lärarutbildning och för vidare kompetensutveckling. 

Därför ska Vetenskapsrådet utlysa en nationell forskarskola mot 
doktorsexamen. Forskarskolan ska ha ett praktiknära och ämnes-
didaktiskt fokus rörande vuxnas lärande av och på svenska som andra-
språk. 

Av Skolforskningsinstitutets finansieringsbidrag till praktiknära 
skolforskning ska minst 6 miljoner årligen avsättas för praktiknära 
och didaktiskt inriktade forskningsprojekt rörande vuxnas lärande 
av och på andraspråket svenska. 

Genom att utredningens förslag involverar verksamma lärare och 
rektorer, lärarutbildare/forskare och skolmyndigheter kommer den 
ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska kunskapsbasen att öka och 
spridas, vilket i sin tur kan leda till ändamålsenliga beslut och åtgärder 
så att elevernas möjligheter till studieframgång ökar. 



 

41 

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. 12 j §, 20 kap. 1 §, 8 §, 9 §, 28 §, 29 § och 31 §, 

22 kap. 1–2 §§ samt 28 kap. 12 § ska ha följande lydelse, 
dels det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 20 kap. 33 a–b §§ 

och 22 kap. 8 a § samt att det närmast före 20 kap. 29 §, 33 a §, 
20 kap. 33 b § och 22 kap. 8 a § ska införas fyra nya rubriker av 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
12 j §1 

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, special-
skolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan över-
går från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den 
skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den 
mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som 
behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller 
om eleven byter skolenhet inom skolformen. 

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan 
till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skol-
enheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att 
skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.  

 
1 Senaste lydelse 2018:1098. 
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 När en elev i utbildning i 
svenska för invandrare efter av-
brott, under den tidsperiod som 
avses i 31 § fjärde stycket, påbörjar 
utbildning hos ny huvudman ska 
den individuella studieplan som 
upprättats enligt 20 kap. 8 § över-
lämnas från den skolenhet som 
eleven tidigare tillhörde till den 
mottagande skolenheten. 

20 kap. 
1 §2 

I detta kapitel finns  
– allmänna bestämmelser (2–9 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläggande 

nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grund-
läggande nivå (10–15 §§), 

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial 
nivå (16–23 §§), 

– bestämmelser om kommu-
nal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (24–33 §§), 

– bestämmelser om kommu-
nal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (24–33 b §§), 

– bestämmelser om betyg (34–41 §§),  
– bestämmelser om validering (42 och 43 §§), och  
– bestämmelser om intyg (44 och 45 §§).  

 
2 Senaste lydelse 2020:446. 
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8 §3 
Hemkommunen ansvarar för 

att det upprättas en individuell 
studieplan för varje elev. Planen 
ska innehålla uppgifter om den 
enskildes utbildningsmål och plane-
rad omfattning av studierna. 

Hemkommunen ansvarar för 
att det upprättas en individuell 
studieplan för varje elev. Planen 
ska innehålla uppgifter om den 
enskildes utbildningsmål, plane-
rad omfattning av studierna samt 
avseende utbildning i svenska för 
invandrare det datum då eleven 
första gången tagits emot till utbild-
ningen enligt 31 § fjärde stycket.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
delar föreskrifter om den individuella studieplanen. 

 
9 §4 

Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. 
Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upp-
höra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. 

Den vars utbildning på grundläggande nivå eller särskilda utbild-
ning på grundläggande nivå har upphört enligt andra stycket ska på 
nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. 
Den vars utbildning på gymnasial nivå eller särskilda utbildning på 
gymnasial nivå har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas 
sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.  

 
3 Senaste lydelse 2015:482. 
4 Senaste lydelse 2020:446. 



Författningsförslag SOU 2020:66 

44 

Den vars utbildning i svenska 
för invandrare har upphört enligt 
andra stycket eller som frivilligt 
avbrutit sådan utbildning ska på 
nytt beredas sådan utbildning, om 
det finns särskilda skäl för det. 

Den vars utbildning i svenska 
för invandrare har upphört enligt 
andra stycket, eller som frivilligt 
avbrutit utbildningen och inte om-
fattas av rätten till utbildningen en-
ligt 31 § fjärde stycket, ska på nytt 
beredas sådan utbildning, om det 
finns särskilda skäl för det. Den 
som frivilligt avbrutit utbildningen 
och omfattas av rätten till utbild-
ning enligt 31 § fjärde stycket ska 
efter önskemål på nytt beredas så-
dan utbildning. 

Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 
17–20 §§. 

28 §5 
Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för 

invandrare erbjuds dem som enligt 31 § första stycket har rätt att 
delta i utbildningen. 

När det gäller den som enligt 31 § andra stycket har rätt att delta 
i utbildning i svenska för invandrare är det den kommun där han eller 
hon stadigvarande arbetar som är skyldig att se till att utbildningen 
erbjuds honom eller henne. 

 Av 31 § tredje stycket följer att 
en elev i vissa fall har rätt att delta 
i utbildning i svenska för invand-
rare i en annan kommun än hem-
kommunen. 

  

 
5 Senaste lydelse 2015:482. 
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29 §6 
 

Ett kommunalt språkansvar 
 

Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har 
rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. 

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det 
att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte 
finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. 

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas 
av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det 
att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare 
hos kommunen. 

 Hemkommunen ska erbjuda 
lämpliga individuella insatser till 
de som har rätt till utbildning en-
ligt 31 § fjärde stycket i syfte att de 
som är inskrivna i utbildningen 
och har behov av att fullfölja ut-
bildningen ska fullfölja sin utbild-
ning i enlighet med den indivi-
duella studieplan som ska upprättas 
enligt 8 §. Kommunen ska doku-
mentera sina insatser på lämpligt 
sätt. 

 Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om kommu-
nens skyldigheter enligt första och 
fjärde stycket och den behandling 
av personuppgifter som är nödvän-
dig för att kommunen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
fjärde stycket. 

  

 
6 Senaste lydelse 2017:595. 
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31 §7 
En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare 

från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, 
om han eller hon 

1. är bosatt i landet, och 
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som 

utbildningen syftar till att ge. 
En finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i en svensk 

kommun, men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och saknar 
sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen 
syftar till att ge, har från och med andra kalenderhalvåret det år han 
eller hon fyller 16 år också rätt att delta i utbildning i svenska för 
invandrare. 

 En elev har rätt att bli mot-
tagen i utbildning i svenska som 
invandrare som anordnas av en 
annan kommun än den som annars 
ska svara för elevens utbildning, 
om eleven med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har sär-
skilda skäl att få delta i utbildning 
i den kommunen. 

 Rätten till utbildning i svenska 
för invandrare gäller fyra år från 
det datum eleven för första gången 
tagits emot till sådan utbildning. 
Föreligger särskilda skäl med hän-
syn till elevens personliga förhål-
landen ska huvudmannen besluta 
att förlänga utbildningen upp till 
ett år i taget. Rätten till utbildning 
innebär ingen inskränkning i 
huvudmannens möjlighet att en-
ligt 9 § andra stycket besluta att 
utbildningen ska upphöra. 

 
  

 
7 Senaste lydelse 2015:482. 
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 Bedömning av en elevs 
kunskaper 

 
33 a § 

När en nyanländ tas emot till 
utbildning i svenska för invand-
rare ska elevens kunskaper bedö-
mas, om en sådan bedömning inte 
är uppenbart onödig. Bedömningen 
ska göras skyndsamt. Resultatet av 
bedömningen ska ligga till grund 
för den individuella studieplanen. 
Vad som avses med nyanländ fram-
går av 3 kap. 12 a §. 

  
 Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om underlag 
för sådana bedömningar. 

 
 Interkommunal ersättning 

 
33 b § 

Om en elev tas emot i utbild-
ning i svenska för invandrare med 
stöd av 31 § tredje stycket har den 
mottagande kommunen rätt till 
ersättning för sina kostnader för 
elevens utbildning från elevens hem-
kommun. 
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22 kap. 
1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– allmänna förutsättningar för distansundervisning i vissa skol-

former (2–4 §§), 
– när distansundervisning får användas i vissa obligatoriska skol-

former (5 och 6 §§), 
– när distansundervisning får användas i gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan (7 och 8 §§), 
 – när distansundervisning får 

användas i kommunal vuxen-
utbildning (8 a §), 

– utförare av distansundervisning (9 §), 
– krav på distansundervisning (10 och 11 §§), 
– resor och boende (12 §), 
– särskilda bestämmelser om utbildning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan där distansundervisning får användas för hela ut-
bildningen (13–22 §§), och 

– bemyndigande (23 §). 

2 §9 
Distansundervisning får an-

vändas i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan endast under de förut-
sättningar och med de begräns-
ningar som följer av detta kapitel 
och föreskrifter som har med-
delats i anslutning till kapitlet. 
Distansundervisning får inte an-
vändas i förskolan och förskole-
klassen. 

Distansundervisning får an-
vändas i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesär-
skolan och kommunal vuxenutbild-
ning endast under de förutsätt-
ningar och med de begränsningar 
som följer av detta kapitel och 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till kapitlet. Distans-
undervisning får inte användas i 
förskolan och förskoleklassen. 

I utbildning där distansundervisning används får även andra former 
av undervisning användas. 

 

 
8 Senaste lydelse 2020:605. 
9 Senaste lydelse 2020:605. 
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 När distansundervisning får 
användas i kommunal 
vuxenutbildning 

 
8 a § 

Distansundervisning får an-
vändas vid utbildning i svenska 
för invandrare inom kommunal 
vuxenutbildning efter önskemål 
från elev, om eleven av personliga 
skäl avseende avstånd till skola, 
arbete eller hälsa har behov av 
sådan undervisning samt huvud-
mannen anser eleven har förut-
sättningar att tillgodogöra sig så-
dan undervisning.  

Distansundervisning får även 
användas inom kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå. 

Vid distansundervisning inom 
kommunal vuxenutbildning ska 
inte 9–10 samt 12 §§ gälla. 

Rektorn beslutar om distans-
undervisning inom kommunal 
vuxenutbildning. 

28 kap. 
12 §10 

Beslut av en kommun eller en region får överklagas till Skolväsen-
dets överklagandenämnd i fråga om 

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller till-
hörighet till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §, 

2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket, 
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens 

upphörande enligt 7 kap. 14 §, 
4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 

13 §, 10 kap. 25 § eller 11 kap. 25 §, 

 
10 Senaste lydelse 2020:605. 
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5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte 
bor hemma, 

6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 
enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 
29 § andra stycket, 

7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 
17 kap. 14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som utfor-
mats för en grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 §, mottagande 
i första hand enligt 19 kap. 29 § första stycket eller mottagande en-
ligt 22 kap. 14 §, 

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 
5 eller 7 §, 

9. mottagande till kommunal 
vuxenutbildning enligt 20 kap. 
13 §, 14 § andra stycket, 22 eller 
33 §, 

9. mottagande till kommunal 
vuxenutbildning enligt 20 kap. 
13 §, 14 § andra stycket, 22, 31 § 
tredje stycket eller 33 §, 

10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxen-
utbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket, 

11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 
9 § tredje eller fjärde stycket, 

12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § 
tredje stycket, eller 

13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som av-
ses i 29 kap. 2 § andra stycket 3. 

Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas 
endast av barnet, eleven eller den sökande. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas på 
utbildning från och med den 1 juli 2022. 

2. Bestämmelserna i 3 kap. 12 j §, 20 kap. 8 §, 29 §, 31 § och 33 a § 
ska tillämpas för de elever som första gången tas emot i utbildning i 
svenska för invandrare från den 1 juli 2022. 

 
  



SOU 2020:66 Författningsförslag 

51 

1.2 Förordning om ändring i förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxen-
utbildning att 2 kap. 1 §, 2 §, 16 § och 17 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 §11 

Med verksamhetspoäng avses 
i denna förordning ett mått på 
studieomfattningen eller valider-
ingen inom kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå samt kommunal 
vuxenutbildning som särskild ut-
bildning. 

Med verksamhetspoäng avses 
i denna förordning ett mått på 
studieomfattningen eller valider-
ingen inom kommunal vuxen-
utbildning. 

 
2 §12 

Inom kommunal vuxenutbild-
ning på grundläggande och gym-
nasial nivå samt kommunal vuxen-
utbildning som särskild utbildning 
beräknas 20 verksamhetspoäng 
för en veckas heltidsstudier eller 
för validering av kunskaper av 
motsvarande omfattning. 

Inom kommunal vuxenutbild-
ning beräknas 20 verksamhets-
poäng för en veckas heltidsstudier 
eller för validering av kunskaper 
av motsvarande omfattning. 

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beräknas en 
verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom kommunal vuxen-
utbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå beräknas en 
verksamhetspoäng för varje gymnasiesärskolepoäng. 

En årsstudieplats inom kom-
munal vuxenutbildning på grund-
läggande eller gymnasial nivå eller 
inom kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning motsvarar 
800 verksamhetspoäng. 

En årsstudieplats inom kom-
munal vuxenutbildning motsvarar 
800 verksamhetspoäng. 

 
11 Senaste lydelse 2020:461. 
12 Senaste lydelse 2020:461. 
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16 §13 
Hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upp-

rättas för varje elev. 
I 20 kap. 8 § skollagen 

(2010:800) anges att den indivi-
duella studieplanen ska innehålla 
uppgifter om den enskildes ut-
bildningsmål och planerad om-
fattning av studierna. Omfatt-
ningen av studierna ska anges i 
verksamhetspoäng när det gäller 
kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå 
och kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning. Om ut-
bildningsmålet för en elev i kom-
munal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå är en gymnasieexamen, 
ska det i planen anges vilket pro-
gram inom gymnasieskolan som 
utbildningen huvudsakligen mot-
svarar. Vidare ska i förekom-
mande fall målen för individuella 
kurser framgå av planen. 

I 20 kap. 8 § skollagen 
(2010:800) anges att den indivi-
duella studieplanen ska innehålla 
uppgifter om den enskildes ut-
bildningsmål och planerad om-
fattning av studierna. Omfatt-
ningen av studierna ska anges i 
verksamhetspoäng. Om utbild-
ningsmålet för en elev i kommu-
nal vuxenutbildning på gymna-
sial nivå är en gymnasieexamen, 
ska det i planen anges vilket pro-
gram inom gymnasieskolan som 
utbildningen huvudsakligen mot-
svarar. Vidare ska i förekom-
mande fall målen för individuella 
kurser framgå av planen. 

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med 
eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och 
yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjlig-
heter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryterings-
behov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas 
i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras.  

Rektorn ansvarar för att planen revideras och att hemkommunen 
informeras om revideringen.  

 
13 Senaste lydelse 2013:360. 
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 Av planen ska framgå om en 
elev helt eller delvis ska få sin 
undervisning genom distansunder-
visning och skälen för detta. Rek-
torn ansvarar för att behovet av 
och förutsättningarna för distans-
undervisning vid behov omprövas. 

 
17 § 

Statens skolverk får meddela 
föreskrifter om utformningen av 
individuella studieplaner. 

Statens skolverk får meddela 
föreskrifter om utformningen av 
och innehållet i individuella studie-
planer. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tilläm-
pas på utbildning efter den 1 juli 2022. 
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1.3 Förordning om ändring i förordningen 
(2011:556) med instruktion för Statens 
skolinspektion 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:556) med in-
struktion för Statens skolinspektion att 2 § ska ha följande lydelse. 

 
2 §14 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndig-

hetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har 
även tillsyn över vissa andra utbildningar och verksamheter i den 
omfattning som följer av föreskrifter eller särskilda beslut. 

Kvalitetsgranskningen och den tillsyn som utövas löpande ska 
genomföras med utgångspunkt dels i en behovsanalys, dels i att de 
ska omfatta sådana aspekter som kräver en kvalitativ bedömning av 
undervisningen och verksamheten. 

Den löpande tillsynen över 
förskola, fritidshem, annan peda-
gogisk verksamhet och vuxen-
utbildning ska i huvudsak utövas 
på huvudmannanivå. Den löpande 
tillsynen över övrig barn- och 
ungdomsutbildning ska utövas på 
huvudmannanivå och skolnivå. 

Den löpande tillsynen över 
förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet ska i 
huvudsak utövas på huvudmanna-
nivå. Den löpande tillsynen över 
övrig utbildning ska utövas på 
huvudmannanivå och skolnivå. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
14 Senaste lydelse 2017:301. 
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2 Utredningens arbete 

I arbetet med betänkandet har utredningen inhämtat synpunkter 
från Statens skolverk, Statens skolinspektion, Arbetsförmedlingen 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL). Före-
trädare för dessa samt företrädare från regeringskansliet/departe-
ment har även ingått i den expertgrupp som utredningen har haft 
tillgång till. Möten har hållits med expertgruppen som haft möjlighet 
att bidra med fördjupade resonemang och perspektiv samt komma 
med synpunkter på förslag och texter. 

Vid sidan av arbetet med expertgruppen har utredningen fört tät 
dialog med Skolverket och Skolinspektionen i enskilda frågor. Även 
Statistiska centralbyrån har bistått utredningen. 

Vid två tillfällen har utredningen genomfört fördjupade samtal 
kring såväl problemanalys som förslag till lösningar med av utred-
ningen utsedda referensgrupper. I referensgrupperna har bland annat 
forskare, skolchefer och fackförbund deltagit. Urvalet har gjorts med 
tanke på geografisk spridning, kommunstorlek, kompetensområden 
med mera. Vi har även fört upprepade samtal med ett flertal lärar-
utbildare. 

Utredningen har deltagit vid SKR:s nätverksträffar för chefer inom 
vuxenutbildning vid två tillfällen och i SKR;s regi mött nätverket för 
språkutvecklande arbetsplatser.  

Relevant forskning har utöver läsning kommit utredningen till 
del genom samtal med forskare för att belysa utredningens uppdrag 
och preliminära förslag ur olika perspektiv. 

Professor Olle Lundin vid Uppsala universitet har bidragit till 
utredningens arbete genom att inkomma med ett rättsutlåtande av-
seende upphandling, valfrihet och auktorisationssystem inom vuxen-
utbildningen. 



Utredningens arbete SOU 2020:66 

56 

Nyckeltalsinstitutet har genomfört en form av samhällsekono-
misk analys med syfte att klargöra kostnaderna i sfi och sfi i kombi-
nation och huvudmännens analys av resultat i verksamheterna. Detta 
för att ge utredningen ett diskussionsunderlag för resonemang om 
lönsamma insatser och prioriteringar. 

Utredningen har genomfört en kommunenkät med syfte att skaffa 
underlag för nulägesbeskrivningen av vuxenutbildningen, fördjup-
ning av problembilden och som stöd för förslag. 

Utredningen har efter initiativ från SUHF:s flyktingrupp sam-
manträtt med företrädare för vissa lärosäten och regionförbund i 
frågan om möjligheter till sfi på lärosäten. 

Verksamhetsbesök har genomförts i komvux som särskild utbild-
ning där elever kombinerar studierna med sfi.  

Utredningen har besökt folkhögskolor som bedriver sfi samt kom-
binerar sfi med andra kurser och mött ledning, medarbetare och elever.  

Utredningen har besökt sfi-verksamheter och alternativa former 
för språkträning för elever i behov av stöd och deltagare som har 
avslutat sfi utan att ha nått målen med kurs D.  

Erfarenheter och underlag som inhämtats under utredningen arbete 
med den promemoria som lämnades till regeringen 2019 har använts 
även i arbetet med betänkandet, exempelvis lärare, studiehandledare 
och vägledares kunskaper och erfarenheter. 

Utredningens arbete har i den så viktiga sista delen ägt rum under 
den pandemin som har präglat 2020 och som har medfört att flera av 
utredningens planerade aktiviteter har ställts in. Detta har i viss mån 
kompenserats med individuella samtal med olika företrädare. 
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3 Bakgrund 

Detta kapitel utgör en bakgrund till betänkandets kommande kapi-
tel. Innehållet är utvalt för att ge en saklig grund till de förslag och 
bedömningar utredningen lämnar i detta betänkande. I de följande 
kapitlen ges bakgrundsbeskrivningar som bedömts vara relevanta i 
det aktuella sammanhanget och upprepas därför inte här. 
Här beskrivs bland annat: 

• Utredningens förslag och bedömningar i promemorian På väg – 
mot kvalitet och likvärdighet, juni 20191 

• Kommunernas vuxenutbildning – regelverk och innehåll på en 
övergripande nivå, 

• Den kommunala vuxenutbildningen – målgrupper och nuläge, 

• Ett samlat resultat från utredningens enkät till kommunerna som 
genomfördes vecka 4–10, 2020.  

3.1 Utredningens promemoria 2019 

Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna  

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur det kan 
säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för ny-
anlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen 
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Utredningen föreslår en sammanhållen utbildning i vilken eleven 
garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar i veckan under 
en fyraveckorsperiod. Den sammanhållna utbildningen består av ett 

 
1 I kapitlet återger vi valda delar ur kapitel 3 i utredningens promemoria. 
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sammansatt urval kurser som är anpassat till målgruppens gemen-
samma behov och förutsättningar. Förslaget utgår från utredningens 
pedagogiska bedömning av vad som kan anses vara effektiv under-
visning för den nyanlända individens lärande samt en bedömning av 
vad som kan vara rimliga förutsättningar för att organisera undervis-
ningen så att utrymme finns för individanpassning och flexibilitet. 
I den garanterade undervisningstiden om minst 23 timmar ryms de 
garanterade 15 undervisningstimmarna i sfi och minst 8 timmars under-
visning per vecka i andra kurser i komvux. Huvudmannen kan i sam-
råd besluta om flera sammanhållna utbildningar ifall det motiveras 
av målgruppers olika behov. 

Huvudmannen ansvarar för att ta fram en plan för den samman-
hållna utbildningen (utbildningsplan) som ger en ram till den samman-
hållna utbildningen genom att syftet, det huvudsakliga innehållet (de 
olika kurserna), organisation och utbildningens längd beskrivs. Det 
ska även framgå hur utbildningen ska organiseras så att den utgör en 
helhet för individen och så att samarbetsmöjligheter mellan olika per-
sonalgrupper i utbildningen underlättas. Utbildningsplanen är alltså 
avsedd att stödja huvudmannen att skapa struktur i den samman-
hållna utbildningen och bidra till framförhållning när det gäller re-
sursfördelning och stödinsatser inom utbildningen, men också att 
avgränsa vad som inte ska ingå i den sammanhållna utbildningen för 
den aktuella målgruppen.  

Utredningen bedömer att andra individer i kommunerna kan ha 
motsvarande behov och därmed gynnas av att ta del av en samman-
hållen utbildning. Utredningen avstår dock från att reglera rätten till 
utbildningen för dessa. 

Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen 
till kommuner 

Utredningen ska utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kom-
muner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta 
del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingen till kommunerna 
ska lämna uppgifter om vilka individer som anvisats till etablerings-
programmet och som enligt Arbetsförmedlingen omfattas av den s.k. 
utbildningsplikten. Uppgiftsskyldigheten förbättrar kommunernas 
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möjligheter att tillsammans med individen utifrån dennes behov och 
förutsättningar göra en individuell studieplan där kraven på de som 
omfattas av s.k. utbildningsplikt tillgodoses. Uppgiftsskyldigheten be-
hövs också för att kommunerna ska veta vilka individer som omfattas 
av den garanterade undervisningstiden på minst 23 timmar i veckan. 

Förslag om Skolverkets stöd till huvudmän 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för 
att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som 
motsvarar elevernas behov och förutsättningar. 

Utredningen förslår att Skolverkets regeringsuppdrag om riktat 
stöd för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever från 
och med 2020 i ökad grad ska användas för att höja kvaliteten i ut-
bildning för nyanlända vuxna. Skolverket ska bland annat genom olika 
informationsinsatser ge huvudmännen stöd i arbetet med att ta fram 
en utbildningsplan för sammanhållen utbildning. Skolverket ska också 
kartlägga vuxenutbildningens behov av stöd och kompetensutveck-
ling när det gäller nyanländas lärande.  

Utredningen bedömer att det finns stora behov av utvecklings-
stöd i vuxenutbildningen när det gäller nyanlända vuxna och att 
nuvarande begränsning av hur stor del av Skolverkets medel som får 
användas till nyanlända elever därmed ska tas bort.  

Bedömning av garanterad undervisningstid i kurs A och B 

Utredningen bedömer att den garanterade undervisningstiden i kurs A 
och B ska vara oförändrad. Tillämpar huvudmannen regelverket om 
minst 15 timmars garanterad undervisningstid i kurs A och B med 
läs- och skrivinlärning utöver detta så studerar en relativt stor del av 
eleverna i kurs A och B sannolikt mer än 15 timmar per vecka. En 
övervägande del av de som studerar kurs A och B kommer att om-
fattas av s.k. utbildningsplikt och har därmed rätt till minst 15 tim-
mars undervisning. 

Det saknas forskning eller annan form av uppföljning av hur an-
talet timmar undervisning i sfi per vecka påverkar genomströmningen, 
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i antal timmar per kurs eller i kalendertid per kurs. Utredningen be-
dömer därför att det saknas stöd för en generell utökning av den 
garanterade undervisningstiden. 

Bedömning om stöd och andra insatser  

Utredningen bedömer att en delvis obligatorisk elevhälsa inom vuxen-
utbildning enligt skollagen bör övervägas vidare. 

Utredningen bedömer att studiehandledning på modersmål eller 
på elevens starkaste språk är en viktig insats i nyanländas utbildning. 
Kvalitet och omfattning av den studiehandledning som erbjuds 
komvux-elever behöver undersökas. För att främja likvärdighet och 
ökad tillgång till studiehandledning i vuxenutbildningen bör behovet 
av kompetensutveckling för studiehandledare analyseras och möjlig-
heterna att erbjuda studiehandledning via fjärrundervisning behöver 
undersökas ytterligare. 

Bedömning om kompetensutveckling för lärare 

Utredningen bedömer att behoven av kompetensutveckling i vuxen-
utbildningen sannolikt är omfattande hos både obehöriga och be-
höriga lärare och behöver kartläggas. Utredningen lämnar därför 
förslaget om Skolverkets stöd när det gäller kompetensutveckling 
kring nyanlända vuxnas lärande. Arbetet med kompetensutveckling 
ska ingå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska ge-
nomföras i linje med verksamhetens behov. Utredningen instämmer 
i Komvux-utredningens förslag om kartläggning av kompetensutveck-
ling i komvux. 

Bedömning om statistik och uppföljning 

Utredningen bedömer att Skolverket och SCB som ett led i arbetet 
med kvalitet och genomströmning behöver utveckla den nationella 
statistiken när det gäller vuxenutbildningen generellt, men i synner-
het sfi, så att den bättre beskriver verksamheten utifrån dess förut-
sättningar och möjliggör uppföljning och analys av hur utbildningarna 
och verksamheterna utvecklats i förhållande till de nationella målen 
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och hur resurser används. Kommunerna behöver även tydligare in-
struktioner till vad som ska rapporteras in. 

Utredningen bedömer också att Skolinspektionen i ett tidigt skede 
bör granska hur utredningens förslag om sammanhållen utbildning 
och utbildningsplan realiseras i kommunerna. 

3.2 Vuxenutbildningen i Sverige 

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av vuxenutbildningens 
mål, roll och former. 

3.2.1 Vuxenutbildning för individ, samhälle 
och arbetsmarknad 

Den kommunala vuxenutbildningen, komvux har som övergripande 
mål att den vuxna individen enligt skollagen 20 kap. 2 § ska  

stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet at utveckla sina 
kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

De senaste åren har komvux fått en allt mer framträdande roll för 
kompetensförsörjning och olika målgruppers etablering på den svenska 
arbetsmarknaden, vilket bidragit till att de övergripande målen i skol-
lagen fått tillägget att komvux ska  

ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och utgöra en bas för 
den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. 

Dessa mål genomsyrar även såväl vuxenutbildningens läroplan (Lvux12) 
som dess kursplaner. 

Målgruppen för komvux har under de senaste åren både vuxit och 
förändrats med fler nyanlända och personer i behov av stöd. Sam-
tidigt utvecklas samhället och arbetslivet i snabb takt och ställer nya 
krav på kunskap och kompetenser hos individerna.  

Utmärkande för såväl komvux som annan vuxenutbildning är att 
man kontinuerligt behöver se över sina organisatoriska och andra 
förutsättningar för att erbjuda en utbildning i takt med omvärldens 
och individernas behov. 
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Den svenska arbetsmarknaden är enligt Arbetsförmedlingen hög-
kvalificerad och redan 2017 konstaterade myndigheten i sin rapport 
Perspektiv på etableringsuppdraget2 att en av de tydligaste skilje-
linjerna på arbetsmarknaden går mellan de som saknar gymnasie-
utbildning och de som har gymnasieutbildning eller högre. I Sverige, 
liksom i de flesta andra länder har befolkningens utbildningsnivå 
successivt ökat under många års tid samtidigt som arbetsmarknaden 
blivit allt mer kvalificerad. 

Ur ett internationellt perspektiv är i Sverige andelen jobb med 
kortare krav på utbildning eller introduktion mycket liten och utgör 
endast 6 procent av svensk arbetsmarknad (SSYK1)3. En konsekvens 
av detta är att sysselsättningsgraden bland de som saknar en gym-
nasieutbildning är bestående låg och parallellt är arbetslösheten hög. 
Detta gäller såväl för utrikes som inrikes födda. Andelen utrikes 
födda med högst förgymnasial utbildning är hög och låg på 21,5 pro-
cent 2018 medan motsvarande andel för inrikes födda var 13,8 pro-
cent4 samma år. Människor flyttar till Sverige av olika skäl, vilket 
visar sig i olika invandrargruppers utbildningsnivå. Personer som har 
sökt skydd från krig, förtryck och förföljelse har generellt sett lägre 
utbildningsnivå än de som flyttat till Sverige av andra skäl. Under de 
senaste årens högkonjunktur har allt fler nyanlända individer tidigt 
kommit ut på arbetsmarknaden i sina första jobb. I det läge som råder 
med den pågående pandemin är det personer med kort tid i Sverige 
och ungdomar som har en svag etablering på arbetsmarknaden, som 
drabbas hårdast av arbetslöshet. 

3.2.2 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 

Vuxenutbildning är ett brett begrepp som kan sägas rymma såväl 
kommunal vuxenutbildning som universitets- och högskoleutbild-
ningar samt Yrkeshögskolans (YH) och folkhögskolornas samtliga 
utbildningar. 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är en skolform som sedan 
juli 2020 även omfattar kommunal vuxenutbildning som särskild ut-
bildning då särskild utbildning för vuxna (särvux) upphörde att vara 

 
2 Arbetsförmedlingen 2017. Perspektiv på etableringsuppdraget. Dnr Af-217/0017 9995.  
3 Standarden för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012) används inom arbetsmarknadsstati-
stiken och är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter. Läs mer via 
www.scb.se/SSYK.  
4 www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/utbildningsniva/. 
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en egen skolform. Utöver komvux som särskild utbildning består 
komvux av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), 
kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. 

Utredningen använder både begreppen kommunal vuxenutbild-
ning och komvux i betänkandets olika avsnitt. Utredningen använder 
genomgående begreppet sfi och avser då kommunal vuxenutbildning 
i svenska för invandrare. 

3.2.3 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 

Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att vuxna in-
vandrare får grundläggande kunskaper i svenska språket. Eleven ska 
få möjligheten att utveckla ett funktionellt andraspråk för aktiv del-
aktighet i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt för fortsatta studier. 
Huvudmannen ska erbjuda minst 15 timmar undervisning i veckan i 
genomsnitt i en fyraveckorsperiod. 

För elever som saknar eller har kort formell utbildning och som 
inte är funktionellt litterata ska utbildningen, enligt skollagen inne-
hålla grundläggande läs- och skrivundervisning. Detta gäller även 
elever med annat skriftsystem än det latinska. Den grundläggande 
läs- och skrivundervisningen är enligt kursplanen inte inkluderad i 
de 15 timmarna undervisning som beskrivs ovan men ska kombineras 
med den sfi-kurs som eleven läser. 

Nödvändiga avvikelser från sfi-kursplanen får enligt förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning göras för de elever med utvecklings-
störning som har behov av att läsa sfi. Även anpassningar ska göras 
för döva och hörselskadade elever i sfi. 

Undervisningen i sfi ska, enligt skollagen, kunna kombineras med 
andra aktiviteter som arbetslivsorientering, praktik, validering och 
annan utbildning som gynnar elevens språkutveckling och förutsätt-
ningar företablering i samhället. Kursplanen i sfi saknar centralt inne-
håll och möjliggör därigenom en högre grad av individanpassning av 
undervisningens innehåll än andra kursplaner. 

Sfi omfattar tre studievägar, 1, 2 och 3 och fyra olika kurser, A, 
B, C och D. Systemet med studievägar och kurser möjliggör en mål-
gruppsanpassning av sfi i form av exempelvis studietakt och arbets-
sätt. Tabell 3.1 visar hur systemet med studievägar och kurser ser ut 
i relation till tidigare formell utbildningsbakgrund. 
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Tabell 3.1 Studievägar och kurser  

Elevernas studiebakgrund per studieväg  

Studiebakgrund Studieväg Kurser 
Mycket kort eller ingen studiebakgrund 1 1A, 1B, 1C och 1D 
Viss studiebakgrund 2 2B, 2C och 2D 
God studiebakgrund 3 3C och 3D 

 
 
Sfi är en rättighet för den individ som är folkbokförd i kommunen 
och saknar den kunskap som sfi ska ge. Den som har uppehålls-
tillstånd som ligger till grund för bosättning, till exempel i väntan på 
folkbokföring, omfattas också av denna rättighet. Individer med till-
fälliga uppehållstillstånd omfattas på samma sätt så länge uppehålls-
tillståndet gäller. Sfi kan erbjudas från och med andra kalenderhalv-
året det år individen fyller 16 år. Plats ska erbjudas inom tre månader 
om särskilda skäl inte föreligger. Dock ska kommunen aktivt verka 
för att nyanlända som omfattas av etableringslagen5 erbjuds plats på 
sfi inom en månad. Den elev som avbryter sfi, har rätt att återuppta 
studierna så länge eleven gör tillfredsställande framsteg och betyg i 
kurs D inte uppnåtts. 

3.2.4 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är en rättighet 
för vuxna om saknar de kunskaper som vanligtvis uppnås i grund-
skolan. Utbildningen omfattar samma ämnen som i grundskolan 
med undantag för bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, teknik samt 
hem och konsumentkunskap. Ämnet hem- och konsumentkunskap 
utgick 2018 samtidigt som grundläggande kurser i samhällsoriente-
rande och naturorienterande ämnen tillkom. 

Svenska som andraspråk är det ämne på grundläggande nivå som 
har flest deltagare. Svenska som andraspråk kan läsas i sin helhet eller 
som nationella delkurser, vilket även är möjligt i ämnena svenska, 
matematik och engelska. Inom kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande nivå får nationella kurser delas upp i delkurser om natio-
nella delkurser saknas. 

 
5 Lag 2019:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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3.2.5 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna 
som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i gymnasieskolan. 
Utbildningen erbjuder såväl yrkeskurser som högskoleförberedande 
kurser. Sedan 2017 är det en rättighet att delta i en utbildning på 
gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet 
till högskola och yrkeshögskola. I övrigt är kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå inte en rättighet utan den som fått minst 
utbildning ska prioriteras. Urvalsförfarandet kommer dock att änd-
ras genom en ändring i skollagen som träder i kraft i juli 2021 och 
innebär att ”de som har störst behov av utbildning ska prioriteras”. 

Nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå får delas upp i delkurser. Skolverket har, i samråd med bransch-
kunniga, utformat nationella yrkespaket som är kortare yrkesutbild-
ningar som beskriver vilken specifik kombination av gymnasiala 
yrkeskurser som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för 
olika yrkesområden. Yrkespaketen kan användas inom komvux på 
gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi 
eller kurser på grundläggande nivå.  

För utrikes födda elever som ska läsa vidare på högskola och 
universitet utgör sfi endast inledningen på en omfattande utbildning 
i svenska som andraspråk eftersom kursen svenska som andraspråk 3 
är behörighetskravet för högre studier. 

3.2.6 Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är sedan juli 2020 
en del i skolformen komvux. Utbildningen vänder sig till vuxna med 
utvecklingsstörning eller med begåvningsmässig funktionsnedsätt-
ning på grund av förvärvad hjärnskada. Utbildningen finns på grund-
läggande och gymnasial nivå och motsvarar grundsärskolan inklusive 
träningsskolan respektive gymnasiesärskolans nationella program. 
De vuxna som saknar dessa kunskaper och har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen omfattas av samma rättighetslagstift-
ning som elever i komvux på grundläggande och gymnasial nivå. 
Komvux som särskild utbildning har egna kursplaner med betygs-
krav men utan betyget F.  
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Elever med utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada kan 
kombinera särskild utbildning med sfi. I detta betänkande behandlas 
elever inom komvux som särskild utbildning endast utifrån perspek-
tivet sfi. Se vidare avsnitt 4.2.2. 

3.2.7 Orienteringskurser i komvux 

Orienteringskurser kan anordnas på både grundläggande och gym-
nasial nivå i komvux och komvux som särskild utbildning. En orien-
teringskurs ska svara mot den enskilda elevens behov som inte till-
godoses genom en nationell kurs. Orienteringskurserna har olika 
syften och kan ges inför studier på olika nivåer i komvux men även 
integrerat med nationella kurser. Varje orienteringskurs kan omfatta 
maximalt 200 poäng. På orienteringskurser sätts inte betyg utan 
eleven får ett intyg. Från och med 2018 kan orienteringskurser an-
ordnas med de åtta olika syften som anges i förordningen om vuxen-
utbildning: 

• medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,  

• ge ökade studietekniska färdigheter, 

• vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,  

• ge tillfälle till validering,  

• ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål,  

• ge stöd i form av yrkessvenska,  

• ge grundläggande digital kompetens,  

• ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad. 

3.2.8 Utveckling av regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

Utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux stimuleras 
genom årliga statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkes-
vux) sedan 2009 men villkoren för statsbidraget och antalet platser 
har justerats under årens lopp. År 2016 avsattes särskilda platser för 
yrkesutbildningar i kombination med sfi eller svenska som andra-
språk på grundläggande nivå. Vid samma tidpunkt infördes även nya 



SOU 2020:66 Bakgrund 

67 

syften i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (yrkessvenska 
och modersmålsstöd/studiehandledning) bland annat för att möjlig-
göra yrkesutbildningar med språkstöd för målgruppen utrikes födda.  

Från och med 2017 finns ett krav på att minst tre kommuner ska 
samarbeta för att erhålla statsbidrag och benämningen regionalt 
yrkesvux införs. Kommunerna kan erbjuda sammanhållna yrkesutbild-
ningar, s.k. yrkespaket, som möter behov på den regionala och lokala 
arbetsmarknaden, men som inte motsvarar en hel gymnasieutbild-
ning. Under 2017–2018 har Skolverket tagit fram nationella yrkes-
paket som är påbyggbara och som stegvis kan leda till gymnasie-
examen. Yrkespaketen är framtagna tillsammans med branscherna 
och ska möta arbetsmarknadens kompetenskrav för anställning. De 
nationella yrkespaketen omfattar från 400 till 1 500 poäng och kan 
användas inom komvux och för gymnasieskolans introduktions-
program. De nationella yrkespaketen ska bidra till ökad likvärdighet 
men det står kommunerna fritt att ta fram egna yrkespaket. 

Regeringens satsningar på regionalt yrkesvux har ökat successivt 
och för 2021 motsvarar volymen 63 500 platser. Statsbidraget för-
delas proportionerligt i förhållande till ansökta platser mellan yrkes-
vux respektive kombinationsutbildning med sfi och svenska som 
andraspråk.  

3.2.9 Modersmål i komvux 

Betydelsen av ett utvecklat förstaspråk för lärande, förståelse och 
meningsskapande slås fast av forskare, såväl internationellt som i 
Sverige.  

För den individ som avser att påbörja studier i komvux men har 
mycket begränsade kunskaper i svenska är tillgång till information 
på modersmålet eller ett annat språk som individen behärskar, av-
görande för att individen ska kunna göra medvetna, aktiva val i sam-
manhanget. 

Enligt 20 kap. 10 a § i skollagen är hemkommunen skyldig att se 
till att studie- och yrkesvägledning erbjuds den person som avser att 
påbörja studier i sfi eller på grundläggande nivå i komvux och i 
komvux som särskild utbildning. För nyanlända vuxna med annat 
modersmål, som på grund av att de är nya i Sverige och inte behärskar 
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svenska, behövs stöd i form av tolk både vid studie- och yrkesväg-
ledning samt vid kartläggning och utformandet av den individuella 
studieplanen. 

Undervisning i och på modersmål eller på elevens starkaste språk 
är reglerat i skollagen och förordningen om vuxenutbildning. 

• Utbildning i komvux på grundläggande nivå får tillhandahållas på 
elevens modersmål eller på något annat språk som eleven behärskar 
om eleven har bristfälliga kunskaper i svenska språket.  

• Inom sfi kan den grundläggande läs- och skrivundervisningen er-
bjudas på elevens modersmål eller starkaste språk.  

• Studiehandledning på modersmål eller ett annat språk som eleven 
behärskar kan erbjudas elever som behöver det. 

• Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål eller elevens 
starkaste språk kan ges som orienteringskurs i kombination med 
annan utbildning i komvux. 

Studiehandledning är en insats som kan öka elevens möjligheter att 
tillgodogöra sig utbildningen. Enligt förordningen (2011:1108) om 
vuxenutbildning kan en elev få studiehandledning på modersmål 
eller annat språk som eleven behärskar om eleven behöver det. Enligt 
förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning ska elever som behöver det erbjudas modersmåls-
stöd eller studiehandledning på modersmål i form av orienterings-
kurs. 

Studiehandledning på modersmål skrevs in i förordningen om 
vuxenutbildning först 2016 medan insatsen har funnits i både grund-
skole- och gymnasieförordningen sedan 1997.6 

3.2.10 Elever i komvux 

Totalt studerade 387 0007 elever inom komvux under 2019. De se-
naste tio åren har antalet elever i komvux stadigt ökat. 60 700 elever 
studerade på grundläggande nivå och 96 procent av dem var utrikes 
födda. 201 000 elever studerade på gymnasial nivå och av dessa var 
43 procent utrikes födda. 153 000 elever studerade sfi 2019 vilket är 

 
6 Grundskoleförordning (1994:1194) och Gymnasieförordning (2010:2039). 
7 Skolverket 2019. Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019. Dnr 2020:906. 
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en minskning på 4 procent jämfört med 2018. Av dessa elever stude-
rade 26 800 elever både på sfi och på grundläggande eller gymnasial 
nivå under 2019. Jämfört med föregående år har antalet elever som 
studerar både sfi och på grundläggande eller gymnasial nivå ökat med 
3 080 elever, vilket motsvarar en ökning med 13 procent. 

Genomgående studerar fler kvinnor än män inom komvux och 
2019 var andelen kvinnor i komvux på grundläggande och gymnasial 
nivå 60 procent. Inom sfi studerade 57 procent kvinnor och 43 procent 
män. Andelen kvinnor i sfi ökade från 54 procent till 57 procent 2019.  

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram finns språkintroduk-
tion för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. Språkintroduktionen 
är det största introduktionsprogrammet med totalt 14 800 elever 2019. 
Antalet elever på språkintroduktionen minskade detta läsår, med 
8 050 elever eller 35 procent. Många unga nyanlända hinner inte nå 
gymnasiebehörighet innan de fyllt 20 år, vilket är den övre gränsen 
för att få börja på nationellt program inom gymnasieskolan. En knapp 
tredjedel av eleverna gick 2017 direkt från språkintroduktionen till 
komvux. Bland de elever som går vidare från språkintroduktionen 
till ett nationellt program i gymnasieskolan är det långt ifrån alla som 
uppnår en gymnasieexamen. Därför är övergången till studier i kom-
vux viktig även för denna grupp. 

Särskild utbildning för vuxna (särvux) upphörde att vara en egen 
skolform den 1 juli 2020 och ingår nu som en del av komvux och 
benämns komvux som särskild utbildning. Den statistik8 som redo-
visas nedan beskriver resultat från skolformen särvux. Antalet kom-
muner som erbjuder särvux har minskat de senaste tio läsåren. Läs-
året 2009/10 erbjöds särvux i 215 kommuner medan 177 kommuner 
erbjuder särvux läsåret 2019/20. Runt 7 procent av eleverna studerar 
i en annan kommun än folkbokföringskommunen. Antalet elever 
inom särvux minskar. Läsåret 2009/10 uppgick antalet elever till 4 868 
och läsåret 2019/20 är antalet elever 3 525, vilket är en minskning 
med 28 procent mellan åren. Det är främst antalet elever på grund- 
och träningsskolenivå som har minskat. Läsåret 2019/20 studerar 
1 576 elever på grundsärskolenivå och 978 på träningsskolenivå. Se-
dan läsåret 2009/10 är det en minskning av antalet elever med 30 re-
spektive 33 procent. På gymnasiesärskolenivå har antalet elever inte 

 
8 Skolverket 2020. Statistik om särskild utbildning för vuxna läsåret 2019/20.  
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förändrats nämnvärt mellan åren. Totalt 1 335 elever läser på gym-
nasiesärskolenivå 2019/20. En elev kan läsa på flera nivåer under ett 
kalenderår och därför motsvarar inte antalen unika elever.  

Totalt 61 procent av eleverna inom särvux är 30 år eller äldre, 
vilket kan jämföras med komvux (exklusive sfi) där majoriteten 
(55 procent) är under 30 år (kalenderåret 2018). Könsfördelningen 
är jämn. Kvinnorna utgör 51 procent av eleverna och männen 49 pro-
cent. En mindre andel, 15 procent, är födda utomlands. 

3.3 Statlig ersättning till kommuner 
för flyktingmottagande 

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för Sveriges 
mottagande av asylsökande och nyanlända. Statliga myndigheter, kom-
muner och landsting har olika uppgifter i mottagandet. Kommunerna 
kompenseras för de merkostnader som uppstår för mottagandet via 
olika statliga ersättningar. När det gäller kommunmottagna nyanlända 
flyktingar eller skyddsbehövande, dvs. de som har uppehållstillstånd 
och bosätter sig i en kommun, får kommunen en schablonersättning 
per mottagen individ. 

Schablonersättningen/individ under 65 år var 142 600 kronor för 
2019 men höjdes med 3 500 kronor till 146 100 kronor 2020 på 
grund av att samhällsorienteringen utökades från 60 till 100 timmar. 
Beloppet betalas ut periodiserat under två år. Sedan 2015 har schablon-
ersättningen ökat från 83 600 kronor till 2020-årsbelopp. Schablon-
ersättningen tillfördes medel med anledning av utbildningsplikten 
4 800 kronor/individ (2018) och 6 600 kronor/individ (2019).  

I förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar regleras vilka kostnader schablonersättningen avser:  

1. mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, 

2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem 
och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. i skollagen. 
(öppen förskola, öppet fritids), 

3. sfi eller motsvarande utbildning, 
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4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för ut-
länningar som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

5. samhällsorientering, 

6. tolkning, 

7. andra insatser för att underlätta etableringen i samhället. 

Förordningen är allmänt hållen och kommunerna beslutar själva hur 
fördelningen av ersättningen ska göras mellan de ingående delarna. 
I ett PM, Schablonersättningar för flyktingmottagande – fördelning 
inom kommunen9, som Sveriges kommuner och landsting, SKL 
(numera SKR), tagit fram, redovisas svar från 175 kommuner. Det 
framgår att hälften av dessa kommuner fördelar hela ersättningen 
enligt en fast fördelning mellan de olika kostnadsposterna men be-
loppen varierar mellan kommunerna. Andra kommuner fördelar en 
del av ersättningen och behåller resten i en central pott och cirka 
15 procent av de kommuner som svarat har ingen fastställd modell 
för hur schablonersättningen fördelas. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare SKL) tar också 
upp att i många kommuner har verksamheten och revisorerna olika 
uppfattning kring möjligheten att använda ersättningen under längre 
tid än de två år under vilken den betalas ut. 

Det finns inga beräkningsunderlag som förklarar dagens nivå på 
flyktingschablonen. I samband med etableringsreformen 2010 tog 
regeringskansliet fram ett underlag som bland annat byggde på att 
knappt 50 procent av schablonen för vuxna (20–64 år) skulle bekosta 
sfi, 25 procent skulle bekosta ekonomiskt bistånd och 8 procent för 
samhällsorienteringen. Sedan dess har dock ersättningen höjts med 
mer än 50 procent utan att något beräkningsunderlag presenterats.10  

I augusti 2020 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att göra en 
kartläggning av hur kommunernas verksamhet för mottagandet av 
nyanlända är organiserat och hur ansvaret för mottagandet är förde-
lat inom kommunen. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknads-
departementet den 1 april 2021. 

 
9 SKL 2017. Schablonersättningar för flyktingmottagande – fördelning inom kommunen. Dnr 17/06133. 
10 SKL 2017. Schablonersättningar för flyktingmottagande – fördelning inom kommunen. Dnr 17/06133. 
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3.3.1 Höjd schablonersättning på grund av den så kallade 
utbildningsplikten 

I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde en utbild-
ningsplikt, tillfördes kommunerna medel för att bättre kunna möta 
utbildningsbehovet bland nyanlända. I budgetpropositionen för 2018 
beslutades tillskottet till kommunerna enligt följande: 

• 301 mnkr för 2018,  

• 467 mnkr för 2019 

• 378 mnkr för 2020 

• 363 mnkr fr.o.m. 2021. 

Medlen fördelas till kommunerna enligt ovan via schablonersätt-
ningen för mottagandet av nyanlända. De tilldelade medlen baseras 
på en uppskattad genomsnittlig kostnad om drygt 50 000 kronor per 
helårsplats i utbildning. För utbildningspliktens implementering 
under 2018 och 2019 har beräkningar gjorts som motsvarar 6 000–
9 000 deltagare i genomsnitt per år. För 2018 höjdes schablonersätt-
ningen med 4 800 kronor och 2019 ytterligare 6 600 kronor.  

3.4 Samlat resultat från utredningens 
enkätundersökning 

I detta avsnitt redovisar vi ett samlat resultat från den enkätunder-
sökning som utredningen lät genomföra under perioden vecka 4–10, 
2020. Resultat från enkäten används även i andra avsnitt i betänkandet 
men här beskrivs enkäten övergripande och vi resonerar också om 
vilka slutsatser som är möjliga att dra inom respektive frågeområde.  

Enkäten adresserades till funktionen skolchef för vuxenutbild-
ningen i samtliga kommuner. Syftet med enkäten var att samla in 
fakta och underlag för fördjupad analys av nuläget på kommunnivå 
gällande ett flertal av utredningens direktiv. Rubriker i enkäten för 
olika frågeområden var: 

• Styrning och ansvarsfördelning 

• Systematiskt kvalitetsarbete 



SOU 2020:66 Bakgrund 

73 

• Kompetensutveckling 

• Individanpassning och studieplanering. 

I enkätens inledande del efterfrågades bakgrundsfakta för kommunen 
baserade på läget under vecka 4 år 2020. En avslutande fråga ställdes 
om nationellt stöd från skolmyndigheterna: Skolverket, Skolinspek-
tionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Enkätens frågor 
var av olika slag, envals- och flervalsfrågor samt frisvar. Enkäten i sin 
helhet med de frågor som ställdes finns i bilaga 6. 

Enkäten besvarades av 192 kommuner som representerade 
213 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. Formell 
samverkan mellan kommuner förklarar varför några kommuner svarar 
både för sin egen kommun och på uppdrag av en annan.  

3.4.1 Beskrivande bakgrundsfakta 

Resultaten från enkäten redovisas som andel av totalt antal svarande 
kommuner samt på kommungruppsnivå. 

Inkomna svar fördelades på de 9 kommungrupperna enligt följande: 

Storstäder 2 st 

Pendlingskommuner nära storstad 29 st 

Större städer 15 st 

Pendlingskommun nära större stad 31 st 

Lågpendlingskommun nära större stad 23 st 

Mindre stad/tätort 23 st 

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 30 st 

Landsbygdskommun 31 st 

Landsbygdskommun m. besöksnäring 7 st. 

 
Antalet sfi-elever i mätvecka 4 fördelades enligt följande på de svarande 
kommunerna: 

0–100 elever 35 procent av kommunerna 

101–500 52 procent av kommunerna 

501–1 000 8 procent av kommunerna 

>1 001 6 procent. av kommunerna 
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Genomsnittligt antal anställda/rektor 

När samtliga svar sammanvägts blev det genomsnittliga antalet 
14,6 anställda/rektor. Det finns dock en tydlig skillnad mellan olika 
kommungrupper. För kommungruppen större städer blir det genom-
snittliga antalet 24,8 anställda/rektor medan kommungruppen lands-
bygdskommun med besöksnäring har i genomsnitt 9,7 anställda/rektor. 

Sfi-lärares behörighet och undervisningstid/vecka  

Andelen behöriga sfi-lärare var enligt enkätsvaren i genomsnitt 
67,2 procent. Jämförelser mellan kommuner visar att gruppen mindre 
stad/tätort har högst andel behöriga sfi-lärare med 90,2 procent och 
lägst andel har gruppen pendlingskommun nära mindre stad/tätort med 
53 procent.  

Sfi-lärares undervisningstid var högst i kommungruppen stor-
städer med 22 timmar/vecka och lägst i gruppen pendlingskommuner 
nära storstad med 12,4 timmar/vecka. Genomsnittlig undervisnings-
tid för samtliga blev 17 timmar/vecka vilket även de flesta kommu-
ner svarat. 

3.4.2 Styrning och ansvarsfördelning 

I enkäten ställde vi frågan om driftsform för komvux och särvux. 
I tabell 3.2 redovisas kommunernas svar när det gäller driftsform för 
sfi, komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt särvux. 

Tabell 3.2 Driftsformer för komvux sfi, övr. komvux och särvux  

Andel svar/driftsform  

Driftsform Komvux Sfi (%)  Övr. komvux (%) Särvux (%) 
Egen regi 66 20 73 
Både egen regi och entreprenad 18 67 3 
Formell samverkan enl. 23 kap. 6 §  8 16 18 
Endast entreprenad 7 6 6 

Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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Vuxenutbildning på entreprenad 

I kommuner som erbjuder vuxenutbildning på entreprenad är upp-
handling enligt lagen (2016:45 om offentlig upphandling, LOU) van-
ligast. 53 procent uppger att man tillämpar LOU vid entreprenad. 
10 procent tillämpar auktorisation när man sluter avtal med utbild-
ningsanordnare, 3 procent uppger att de använder sig av lagen om 
valfrihet, LOV och 4 procent tillämpar tjänstekoncession vid entre-
prenadavtal. 

Antalet utbildningsanordnare som kommunerna sluter avtal med 
varierar stort mellan kommuner. När det gäller antalet anordnare av 
sfi på entreprenad är fördelningen mellan svarande kommuner denna: 

• 61 procent av kommunerna har 1 utbildningsanordnare av sfi  

• 20 procent har 2–4 anordnare 

• 16 procent har 5–10 anordnare 

• 12 procent har mer än 10 anordnare av sfi i sin kommun. 

Som nämnts ovan tillämpar kommuner olika sätt att sluta avtal med 
utbildningsanordnare. Hur kommunen som huvudman kan över-
lämna ansvar till utbildningsanordnare är reglerat i 23 kap. 6 § skol-
lagen. Enkätsvaren visar att 73 procent av kommunerna med vuxen-
utbildning på entreprenad ställer kravet att utbildningsanordnaren 
har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen. 

När det gäller rektorsfunktionen menar 39 procent av de svarande 
kommunerna att de överlämnat hela rektorsfunktionen till externa 
utbildningsanordnare medan 37 procent svarar att de överlämnat 
rektorsuppgifter till externa utbildningsanordnare enligt 23 kap. 6 § 
skollagen. Utredningen finner att det råder en viss osäkerhet kring 
hur de svarande har tolkat de båda frågorna om rektorsfunktionen. 
Menar man hela rektorsfunktionen utifrån det som är reglerat i skol-
lagen enligt ovan eller menar man att hela rektorsansvaret omfattas?  

På båda frågorna som nämns ovan har 61 procent svarat att man 
inte överlämnar rektorsfunktionen/rektorsuppgifter till externa an-
ordnare. Dessa svar bidrar ytterligare till osäkerheten vad gäller tolk-
ning av svaren.  
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Kommunens huvudmannaansvar 

I enkäten ställdes frågan om vem som är huvudman för vuxenutbild-
ningen i kommunen i skollagens mening. I 85 svar uppger man att 
”kommunen” är ansvarig. I 83 svar anges politisk nämnd. I 31 av dessa 
kommuner är utbildningsnämnden ansvarig i 20 är kommunstyrelsen 
ansvarig och i 15 kommuner ligger ansvaret under en arbetsmarknads-
nämnd. I 6 kommuner ansvarar nämnder som rymmer flera politik-
områden.  

Resterande svar på frågan vittnar om stor okunskap om huvud-
mannaskapet för vuxenutbildningen. Trots att enkäten ställdes till 
skolchef för kommunens vuxenutbildning angavs svar som att för-
valtningar var huvudmän. Lärcenter, kommunal skolenhet eller rek-
tor förekom också. Vid ett fall angavs namnet på en tjänsteman.  

Osäkerhet om huvudmannaskapet visade sig även när kommunerna 
skulle besvara enkäten. Enkäten var ställd till samtliga kommuner och 
utgick från att de var huvudmän för vuxenutbildningen. Kommunal-
förbund och kommuner som lämnat över huvudmannaskapet for-
mellt till annan kommun gav tydliga svar, men kommuner som sam-
verkade och till exempel hade gemensam administration förlagd till 
en av de samverkande kommunerna kunde inte besvara ett antal 
frågor trots att de var huvudmän utan hänvisade till den administra-
tiva enheten i annan kommun. Detsamma gällde några kommuner 
som lämnat över rektorsfunktionen helt till externa anordnare.  

Huvudmannens ansvar ”att aktivt verka för och motivera till studier” 

Kommunen som huvudman har ansvaret att aktivt verka för och 
motivera till studier i sfi och på grundläggande nivå för de individer 
som saknar de kunskaper som dessa utbildningar ger. Enkäten ställde 
frågan om hur huvudmannen lever upp till detta krav enligt skollagen. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenhet, social-
tjänst/integrationsenhet verkar enligt enkätsvaren vara det mest fre-
kventa sättet att leva upp till skollagens krav. 

Ett flertal kommuner hänvisar till information via reklamsats-
ningar och sociala medier. Olika typer av forum för information be-
skrivs också.  

Några kommuner har utarbetat egna modeller som innebär ett 
mer omfattande arbetssätt med samverkan inom kommunen mellan 
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flera enheter. I något fall samverkar man till exempel med KAA, kom-
munalt aktivitetsansvar, gällande ungdomar under 20 år som inte på-
börjat eller fullföljt ett nationellt gymnasieprogram. (Se vidare kapi-
tel 6 om KSA). I svaren uppger man även att samverkan sker mellan 
flera kommuner och där man gemensamt avsatt särskilda resurser för 
uppsökande, informerande och motiverande insatser.  

Huvudmannens utbud av yrkesutbildningar i kombination med sfi 
inom regionalt yrkesvux  

I enkätens mätvecka 4 erbjöd de svarande kommunerna yrkesutbild-
ningar i kombination med sfi i följande omfattning: 

Nästan hälften, 45 procent, av de svarande kommunerna erbjöd 
1–3 yrkesutbildningar i kombination med sfi medan 27 procent av 
kommunerna hade fler än 5 sådana utbildningar i sitt utbud. 14 pro-
cent av kommunerna hade 4–5 sådana utbildningar och 14 procent 
erbjöd inga yrkesutbildningar alls i kombination med sfi. 

Svaren per kommungrupp fördelar sig enligt tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Utbud av yrkesutbildning i kombination med sfi per kommungrupp 

Andel (%) per svarsalternativ och kommungrupp 

Kommungrupp (antal svar) 0 1–3 4–5 >5 

Storstäder (2)    100 
Pendlingskommun nära storstad (29) 10 31 17 41 
Större stad (15) 13 33 27 27 
Pendlingskommun nära större stad (31) 16 35 16 32 
Lågpendlingskommun nära större stad (23) 13 65 4 17 
Mindre stad/tätort (23) 0 48 13 39 
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort (30) 17 47 13 23 
Landsbygdskommun (31) 23 55 13 10 
Landsbygdskommun med besöksnäring (7) 29 43 14 14  

Källa: KLIVAs kommunenkät. 

 
 

I figur 3.1 nedan visas svaren på frågan om hur huvudmannen fast-
ställer utbudet av yrkesutbildningar i kombination med sfi. Majori-
teten, 61 procent, av kommunerna fastställer utbudet utifrån behovet 
av kompetensförsörjning i kommunen eller regionen och samverkar 
kring bristyrken med arbetsgivare. Ett antal kommuner lyfter sitt 
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samarbete inom större upparbetade regioner. Några kommuner, 
13 procent, svarar att de främst utgår från elevernas behov och önske-
mål medan 11 procent menar att utbudet begränsas av verksam-
hetens förutsättningar. De 4 procent som svarar Annat lyfter att det 
finns en strävan att erbjuda fler kombinationsutbildningar med sfi 
men av olika skäl är detta inte möjligt i de olika kommunerna. 

Figur 3.1 Huvudmannens utbud av kombinationsutbildningar med sfi 

Andel svar/ avgörande faktorer 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 

 
 

I enkäten ställdes även frågan om ett ökat regionalt samarbete skulle 
medföra ett breddat utbud av kombinationsutbildningar med sfi. 
I figur 3.2 redovisas kommunernas svar. 31 procent av kommunerna 
svarar nej på frågan med motiveringar som till exempel att kommu-
nernas förutsättningar för samarbete varierar, risk för överetablering 
om inte styrningen samordnas samt att eleverna kan ha svårt att för-
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flytta sig mellan kommunerna. Större städer och landsbygdskom-
muner har högst andel med svaret nej medan landsbygdskommun 
med besöksnäring helt saknar nej-svar.  

Av de knappt 70 procent som anser att regionalt samarbete skulle 
bredda utbildningsutbudet anger nästan hälften att utbudet av kom-
binationsutbildningar skulle breddas, drygt 40 procent såg möjlig-
heten att skapa yrkesinriktningar inom sfi-utbildningen. 17 procent 
vardera fick alternativen fler nivåer inom sfi och differentierad studie-
takt. 

Figur 3.2 Ökad regional samverkan för ett breddat utbud 
av kombinationsutbildningar med sfi 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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entreprenad skiljer sig åt. En knapp tredjedel av kommunerna svarar 
ja på den frågan och hänvisar till att man håller på att utveckla nya 
uppföljningssystem för att förbättra detta. 

I figur 3.3 redovisas de mest frekventa nyckeltalen/indikatorerna 
i kommunernas uppföljning. 

Figur 3.3 Nyckeltal för kontinuerlig kvalitetsuppföljning 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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I figur 3.4 redovisas de mest frekventa metoderna som kommunerna 
använder för kontinuerlig uppföljning av sfi-utbildning och sfi i kom-
bination. Enkäter och bearbetad statistik från administrativa system 
är de metoder som dominerar. Drygt hälften av kommunerna anger 
att de gör förberedda och kommunicerade besök. Andra metoder som 
förekommer är oanmälda besök, intervjuer och självskattning. 

Figur 3.4 Metoder för kontinuerlig kvalitetsuppföljning 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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I kommentarer till frågan om vilka metoder som används, beskriver 
kommunerna hur de organiserar det systematiska kvalitetsarbetet på 
olika sätt. Styrkedjans olika delar synliggörs och regelbundna träffar/ 
samtal hålls på de olika nivåerna: arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, 
verksamhetsplaner och individuella utvecklingsplaner. Andra förete-
elser som räknas upp är resultatdialog, strategidagar, dokumentation 
och uppföljning av utvecklingsarbetet samt kursråd mellan huvud-
man och utbildningsanordnare. Sex svar anger att de har elev-/klass-
råd och regelbundna samtal med elever. Svaren tar också upp verk-
samhetsbesök och uppföljning med arbetslag och i en liten kommun 
har man 45 minuter kvalitetskonferens per vecka med rektor, studie 
och yrkesvägledare och undervisande lärare.  

En kommun beskriver sitt arbete på följande exemplariska vis: 

Täta kursråd mellan huvudman och utbildningsanordnare. Kontinuerlig 
avstämning av pedagoger och huvudman utifrån individens handlings-
plan som successivt ska ta individen mot arbete/utbildning som leder 
till arbete. Det är obligatoriskt att alla elever har en sådan plan som alla 
pedagoger känner till och arbetar utifrån. 

Statistik 

Kommunerna fick svara på om de hade den interna statistik som de 
behövde för sin uppföljning och om den nationella statistiken kunde 
tillgodose deras behov. 

På frågan om den interna statistiken svarar 80 procent att den 
interna statistiken täcker deras behov medan bland de 20 procent 
som svarar nej svarar några att de håller på att utveckla nya system 
för bättre uppföljning. Andra önskar bättre rutiner och ytterligare 
några menar att de administrativa system som används inte är 
”vuxanpassade”. 

Sfi-statistiken är svåröverskådlig utifrån att vi har så många olika kurser 
och löpande antagning. Reformer av kurssystemet på sfi ser vi fram emot, 
inte minst utifrån att kunna följa upp resultat på ett mer tillförlitligt och 
mindre krångligt sätt. 

När det gäller den nationella statistiken svarar 71 procent av kom-
munerna att den tillgodoser deras behov för till exempel jämförelser 
med andra kommuner. För de 29 procent som inte håller med finns 
55 kommentarer som beskriver de brister som upplevs.  
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I 13 kommentarer lyfter man att den nationella statistiken inte är 
tillförlitlig, vilket till stor del beror på skillnader i inrapportering: ”Vi 
litar inte på nationell statistik”. Några tar upp kostnadsrapporteringen. 
Det finns önskemål om tydligare riktlinjer och nationella nyckeltal, 
till exempel fastställd kurstid. Kommunalförbunden tycker att det är 
svårt att hitta bra sätt att jämföra då all statistik är på kommunnivå. 
Så här uttrycker en kommun sig om den nationella statistiken: 

Osäkerhet kring inrapporterade uppgifter. T.ex. statistik kring genom-
strömning skiljer mellan nationella siffror jämfört med lokala siffror. 
Inrapporterade uppgifter kan också tolkas på olika sätt likväl som att 
man kan tolka olika vilka uppgifter som efterfrågas. Men framför allt 
detta att kunna lita på det siffror/uppgifter som finns tillgängliga. Skol-
verket arbetar ju med detta så förhoppningsvis så ger det arbetet resultat 
ganska omgående. 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen i egen regi  
och på entreprenad 

Som sammanfattande fråga om det systematiska kvalitetsarbetet i 
kommunen ställdes frågan om kommunen ansåg att det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att det går att fastställa i 
vilken utsträckning som målen i de nationella styrdokumenten är 
uppfyllda. Frågan ställdes både om verksamheten i egen regi och på 
entreprenad och med svarsalternativen ja, delvis eller nej. Svaren 
visade att det fanns en tydlig skillnad mellan hur man uppfattade 
kvalitetsarbetets förmåga att mäta måluppfyllelse i egenregin jämfört 
med verksamheten på entreprenad.  

65 procent av kommunerna är nöjda med sitt kvalitetsarbete när 
det gäller att mäta måluppfyllelse i verksamhet i egen regi medan mot-
svarande siffra när det gäller verksamhet på entreprenad är 41 pro-
cent. Resultaten är det omvända när det gäller svaren nej och delvis: 
60 procent för verksamheten på entreprenad och 34 procent när det 
gäller egenregin. 

I kommentarerna till frågan anger kommunerna en rad olika 
orsaker. Vissa orsaker avser kvalitetsarbetet generellt och andra 
orsaker är specifika för verksamhet på entreprenad.  

Förutom de svar som anges ovan om brister i administrativa 
system och brister i den nationella statistiken samt hur det interna 
utvecklingsarbetet påverkar lyfts även att omsättningen av personal 
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på ledningsnivå försvårar genomförandet av det systematiska kvali-
tetsarbetet. Det finns behov av förbättrad analyskunskap.  

När det gäller uppföljning av verksamheten på entreprenad lyfter 
kommuner att det behövs mer resurser för att göra uppföljningen på 
ett bättre sätt. Några menar att man har för många anordnare att följa 
upp. Andra anser att man inte har tillräcklig insyn i verksamheten 
på entreprenad och inte litar fullt ut på anordnarens uppgifter. Tätare 
dialog skulle behövas. Följande kommentar sammanfattar väl de pro-
blem som upplevs när det gäller att följa upp verksamhet på entreprenad. 

Att följa upp undervisning som bedrivs utanför den egna verksamheten 
innebär utmaningar. Avtalen är ett stöd, men kan också innebära begräns-
ningar då förhållanden förändras medan avtalen är fast, dessutom kan 
upphandlingen ha missat viktiga aspekter vilket försvårar uppföljning. 

Ett par kommentarer väcker frågor när det gäller huvudmannens för-
ståelse av sitt ansvar för uppföljning vid entreprenad:  

Det är skolinspektionens ansvar att granska huvudman inte betalande 
kommun.  

Ansvaret ligger på entreprenören som är huvudman för undervisningen. 

3.4.4 Kompetensutveckling 

I enkäten ställdes frågor om i vilken utsträckning sfi-lärare och 
ämnes-/yrkeslärare i kombinationsutbildningar med sfi tagit del av 
kompetensutveckling under det senaste året. Utredningen ville också 
veta i vilken omfattning respektive lärargrupp deltagit. 

Enligt svaren har 88 procent av sfi-lärarna respektive 65 procent 
av ämnes-/yrkeslärare i kombinationsutbildningar med sfi deltagit i 
någon typ av kompetensutveckling. Jämförelser på kommungrupps-
nivå visar att i kommungrupperna Storstäder och landsbygdskommu-
ner har 100 procent av sfi-lärarna deltagit i kompetensutveckling av 
något slag. Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort har den lägsta 
andelen, 67 procent, sfi-lärare som deltagit i kompetensutveckling.  

65 procent av ämnes-/yrkeslärarna i kombinationsutbildningar 
har deltagit i kompetensutveckling av något slag. Skillnader mellan 
kommungrupperna är större när det gäller denna lärargrupp än för 
sfi-lärare. I tre kommungrupper, Storstäder, landsbygdskommuner 
pendlingskommuner nära mindre stad/tätort har 100 procent av ämnes-/ 
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yrkeslärarna fått kompetensutveckling av något slag. Kommungrup-
pen Pendlingskommun nära storstad uppger att endast, 17 procent av 
lärargruppen har deltagit i kompetensutveckling.  

Det är dock svårt att dra några slutsatser av skillnaderna mellan 
kommunerna eftersom det kan finnas olika förklaringar som enkä-
ten inte frågat efter. Finns kombinationsutbildningar av detta slag i 
kommunen? Har kommunen lämnat över uppdraget till annan kom-
mun och tar därför inte något personalansvar för dessa lärare? 

Diagrammet i figur 3.5 visar i vilken omfattning de båda lärar-
grupperna deltagit i kompetensutveckling. Det svarsalternativ som 
gavs i enkäten var  

• 1–2 dagar, till exempel intern studiedag, kurs, konferens  

• Flera dagar, till exempel tematisk utbildning som Skolverkets 
webbkurser 

• Sammanhängande utbildning, till exempel Lärarlyftet. 

Majoriteten av de lärare som deltagit i kompetensutveckling har gjort 
det 1–2 dagar och endast 7 procent i båda lärargrupperna har tagit del 
av sammanhängande utbildning över längre tid.  

Figur 3.5 Kompetensutveckling omfattning per lärargrupp 

Andel/lärargrupp av de lärare som tagit del av kompetensutveckling 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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3.4.5 Individanpassning och studieplanering 

Hemkommunens ansvar för individuell studieplan  

I enkäten ställs frågor om hemkommunens ansvar att säkerställa 
upprättande, innehåll och revidering av den individuella studieplanen 
(ISP) enligt skollagens krav. I de öppna frågorna beskriver kommu-
nerna sitt arbete.  

Det är tydligt att ansvaret för upprättande och revidering av ISP 
ligger på studie- och yrkesvägledare. Rektors ansvar skrivs fram och 
uppföljning av ISP förekommer i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Några svar beskriver att de använder Skolverkets material/mall vid 
upprättandet och skriver även fram olika administrativa system som 
används. ”Vi arbetar i ett system som har skapat en plan utifrån regel-
verket”. I flera av kommunernas svar görs kortfattade beskrivningar 
av arbetsgången och vilka funktioner som är involverade. Mentorer, 
förstelärare nämns i några fall och processen där studie- och yrkes-
vägledare, lärare och elev har ett nära samarbete syns i några exempel. 
Kartläggning av sfi-elever vid start tas upp i samband med upprät-
tandet av den individuella studieplanen. 

Flera kommuner anger att digital ansökan till komvux utgör ISP 
eller början till en ISP. För blivande elever som inte ansöker digitalt 
upprättas ISP i ett samtal med studie- och yrkesvägledare. Övriga 
elever erbjuds samtal med studie- oc yrkesvägledare vid behov.  

Begreppet ”vid behov” förekommer i flera svar både vad det gäller 
att få tillgång till studie- och yrkesvägledare och vid revidering. Få 
kommuner anger att det finns problem/brister när det gäller att leva 
upp till skollagens krav på ISP. En kommun skriver att det är ett ut-
vecklingsområde. En annan att det finns brister. ”Systemet vi använder 
uppfyller inte lagkraven”. Ytterligare en kommun anger att här brister 
det delvis på grund av samarbetsproblem i ägarkommunernas syn på 
sfi och betalningen. 

Några kommuner beskriver sin arbetsprocess med ISP som cen-
tral för planering och uppföljning av individens studier och där flera 
funktioner är involverade. 

Huvudmannen kravställer att den individuella studieplanen upprättas 
och är ett arbetsredskap i undervisningen för varje individ. Varje peda-
gog som arbetar med individen ska kontinuerligt jobba med ISP som ett 
levande dokument. Individen ska veta mitt mål är ”följande arbete”. 
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Vägen dit kan ske genom … Huvudmannen följer upp detta genom kurs-
råd som hålls av auktorisationsrektor eller utvecklingsledare och genom 
löpande avstämningar med utbildningsaktörerna. 

I ett annat svar beskriver en kommun att:  

Det finns flera olika vägar för att säkerställa individuella studieplanen 
och fånga upp sökande och elever vid olika tillfällen samt att anpassa  
efter elevens/sökande väg in till vuxenutbildningen.  
    1. Digital ansökan: Vid ansökan anger eleven vilka mål eleven har med 
utbildningen, saknas målbeskrivning söks det kontakt med eleven för 
att säkerställa utbildningsinriktningen.  
    2. Nyanlända som startar SFI genomförs en kartläggning av elevens 
behov, kunskaper och det sker genom SFI ansvarig intervjuare samt i 
samverkan med Studie och yrkesvägledning.  
    3. Alla elever har personliga och individuella samtal vid kursstart där 
mål och där studieplaner revideras, detta sker för att säkerställa even-
tuella tidigare kunskaper som inte framkommit vid andra tillfällen. 

Hur säkerställs att eleven får utbildning enligt sin individuella 
studieplan vid entreprenad och i annan kommun? 

På frågan om hur huvudmannen/hemkommunen säkerställer att 
eleven får utbildning i enlighet med sin individuella studieplan, när 
verksamheten bedrivs på entreprenad respektive när eleven studerar 
i annan kommun, svarar ett flertal kommuner att huvudmannens och 
hemkommunens ansvar är väl känt. Det är hemkommunens ISP som 
gäller vid revidering. 

De processer för upprättande, revidering och uppföljning är i 
stort desamma som i tidigare frågor. Samverkan, nätverk, dialog, 
uppföljningssamtal är begrepp som används för att beskriva proces-
serna. Det som följs upp är framför allt betygsresultat och timmar 
och/eller avbrott. Några svar lyfter svårigheten att ta del av andra 
kommuners ISP och uppföljningar. I några svar antyds att det i viss 
mån är enklare att följa upp externa anordnare i den egna kommunen 
genom de avtal som upprättats än de kommuner man samverkar med. 

Några kommuner har endast distanskurser på entreprenad och 
övrig sfi i egenregi. Få elever läser via distans och därför är det enkelt 
att göra uppföljningen av ISP i nära kontakt, via mail och/eller träffar 
med de aktuella anordnarna. 

I tre svar anges att detta är ett utvecklingsområde. Två svarar att 
det är oklart om de säkerställer detta och ytterligare två skriver att 
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de förutsätter att utbildningsanordnarna följer elevens ISP och att an-
ordnarens kvalitetsredovisning stämmer med verkligheten. 

Rutiner för information till hemkommunen vid revidering 
av studieplanen 

På enkätfrågan om det finns rutiner för att säkerställa att hemkom-
munen informeras vid revidering av den individuella studieplanen 
svarar 15 procent av kommunerna att rutiner saknas. I några svar hän-
visar man till att antalet elever hos annan kommun eller hos extern 
anordnare på entreprenad är så få, att det är enkelt att ha direkt-
kontakt med anordnarna utan rutiner. Ett par svar menar att: 

Vi har rutinen att lämna över all information som efterfrågas. 

SYV är nyckelfunktion i revideringen och ansvarar för detta när det  
gäller hemkommunens elever.  

91 procent anger att det är studie- och yrkesvägledaren som följer upp 
och reviderar den individuella studieplanen. Samverkan mellan kom-
muner och/eller utbildningsanordnare lyfts som viktigt i samman-
hanget. Kontinuerlig uppföljning förekommer:  

Vi efterfrågar studieplanerna med progressionsbedömningar minst halv-
årsvis. 

I entreprenad har arbetet med ISP ofta reglerats i avtal. Problem lyfts 
i enkäten när det gäller samverkan med andra kommuner. Arbetet 
underlättas dock av möjligheter i gemensamma administrativa system.  

När det gäller elever som läser i annan kommun, delar vi samma data-
system där vi kan se och följa våra elevers studieplaner. Ändras planen 
informeras vi genom datasystemet. 

För den verksamhet som bedrivs på entreprenad registreras studieplanerna 
i vårt administrativa system. Ändringar görs i dialog med kommunens 
studievägledare. Vi följer däremot inte upp studerande i annan kommun. 

ISP är en angelägenhet även ur ett ekonomiskt perspektiv. Några 
kommuner lyfter fram den individuella studieplanen som ett under-
lag där genomförda poäng redovisas inför fakturering av IKE, inter-
kommunal ersättning. 
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Vid varje fakturering ska kopia på elevernas studieplan medfölja om re-
videring av studieplanen har skett. 

Studieplanen är indirekt kopplad till betalningsmodellen. 

Uppföljning och dokumentation av elevens progression 
enligt utbildningsmålen i studieplanen 

I enkäten ställs frågan om hur elevens progression dokumenteras 
och följs upp i relation till studiemålen i den individuella studie-
planen. I kommunernas svar beskrivs olika arbetssätt. 

Tydligt är att studie- och yrkesvägledaren ansvarar för dokumen-
tationen i ISP medan lärare, förstelärare och mentorer ansvarar för 
den pedagogiska dokumentationen. Studie- och yrkesvägledaren har 
även ett ansvar gentemot anordnarna i entreprenad och samverkan. 
I ett antal kommuner lyfter man möjligheterna i de administrativa 
systemen. Tre svar använder begreppet fördjupad studieplan men 
även andra beskrivningarna av pedagogisk planering och uppföljning 
är frekventa. I studieplanerna dokumenteras framför allt betyg och 
resultat på nationella prov.  

Kontinuerliga möten, konferenser på enheterna och i arbetslag 
görs uppföljning och dokumentation av elevers progression. Lärare 
ansvarar för att ”larma” om elev inte gör förväntad progression.  

Uppföljningssamtal med elever görs ofta med egenkonstruerat 
material: kunskapsmatris, progressionskarta, excelark med klassöver-
sikter med möjlighet att göra kommentarer på elevnivå. 

Några kommuner beskriver ett arbete som de tycker fungerar väl: 

De flesta elever genomgår sin planerade utbildning utan komplikationer. 
När schablontimmar inte räcker så granskar pedagogerna i kontroll-
enheten ansökan om fler timmar utifrån ISP, tre partssamtal genomförs. 
Vid behov så kontaktas speciallärare och/eller Specialpedagog i Lär-
centrum. ISP används för dokumentation av ändringar av tid eller om-
fång. Vid förlängning/begäran om fler timmar så används ändamålsenligt 
dokument där åtgärder dokumenteras och vad som är överenskommet 
för studieplanering. 

Progressionsrutin finns. Dokumentation kring progression sker i ISP 
samt i de fall då dokumentationen inte ska finnas tillgänglig där hos  
läraren. I dokumentation enligt rutin för arbete med extra anpassningar 
där särskild blankett finns för samtal, handlingsplan och uppföljning. 
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Kontinuerlig dialog mellan individ och pedagog ska ske varje vecka.  
Kommunen har yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI för 
alla som ska studera SFI. Det innebär att individen har cirka 30 timmars 
undervisning, där huvudsyftet är att individen ska nå anställningsbarhet 
successivt och en högre språklig nivå snabbare. Därför följs progressionen 
upp löpande av pedagogerna i undervisningen, både språkligt och yrkes-
mässigt. Huvudmannen har kontinuerliga kursråd (cirka var 14:e dag) 
med utbildningsaktörerna. Det är en av huvuddelarna i dokumentationen. 

För de elever som går någon typ av sammanhållen utbildning så är det i 
första hand lärarna som följer upp. På förekommen anledning kopplas 
SYV in. För de elever som studerar enstaka kurser är det i första hand 
SYV, på förekommen anledning eller på elevens eller lärarens initiativ. 

Varje elev har en egen ISP, och alla elevarbeten, dokumentation kring 
eleven och elevens progression dokumenteras där. Eleven har full tillgång 
till sin ISP och kan följa sin ISP genom det förfarandet. Olika elever 
befinner sig på olika nivåer att ta till sig kunskaperna och förstå vikten 
av att tydliggöra sin progression, och det ingår att utbilda eleverna i det 
tankesättet. 

Detta ser olika ut hos huvudman och hos de auktoriserade anordnarna. 
Huvudmannen dokumenterar i verksamhetssystemet, anordnarna doku-
menterar i såväl verksamhetssystemet som egna system. 

Några kommuner ser att arbetet behöver utvecklas: 

Detta är ett utvecklingsområde. Varje lärare följer elevens progression 
och dokumenterar. Detta hänger inte alltid ihop med ISP. 

Lärarna följer upp progressionen däremot är dokumentationen svag. 

3.4.6 Vägledning infor sfi-studier 

I enkäten svarar kommunerna på vilken vägledning individer som av-
ser påbörja studier i sfi får ta del av och hur den vägledningen genom-
förs. I figur 3.6 redovisas kommunernas svar per fråga. 97 respektive 
81 procent av vägledningen handlar om information om studier i sfi 
och sfi i kombination med andra studier inom komvux medan 64 pro-
cent får ta del av information om yrken och arbetsmarknad i Sverige. 
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Figur 3.6 Vägledning inför studier i sfi 

Andel svar/alternativ 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 

 
 

20 kommuner har kommenterat sina svar på frågan ovan. Endast två 
svar handlar om en bredare studie- och yrkesvägledning där arbets-
marknads-, branschinfo och nationella utbildningssystemet ingår. 
Ett par kommuner hänvisar till att vägledning ges i en introduktions-
grupp. I ett fall pågår den i 7 veckor och rymmer bland annat grupp-
vägledning. Två kommuner informerar om antagning, yrkesutbild-
ningar och sfi. Två kommuner tar upp samhällsorienteringen som 
svar på frågan.  
Andra svar är ”kort info om vägen efter sfi”, ”kartläggning av tidigare 
skolgång tillsammans med lärare”, ”Informationen sköts av och ges hos 
utbildningsanordnarna”. En kommun kommer att använda orienter-
ingskurser med arbetsmarknadsfokus. En annan menar att språknivån 
begränsar vad eleven kan ta in och avslutningsvis:  

Givetvis utifrån förutsättningar och behov. Alla erbjuds information. 
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Vägledning inför studier i sfi ges på följande sätt enligt kommuner-
nas svar. Som synes i figur 3.7 är bokat möte mest frekvent, 94 pro-
cent, medan 3 procent av kommunerna uppger att de inte ger någon 
vägledning alls. 

Figur 3.7 Former för studie- och yrkesvägledning införstudier i sfi 

Andel svar /alternativ 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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Beslut om nivåplacering 

86 procent av kommunerna anger att nivåplacering görs i sfi-verk-
samheten, 9 procent på en central enhet. Bland de 5 procent som svarat 
”annat” finns 6 svar som beskriver att det sker i två steg efter kart-
läggning. ”Centralt i hemkommunen och därefter i sfi-verksamheten”. 
Två svar uppger antagningsenheten och ”den som hjälper till med in-
skrivningen fyller i de uppgifter som behövs för att kunna avgöra spår”. 

Kartläggningssamtal uppges vara det som vanligen utgör grunden 
för nivåplacering och därefter följer språktest. I figur 3.8 redovisas 
kommunernas svar.  

Figur 3.8 Grund för nivåplacering i sfi 

Andel svar/ svarsalternativ 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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Elever som kommer utifrån kartläggs med språktest. Det räcker inte att 
de säger att ”de varit på C-kurs” eftersom detta kan innebära nybörjar-
nivå på spår 3. Ofta kommer ”gamla” elever tillbaka och då har vi noter-
ingar i våra system på vilken nivå de studerat sist och då samtalar vi med 
undervisande lärare över hur progression tidigare varit och gör en be-
dömning utifrån det. 

Fastställande av en elevs kurstid i sfi 

På frågan om principer för att fastställa en elevs kurstid uppger 
40 procent av kommunerna ”ingen fastställd tid” medan 20 procent 
svarar att de har en ”fastställd schablon för kurs/studieväg”. 21 procent 
tillämpar ”individuellt bedömd tidsåtgång”. Bland de 9 procent som 
svarat ”annat” återfinns kommentarer om att man är på väg att införa 
schablontid.  

Det finns även kommentarer från kommuner som tillämpar fast-
ställd schablon för kurs/studieväg. I fem av svaren om fastställd 
schablon nämns vikten av individuell bedömning, exempelvis så här:  

Eleven studerar så länge den gör progression. Vi har fastställda kurstider 
där eleven efter avslutad kurs får betyg. Vid F har eleven möjlighet att 
läsa om kursen. Eleven har rätt att läsa kursen flera gånger så länge det 
sker en progression. 

Vi gör en uppskattning baserat på tidigare genomsnittlig statistik, men 
denna anpassas också i studieplanen efter tiderna för nationella prov 
som vi har sex gånger om året och oftast ställer vi prognosen att eleven 
ska vara klar i samband med något provtillfälle. Individuella avvikelser 
förekommer. Studieplanerna revideras sedan sex gånger om året vid be-
hov, av lärare i samtal med eleverna. 

Studieformer för sfi 

I enkäten fick kommunerna svara på i vilka studieformer sfi erbjuds. 
Figur 3.9 redovisas kommunernas svar. 100 procent av kommunerna 
uppger att de erbjuder sfi i klassrum på dagtid. Andra studieformer 
är inte lika frekventa. Klassrum – kvällstid förekommer något oftare 
än distans och flex. 96 procent av svaren visar att på sommaren er-
bjuder kommunerna undervisning som övrig tid på året eller anpas-
sat upplägg till exempel färre grupper, handledning o. dy. 

Intensivkurser och möjligheten att studera på helger erbjuds i  
liten utsträckning. 
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Figur 3.9 Studieformer för sfi 

Ande svar/studieform 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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ledighet med andelen svar mellan 78 och 67 procent. Även andra 
kurser och utbildningar anges som ett skäl av nästan 60 procent av 
kommunerna.  
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100%

57%

55%

51%

49%

45%

27%

16%

8%

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

Klassrum - dagtid

Klassrum - kvällstid

Distans

Sommar - undervisning som övrig tid 
på året

Flex

Sommar - anpassat upplägg: t ex. 
färre grupper, handledning, …

Anpassad undervisning för olika 
behov t ex psykisk ohälsa, …

Intensiv

Klassrum - helg

Vilka av följande studieformer för sfi erbjuds?
(flera svar möjliga)



Bakgrund SOU 2020:66 

96 

gränsningar med anledning av A-kassa och extratjänster. Kvällsunder-
visning har färre timmar/vecka men erbjudande ges då om längre 
kurstid. En kommun svarar att eleven alltid erbjuds minst 15 tim-
mar/vecka. 

Figur 3.10 Beslut om avvikelser från den garanterade undervisningstiden 
i sfi 

Andel svar/ alternativ 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 

 
 
I enkäten frågades det även om hur undervisningen för de ovan-
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skrivande stund. Endast 9 procent av de svarande kommunerna upp-
ger att de erbjuder sfi på distans. 16 procent av kommungruppen 
pendlingskommuner nära större stad erbjuder sfi på distans. Det är den 
högsta andelen distansundervisning bland kommungrupperna. 

Figur 3.11 Studieformer för elever som läser färre timmar än den 
garanterade undervisningstiden enligt skollagen 

Andel svar/ studieformer 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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Det beror på elevens situation. Dagtid är det 15 timmar eller fler timmar 
som gäller. Kan man inte studera dag p.g.a. arbete går man cirka 6 tim-
mar på kvällstid. Ibland har elever sjukdomar och studerar färre timmar 
p.g.a. en sjukskrivning t.ex. Utgångspunkten är dock att alla elever ska 
studera 15 timmar eller fler/vecka. 

Organisering av grundläggande läs- och skrivundervisningen 
enligt sfi-kursplanen 

På frågan om hur den grundläggande läs- och skrivundervisningen 
erbjuds svarar den övervägande delen av kommunerna, 73 procent, 
att den ges inom den garanterade undervisningstiden om 15 timmar/ 
vecka. Endast 13 procent erbjuder denna undervisning utöver garanti-
tiden.  

Figur 3.12 Organisering av den grundläggande läs- och skrivundervisningen 

Andel/svarsalternativ 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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I frisvaren till frågan ovan hänvisar ett par kommuner till en sam-
verkanskommun eller folkhögskola. Tre svar beskriver att undervis-
ningen sker inom den garanterade undervisningstid i reguljär grupp 
och två kommuner anger att mer tid kan erbjudas vid behov. Inom 
utbildningsplikten förlängs tiden för sfi med t.ex. studieverkstad 
utöver de 15 timmar/vecka. En kommun ger alla sfi-elever 20 tim-
mar/vecka och slutligen svarar en kommun:  

Vi har elever som i mån av plats läser i två grupper t.ex. både fm och em 
eller em och kväll. 

De stora flertalet kommuner ger alltså den grundläggande läs- och 
skrivundervisningen inom ramen för den garanterade undervisningen 
om 15 timmar/vecka trots styrdokumentens skrivningar om att denna 
undervisningen ska ges utöver den garanterade undervisningstiden. 
I figur 3.13 blir det tydligt att de två kommungrupperna större städer 
och storstäder skiljer sig från övriga med en lägre andel grundläggande 
läs- och skrivundervisning inom den garanterade undervisningstiden i sfi.  

Figur 3.13 Grundläggande läs- och skrivundervisning  
inom garanterad undervisning 15 timmar/vecka 

Andel/ kommungrupp 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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Yrkesutbildningar i kombination med sfi  

I enkäten undersöktes hur de yrkesutbildningar i kombination med 
sfi som genomförs inom ramen för regionalt yrkesvux. I enkätfrågan 
fanns svarsalternativen: 

– kombinerat (med viss pedagogisk samordning),  

– integrerat (helt integrerad undervisning med genomgående peda-
gogisk samordning)  

– parallellt (helt fristående kurser utan samordning) 

– annat. 

Hälften av kommunerna väljer svarsalternativet kombinerat, det vill 
säga att det finns en viss pedagogiskt samordning mellan undervis-
ningen i sfi och yrkesämnena. Knappt en fjärdedel uppger att de 
arbetar integrerat och 14 procent uppger att kombinationsutbildningar 
sker helt parallellt utan samordning. Inom de 14 procent som svarat 
annat ryms de kommuner som inte har några kombinationsutbild-
ningar alls.  

Erbjuder i dagsläget ingen kombo, men till hösten kommer det göras i 
liten utsträckning och då som en integrerad utbildning. 

En kommun svarar att den endast har yrkesutbildning i kombination 
med svenska som andraspråk, inte sfi. I övriga kommentarer till frå-
gan hänvisar fem kommuner till samverkanskommunernas ansvar och 
att upplägget hos dessa kan variera eller att de inte känner till det.  

Det ser olika ut mellan anordnarna. En del har lyckats med full integrer-
ing, andra arbetar mer kombinerat. Vi tillåter inga kombinationsutbild-
ningar som löper parallellt.  

Vi provar yrkesvuxpaket för att nå anställningsbarhet för individerna. 
Vet ej om de studerande läser sfi. 

3.4.8 De nationella skolmyndigheternas stöd 
till vuxenutbildningen 

I enkäten har kommunerna fått svara på frågan om de nationella 
skolmyndigheterna erbjuder erforderligt stöd till huvudmän och ut-
bildningsanordnare inom vuxenutbildningen.  
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Figur 3.14 Erforderligt stöd från de nationella skolmyndigheterna 

Andel/ svarsalternativ 

   
Källa: KLIVAs kommunenkät. 
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många kritiska kommentarer. Nedan redovisas de per myndighet. 

Skolinspektionen 

60 svar.  
24 svar anger att de vill ha mer vägledning, stöd och konkret feedback 
i samband med granskning/tillsyn. 11 svar lyfter att Skolinspektionen 
behöver ha ett ökat fokus på vuxenutbildning och förbättra sin kun-
skap om verksamheten. I några svar anser man att Skolinspektionen 
saknar förståelse för små kommuners förutsättningar och behov.  

Tillsynen har ett storstadsperspektiv i sitt framförande av kritik eller i 
sin bedömning. Exempelvis handlar flexibilitet om organisering och 
periodicering av utbildningen, inte om pedagogisk flexibilitet. Där är de 
inte ett stöd utan direkt destruktiva. 

Förordningsstyrningen är inte anpassad till varje enskild huvudmans 
förutsättningar. Saknar uppmuntran genom förordning att samverka 
med andra huvudmän, främst regionalt över kommungränserna. Yrkes-
vux har kommit långt men för SFI ligger ansvaret på enskild kommun 
och då avgörs insatserna av den kommunala budgeten.  
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I 5 svar handlar det om att Skolinspektionen borde följa upp betygs-
rätten och göra mer tillsyn på enhetsnivå. 

Vi ser att det i dag är väldigt lätt att få betygsrätt, och tycks vara svårt 
att få den indragen. Det gör att det ibland florerar aktörer inom vuxen-
utbildningen som missbrukar rätten att sätta betyg och som saknar förut-
sättningar att bedriva kvalitativ vuxenutbildning. Det leder till mycket 
arbete för huvudman och bristande likvärdighet för eleven. En åtstram-
ning vore önskvärt. 

Ett par kommuner tycker att Skolverket och Skolinspektionen inte 
är i samklang och ger olika svar på samma fråga.  

Skolverket 

62 svar.  
14 svar handlar om att myndigheten behöver ha ett ökat fokus på 
vuxenutbildning med mer kompetensutveckling, både riktad och 
generell, stödmaterial, lärande exempel baserat på forskning och be-
prövad erfarenhet. 

Det finns alldeles för lite kompetensutveckling från Skolverket betr. 
vuxenutbildning. Vi kastas in i grundskola/gy.  

I dag finns för lite information om komvux i förhållande till andra ut-
bildningsformer.  

Nationellt framtagen kompetensutveckling för lärare inom Sfi o vux.  
Önskar Skolverket hade närmare kontakt med lärarutbildningarna så även 
vuxenutbildningen ges fokus i dem.  

Vuxenutbildningen är ofta exkluderade i fortbildningar såsom lyft, SKUA 
m.m. Dessutom är de undantagna förstelärartjänster eller lektorsbidrag. 

I ett flertal kommentarer lyfts behov av tydlighet och tillgänglighet. 
Mer stöd önskas när det gäller riktlinjer. Kritik framförs mot Upp-
lysningstjänst.  

Bättre svar på frågor man ställer och inte enbart hänvisa till länkar som 
gör att det ibland känns som man bollas runt och tolkningen ändå ham-
nar hos rektor. Är självklart mycket tolkningar som hamnar hos rektor 
och så kanske det ska vara men lite mer tydliga svar på frågor önskas. 
I övrigt en mycket bra sida med bra information som vi använder mycket 
i vårt arbete. 
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Otydliga och ibland motstridiga svar. Svårtillgängligt, när man har en 
fråga eller ärende som kräver flera kontakter, måste man alltid höra av 
sig till upplysningstjänsten och då dra allt igen för en ny person. I stället 
för att få tala med den personen på juridikavdelningen direkt som svarat 
och varit inblandad innan. 

Några svar lämnar önskemål om rådgivning kring till exempel språk-
integrerade yrkesutbildningar, stöd kring avtalsjuridik och valider-
ing mot annat än betyg. 

Ett svar vill ha mer statsbidrag till vuxenutbildning och ett annat 
påpekar att statsbidragen är kortsiktiga. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 

58 svar.  
10 svar menar att SPSM är osynliga.  

Förhållandevis osynlig. Inom vuxenutbildningen hade det behövts mer 
forskning och metodutveckling kring hur vuxenstuderande som haft sär-
skilt stöd under sin tidigare skolgång eller vuxna med ett annat moders-
mål en svenska kan få hjälp av lärare och övrig personal inom ramen för 
vad kommunal vuxenutbildning kan erbjuda. 

Myndigheten får samma kritik som Skolverket och Skolinspektio-
nen om att de bör öka sin kunskap om vuxenutbildningen och ge 
mer stöd (17 svar). Ett flertal svar efterfrågar mer stöd när det gäller 
specialpedagogik inom vuxenutbildningen. Några saker som nämns:  

– Verktyg för utredning av språkstörning, dyslexi för elever med 
annat modersmål. 

– Stödmaterial kring nyanlända med utvecklingsstörning. 

– Utbildning inom PTSD. 

– Konkret stöd på skolorna, handledning och dialog. 

3.4.9 Sammanfattande kommentar om enkätresultatet 

Vi ser resultatet från den genomförda enkäten som ett mycket vik-
tigt underlag i utredningens bedömningar och ställningstaganden. 
Svarsfrekvensen på 73 procent och det stora antalet kommentarer 
till frågorna ger en god inblick i kommunernas olika förutsättningar 
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men även vad som är gemensamt för flertalet kommuner. Vi tolkar 
dock svaren med försiktighet då ord och begrepp kan uppfattas olika.  

Vi har här främst redovisat resultatet på en aggregerad nivå men 
där det har bedömts relevant har svaren på kommungruppsnivå lyfts 
för att belysa skillnader. Ett stort antal citat har tagits med i kapitlet 
för att belysa såväl problem som goda exempel.  

Utredningen adresserade enkäten till huvudmannen och detta 
uppdagade vissa problem när det gällde svar från kommuner som be-
driver vuxenutbildning genom informell samverkan. Problemen var 
i några fall rent tekniska för ifyllandet av enkäten, till exempel när 
det gäller entreprenad och frågan om sfi-lärares undervisningstid 
som man som huvudman inte kunde svara på eftersom det bedömdes 
vara den anlitade utbildningsanordnarens angelägenhet. Eftersom 
enkäten krävde svar på alla frågor innan man gick vidare till nästa 
fick man lägga in en fiktiv siffra. Detta gjorde fem kommuner med 
utredningens tillåtelse och detta har hanterats i resultatsammanställ-
ningen.  

Det som framför allt synliggjordes när det gäller informell sam-
verkan mellan kommuner var oklarheter när det gällde huruvida 
kommunen hade ett huvudmannaansvar eller inte. Flera kommuner 
hänvisar i sina kommentarer till samverkande kommuners ansvar 
trots att huvudmannaskapet inte överlämnats.  

Frågor i detta sammanhang väcktes också när det gäller inrappor-
teringen till SCB från huvudmannen när det gäller till exempel lära-
res behörighet. Vilka uppgifter har legat till grund för huvudmannens 
inrapportering till SCB, då man inte kunde besvara enkätens frågor? 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de svarande kommu-
nerna som lagt tid och energi på enkäten, tagit kontakt med oss vid 
oklarheter och med stort engagemang besvarat våra frågor.  
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4 Utgångspunkter och principiella 
ställningstaganden  

4.1 Betänkandets förslag bildar en helhet för stärkt 
kvalitet och likvärdighet 

KLIVA-utredningens betänkande bygger på en idé om att ett antal 
förslag, bedömningar och rekommendationer ska bilda en helhet 
med målet om stärkt kvalitet och likvärdighet i komvux för elever 
med svenska som andraspråk. Utöver att de bildar en helhet förut-
sätter de varandra. Sfi har på olika grunder och med olika syften 
genom historien genomgått flera förändringar. Den nulägesbeskriv-
ning som KLIVA gjorde i promemorian På väg – mot kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk som 
lämnades till regeringen i juni 2019 visar att dessa förändringar har 
skapat ett lapptäcke snarare än samverkande krafter. Utredningen 
har genom det ursprungliga direktivet och de tilläggsdirektiv som 
tillkommit haft förutsättningar att föreslå förändringar som både 
kompenserar för brister och tillför nya möjligheter. 

4.1.1 Vuxenutbildningens uppdrag 

En utgångspunkt för utredningen har hela tiden varit att vuxenutbild-
ningen inte bör reduceras till enbart ett arbetsmarknadspolitiskt 
instrument även om målet för de flesta av vuxenutbildningens elever 
är att stärka den egna ställningen i arbetslivet. Den kommunala vuxen-
utbildningen har som övergripande mål att eleverna enligt skollagen 
20 kap. 2 § ska  

stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 
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Dessa mål återkommer i komvux läroplan och kursplaner. Komvux 
har på senare år fått en stärkt roll i olika målgruppers etablering på 
den svenska arbetsmarknaden och strategierna för kompetensförsörj-
ning. Det övergripande målet för komvux i skollagen komplettera-
des den 1 juli 2020 med skrivningarna ”komvux ska ge en god grund 
för elevernas fortsatta utbildning” och ”komvux ska utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbets-
livet”. Komvux-utredningens betänkande (SOU 2018:71) bär titeln 
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden. Denna titel visar 
på vikten av att både se komvux som ett arbetsmarknadsinstrument 
och som en plats för individers personliga utveckling. Målgruppen 
för vuxenutbildningen har både vuxit och förändrats med fler ny-
anlända och personer i behov av stöd. Samtidigt ställs allt högre krav 
för ett aktivt deltagande i samhälle och i arbetsliv. Detta gör att huvud-
männen kontinuerligt behöver se över organisation och förutsätt-
ningar för att erbjuda en utbildning som möter behov hos både indi-
vider och den omgivning de befinner sig i.  

4.1.2 Elever i komvux som särskild utbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå 

Skolformen särskild utbildning för vuxna upphörde den 1 juli 2020 och 
utbildningen ingår nu som en del av skolformen kommunal vuxen-
utbildning och benämns komvux som särskild utbildning. Syftet med 
förändringen är att underlätta samarbete mellan olika delar av kom-
vux och göra det tydligare att särskild utbildning är en del av komvux. 
Detta för att eleverna i särskild utbildning ska få ökad tillgång till 
modersmålsstöd, lärcentrum med mera som finns inom den kommu-
nala vuxenutbildningen. Det blir också tydligare att de regleringar 
som finns, t.ex. gällande rättighetslagstiftning och aktivt verkande, 
gäller alla delar av komvux. 

Den förändrade lagstiftningen innebär att: 

• en rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun än hem-
kommunen och prövning införs också inom komvux som särskild 
utbildning,  
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• personer med lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärn-
skada kan t.ex. komma längre i sitt lärande genom att läsa kurser 
inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, kanske kom-
binerat med kurser inom komvux som särskild utbildning. 

• den som har rätt att läsa svenska för invandrare (sfi), men som be-
höver ett eget upplägg av kursen på grund av utvecklingsstörning/ 
förvärvad hjärnskada, kan kombinera sfi med kurser inom komvux 
som särskild utbildning. Samläsning kan också vara en möjlighet 
för personer som läser kurser inom komvux som särskild utbild-
ning men kan få stimulans av att vara i en grupp som läser kurser 
inom exempelvis komvux på grundläggande nivå. 

• Arbetsmarknadsanknytningen kan öka för elever i komvux som 
särskild utbildning genom att det upparbetade samarbetet med 
branscher och Arbetsförmedling även kommer dessa elever till gagn 
och ett större utbud blir tillgängligt inte minst genom utbudet 
inom regionalt yrkesvux. 

Förändringen att särvux blir en del i komvux innebär inte någon 
förändring av regleringen kring elevernas rätt till stöd. Redan i dag 
gäller att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt 
att nå kunskapskrav och kravnivåer ska ges stöd som så långt som 
möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Utredningen ser positivt på att nu även särskild utbildning ingår 
som en del i skolformen komvux. I sin kontakt med sfi-lärare och 
rektorer har utredningen gjort samma iakttagelser som Komvux-
utredningen gjorde i sitt betänkande1 dvs. att det är sällsynt att elever 
med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kombinerar sär-
skild utbildning med sfi.  

Utredningen har funnit att det även finns svårigheter när det gäller 
tolkningen av 14 §, 2 kap. i förordningen om vuxenutbildning:  

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från 
kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Nöd-
vändiga anpassningar av kursplanen får även göras för döva eller hörsel-
skadade elever.  

 
1 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). 
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Begreppet nödvändiga avvikelser förekommer varken i styrdoku-
menten för grund- eller gymnasiesärskolan. Specialpedagogiska skol-
myndigheten menar2 att begreppet är svårtolkat och påpekar att det 
blir ytterligare tolkningssvårigheter då begreppet nödvändiga anpass-
ningar används i samma stycke i förordningen. Utredningen anser 
att ett förtydligande är nödvändigt för att elever i särskild utbildning 
fullt ut ska kunna ta del av sfi och få betyg på ett likvärdigt och rätts-
säkert sätt.  

Genom den genomförda lagändringen om särskild utbildning som 
en del i komvux och den förbättrade uppföljning av utbildningen 
som nu görs menar utredningen att kartläggning och uppföljning av 
elevgruppen underlättas och på så vis kan tillgång till undervisning i 
sfi för dessa elever förbättras.  

4.2 Kvalitet  

Kvalitet är ett begrepp som kan diskuteras ur många perspektiv. Det 
finns snarare ett behov av att avgränsa tolkningen av begreppet än 
att fördjupa det. Utredningen gör nedan en definition och belyser 
några aspekter av kvalitet som huvudmännen särskilt bör beakta. 

4.2.1 Kvalitetens koppling till de nationella målen 

En central del i utredningens uppdrag är att lämna förslag som stär-
ker kvaliteten i komvux för elever med svenska som andraspråk. Be-
greppet kvalitet kan i utbildningsverksamhet ibland vara svårfångat 
och ges olika innehåll. Utredningen vill därför slå fast några utgångs-
punkter för detta arbete. 

Nationella mål, krav och riktlinjer för vuxenutbildningen finns 
fastställda i skollagen, i läroplanen för vuxenutbildningen och i andra 
för vuxenutbildningen gällande författningar. De nationella målen 
måste vara den viktigaste utgångspunkten för allt kvalitetsarbete även 
inom vuxenutbildning. Det övergripande ansvaret för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i styrdokumenten vilar 
alltid på huvudmannen. Huvudmannen ska se till att resurser fördelas 
utifrån de förutsättningar som råder och att organisationen möter 

 
2 E-post, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020-04-08. 
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dessa förutsättningar. Verksamheten ska följas upp och utifrån upp-
följningen ska verksamheten utvecklas med syfte att nå de mål som 
finns på en nationell nivå. Den utbildning som anordnas ska vila på 
en vetenskaplig grund och en erfarenhet som är beprövad.  

För att utbildning i sfi ska hålla god kvalitet behöver huvudmannen 
ha god kunskap om resultaten i form av elevernas kunskapsutveckling 
och bedömningen av den. I de fall huvudmannen gör bedömningen 
att elevernas kunskapsutveckling brister på en aggregerad nivå be-
höver en analys göras. Analysen behöver därefter ligga till grund för 
en bedömning om huruvida resurserna räcker för att skapa de förut-
sättningar som behövs. Utredningen erfar att det finns utrymme för 
förbättringar i arbetet med analys och resurstilldelning. Resurserna 
kan behöva öka och användas på olika områden. Exempelvis finns det 
enligt utredningen behov av kompetensutveckling och tid till sam-
arbete lärare emellan. 

Utredningens definition av kvalitet är därför att utbildningen ska ut-
gå ifrån de nationella målen i skollagen och andra styrdokument samt 
bedrivas inom de ramar som dessa styrdokument utgör. Detta inne-
bär att utbildningen ska utformas så att alla elever utifrån sina förut-
sättningar ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot 
utbildningens mål (jfr 3 kap. 2 § skollagen) och att individuella an-
passningar ska göras utifrån elevers olika behov och förutsättningar.  

4.2.2 Kvalitet och kompetens 

Utredningen har lagt flera förslag som omfattar kompetenshöjning 
för vuxenutbildningens medarbetare. Förslagen bottnar i ett ställnings-
tagande om att det finns en stark koppling mellan kompetens och 
kvalitet. Utredningen menar att krav på verksamheterna bör åtföljas 
av stärkta förutsättningar varav kompetensutveckling ofta är en av-
görande förutsättning. 

4.2.3 Kvalitet och organisering 

Utredningen redogör i kapitel 5 för de olika former för organisering 
som huvudmännen använder. Dessa är egenregi, entreprenad efter 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, auktorisation och 
olika former av samverkan.  
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Som utvecklas närmare i det kapitlet anser utredningen att de olika 
utförarmodeller som finns på vuxenutbildningens område skiljer ut 
sig från vad som gäller skolväsendet i övrigt och riskerar skapa oklara 
ansvarsförhållanden, såväl på huvudmanna- som verksamhetsnivå. 
Oklara ansvarsförhållanden riskerar i sin tur att negativt påverka förut-
sättningarna för ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån de nationella 
målen för utbildningen.  

Utredningens principiella ställningstagande är här att huvud-
mannen behöver göra väl underbyggda val av utförarsystem och vara 
medveten om att valen medför skillnader i hur det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver organiseras. Huvudmannen måste också vara 
medveten om att det övergripande ansvaret för verksamhetens kvali-
tet alltid ligger kvar på huvudmannen oavsett utförarmodell. Det är 
av största vikt att kvalitetsutvecklingen inte trivialiseras och att den 
inte lämnas åt faktorer utanför kvalitetsarbetet, exempelvis valfrihet 
och effekter av konkurrensutsättning. 

4.2.4 Kvalitet och ersättningsmodeller 

I systemet med verksamhet på entreprenad förekommer det olika 
typer av ersättningsmodeller och i respektive modell varierar nivåerna 
på ersättningen. De olika modellerna kräver också olika mycket admi-
nistration. Modellerna kan ha olika stora inslag av resultatbaserad 
ersättning. Utredningen ser ett behov av att beskriva det då det kan 
betraktas som ett ovanligt inslag i skollagsreglerad utbildning. I de 
skolformer som kan ha enskilda huvudmän finns detaljerade regler 
om att ersättning till fristående skolor ska beräknas utifrån samma 
grunder som kommunerna använder vid resursfördelning till den egna 
verksamheten. 

Vanligtvis finns det en differentiering mellan studievägarna där 
elever på studieväg 1 genererar en högre ersättning än studieväg 3. 
Hur stor differentieringen är varierar och kan sägas stå för hur stor 
skillnaden i elevernas behov av undervisning och stöd är enligt huvud-
mannens uppfattningar. 

Huvudmannen kan välja att ersätta anordnaren för de timmar 
eleven erbjuds, dvs. elevens schemalagda tid som skolan planerar för 
eller om anordnaren får betalt för de timmar eleven närvarar.  
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Några kommuner tillämpar ersättning för elevens hela kurs ut-
ifrån fasta kurstider. Anordnaren får då vanligtvis hela ersättningen 
även om eleven klarar kursen på kortare tid samtidigt som de inte får 
betalt för ytterligare kurstid som en elev kan behöva. Detta kan ses 
som ett sätt för huvudmannen att flytta över ansvaret för resurs-
fördelning elever emellan till anordnaren.  

När huvudmän ersätter anordnare utifrån pris per kurs kan ut-
betalningen ske i olika steg. Exempelvis kan 25 procent av grund-
priset för hela kursen betalas ut efter 2 veckors studier, 25 procent 
halvvägs in i kursen och 50 procent när eleven tar betyg.  

En annan modell där ersättningen relateras till resultat är när an-
ordnaren får ytterligare ersättning per timme när kursen avslutas. 

Distansundervisning ersätts generellt med ett lägre belopp än 
närundervisning. Utredningen anser att skillnaden mellan dessa bör 
vara relativt små och främst relateras till lokalkostnader i form av 
klassrum och övriga ytor eleverna nyttjar samt eventuella kostnader 
för digitala lärverktyg. Det är inte sannolikt att det kostar mindre att 
undervisa på distans om eleverna ska erbjudas den undervisning, den 
handledning och det stöd de behöver.  

Det finns i dagsläget ingen analys av effekten och konsekvenserna 
av olika ersättningsmodeller i vuxenutbildningen. Tillitsdelegationen 
lämnade 2017 sitt betänkande Jakten på den perfekta ersättningsmodellen 
– Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? där man tittat 
på ersättningsmodeller i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Enligt 
direktiven skulle skolväsendet inte ingå samtidigt som flera paralleller 
troligen går att dra. Tillitsdelegationen konstaterar att den offentliga 
sektorn behöver blir bättre på att lösa komplexa problem. Genom 
att förbättra styrningen kan det offentliga bättre möta de behov som 
finns hos medborgare och företag. Styrning med hjälp av ekonomiska 
ersättningsmodeller kan ses som ett led i att utveckla de offentliga 
tjänsterna och att förbättra resultaten. Samtidigt pekar man på en 
utmaning i att möta alla de variationer som finns i medborgarnas be-
hov. Tillitsdelegationen citerar en beställare av en tjänst: 

Ersättningsmodellen är som ett skarpslipat svärd och måste hanteras med 
försiktighet för att modellen ska få avsedda konsekvenser. 
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Vidare argumenterar delegationen för att det är svårt att avgöra vilka 
eventuella problem som är ett resultat av ersättningsmodellen i sig. 
Exempelvis kan en faktor som resursernas omfattning påverka. Ut-
redningen menar att inom vuxenutbildningen bör således nivån på 
ersättningen diskuteras utöver hur ersättningen är utformad.  

Ett problem som utredningen menar behöver diskuteras i relation 
till olika ersättningsmodeller är risken för betygsinflation och det 
bör råda en realistisk inställning till vilka åtgärder som gynnar såväl 
lärande som bedömningen av lärandet och till sist betygssättningen. 
Risken för betygsinflation behöver hanteras särskilt noga i ett system 
med valfrihet och många anordnare. 

Resultatbaserad ersättning förekommer på flera områden och ett 
område som gränsar till vuxenutbildningen är Arbetsförmedlingens 
stödjande, rustande och matchande tjänster där s.k. kompletterande 
aktörer arbetar på uppdrag åt myndigheten. De uppdragen har en 
ersättning uppdelad i en grundersättning baserad på närvaro och en 
del som utbetalas efter resultat. Utredningen menar att det finns en 
väsentlig skillnad i hur man kan definiera vad som är resultat i ett 
matchande uppdrag och i en utbildning samt hur detta kan mätas. 
I Arbetsförmedlingsuppdragen utbetalas resultatersättningen när en 
deltagare helt eller delvis skrivs ut från Arbetsförmedlingen på grund 
av övergång till arbete eller reguljära studier. Det måste ses som 
enkelt att mäta då det saknar bedömning till skillnad från kunskaps-
utveckling i en utbildning.  

Utredningen konstaterar att modeller med resultatbaserad ersätt-
ning är väletablerade och har en lång historia i vuxenutbildningen. 
Resultatbaserad ersättning kan dock vara problematisk eftersom det 
finns en risk att för mycket fokus riktas på mål som är för snäva eller 
inte helt relevanta i förhållande till de nationella målen i skollagen och 
andra styrdokument. Det är här centralt att huvudmannen är med-
veten om sitt ansvar enligt de nationella styrdokumenten och gör 
kloka samt väl underbyggda val avseende ersättningsmodell och hur 
den ska följas upp.  
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4.3 Samverkan för ökad flexibilitet 
och individanpassning 

Samverkan såväl huvudmän emellan som mellan vuxenutbildningens 
andra aktörer är viktiga för att åstadkomma en flexibel och individ-
anpassad utbildning. Utredningen vill här särskilt lyfta samverkan 
genom fjärrundervisning och samverkan med arbetsgivare. 

4.3.1 Fjärrundervisningen kan vara en arbetsform 
i samverkan 

Utredningen har i arbetet med digitala studieformer valt att lyfta fram 
möjligheterna med fjärrundervisning. Särskilt goda kan möjligheterna 
anses vara för att öka möjligheterna till flexibilitet och individanpass-
ning. Det kan finnas flera vinster med samverkan mellan huvudmän 
när det gäller att exempelvis erbjuda undervisning sommartid och på 
kvällstid eller när det finns en liten elevgrupp med specifika behov. En 
sådan samverkan menar utredningen ska ske på huvudmännens initia-
tiv och inte via en reglering. Samtidigt kan huvudmännen nyttja de upp-
arbetade strukturer som finns inom ramen för regionalt yrkesvux. 

4.3.2 Samverkan med arbetsgivare  

Komvux har goda möjligheter att samverka med arbetsgivare och det 
finns behov av att förbättra samverkan vilket utredningen behandlar 
i kapitlet om kommunalt språkansvar, KSA. Utredningens utgångs-
punkt är att studier i sfi inte ska ställas emot arbete utan att dessa, i 
enlighet med styrdokumenten, ska kunna kombineras och tillsammans 
stärka den enskildes ställning i samhället och på arbetsmarknaden. 
Det går att föra ett resonemang om att de avbrott som sker på grund 
av arbete är positiva vilket utredningen vill nyansera genom att i stäl-
let tala om att det främst är positivt när eleven ges möjligheter och 
motivation att fortsätta sfi samtidigt som de arbetar. Detta ställer krav 
på att huvudmannen organiserar sfi på ett sätt som i största möjliga 
mån möjliggör detta och samverkan med lokala och regionala arbets-
givare kan fylla en viktig funktion.  

Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda har den kompetens som 
behövs för arbetet. Utredningen menar att detta i de flesta arbeten 
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och yrken omfattar minst sådana kunskaper i svenska som motsvaras 
av kurs D i sfi.  

4.4 Kombinera och integrera 

Att fler elever kommer att kombinera och integrera kurser är ett 
antagande från utredningens sida och baseras på de initiativ som tas 
i allt fler kommuner och i linje med regionalt yrkesvux. Motivet för 
kombinerade och integrerade utbildningar är bland annat att eleverna 
helt enkelt inte har tid att utveckla språkliga färdigheter först – och 
kunskaper först därefter – utan att de behöver ges möjligheter att ut-
veckla språk och kunskaper samtidigt. Detta gäller förstås särskilt för 
vuxna som snabbt vill lära sig språket och stå till arbetsmarknadens 
förfogande. För andra handlar det om att kombinerade och integre-
rade utbildningar ger möjligheten att lära språk i ett meningsfullt och 
praktiskt sammanhang, vilket ökar motivationen och lärandet. 

För att eleverna ska kunna göra väl underbyggda utbildningsval 
behöver studie- och yrkesvägledningen löpa som en röd tråd genom 
elevernas utbildning och redan från start. Sannolikt kan fler elever 
intressera sig för de lite mer ovanliga yrkesutbildningarna som kan 
ha ett lägre söktryck om de ges möjlighet till insyn i och förståelse 
för yrkesrollerna. Vägledningen är också viktig i planeringen av vilka 
kurser som bör kombineras i vilket skede av utbildningen givet fak-
torer som exempelvis praktik och säkerhetsaspekter. 

En central utgångspunkt för utredningen är att kombinerande av 
kurser, med innebörden att kurserna ligger efter varandra i ett schema 
och där kursernas innehåll inte sammanförs, inte automatiskt kan 
antas leda till ökad kvalitet och genomströmning. Det är först när 
kurserna integreras som sådana vinster kan göras. De utbildningar 
som integreras, exempelvis sfi och yrkesutbildning, kan skapa en 
värdefull helhet för eleverna där man med stöd i en sammanhållen 
grupp lär och tränar både språk- och yrkesfärdigheter i ett menings-
fullt och strukturerat sammanhang. Vi påpekar dock att det i dags-
läget saknas forskning, statistik eller annat underlag för att analysera 
de kombinerande respektive integrerade insatser som gjorts.  

För att integrera innehållet i kurserna i utbildningarna krävs ett 
nära samarbete mellan språk- och yrkes-/ämneslärare. Båda lärar-
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kategorierna behöver ta ett gemensamt ansvar för elevernas utveck-
ling av såväl ämnes- eller yrkeskunskaper som den funktionella språk-
färdighet som anges i kursplanen för sfi eller svenska som andraspråk. 
Arbetssättet som sådant kallas språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, ofta förkortat SKUA. SKUA behandlas på många lärar-
utbildningar och Skolverket tillhandahåller stöd där verksamheterna 
kan utveckla kunskaper i att stödja elever som har svenska som andra-
språk att utveckla både språk och ämneskunskaper. Grundläggande i 
SKUA är också begreppet stöttning samt goda möjligheter till inter-
aktion på svenska och vid behov också med stöd av modersmålet.  

Få av vuxenutbildningens lärare och skolledningar har fått kom-
petensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det 
innebär att lärare i sfi, svenska som andraspråk eller ämnes-/yrkes-
lärare på grundläggande och gymnasial nivå i dag behöver utveckla 
kunskaper för att möta det växande antal elever som kombinerar och 
integrerar kurser inom vuxenutbildningen. Likaså behöver huvud-
mannen resursfördela på ett sätt som möjliggör utveckling av dessa 
kunskaper och arbetssätt och inte minst förutsättningar att arbeta 
med gemensam planering och uppföljning i arbetslagen. En övergång 
till kombinerade och integrerade utbildningar behöver betraktas som 
omfattande och resurskrävande. 

4.5 Modersmålets betydelse 

Utredningen vill belysa vikten av att de språk som eleven redan be-
härskar ses som en resurs i svenskinlärningen och särskilt viktigt kan 
det vara i undervisningen i grundläggande läs- och skrivinlärning. 
Studiehandledning på modersmålet, eller på ett annat språk som eleven 
behärskar, möjliggör ett bättre tillvaratagande av de kunskaper och 
kompetenser som eleven besitter.  

Studiehandledning är också ett stöd för att eleverna ska kunna 
tillgodogöra sig innehållet i vuxenutbildningens kurser redan i ett 
förhållandevis tidigt skede i språkutvecklingen. Utredningen menar 
därför att såväl omfattning som organiseringen av studiehandledning 
behöver beaktas när huvudmannen fattar beslut om olika kombine-
rade utbildningar. 

Elever som studerar sfi, inte minst på studieväg 1, kan behöva stöd 
på sitt starkaste språk. Eleven kan känna trygghet i att förstå, att 



Utgångspunkter och principiella ställningstaganden SOU 2020:66 

116 

kunna göra sig förstådd och bli lyssnad på, trots att man inte kommit 
så långt i språkinlärningen. Med hjälp av studiehandledare eller moders-
målslärare som handleder eleven i studierna kan eleven få förståelse 
för det nya språkets strukturer, kommunicera friare och sätta ord på 
det som han eller hon inte förstår och därmed underlättas inlärningen 
av svenska.  

Utredningen kan efter möten med ett flertal företrädare för vuxen-
utbildningen konstatera att kommunernas förutsättningar att erbjuda 
studiehandledning varierar samtidigt som det på många håll i landet 
pågår ett utvecklingsarbete kring hur man ska utforma bra arbetssätt 
för studiehandledningen. Det finns även goda exempel på fungerande 
studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning. Utredningen 
vill betona att studiehandledning på modersmål i vuxenutbildning är 
en viktig prioritering för huvudmännen att göra. 

I de delar av elevens utbildning som inte är undervisning och där 
det krävs att eleven noggrant kan redogöra för sina tankar eller ta till 
sig viktig information kan tolk vara en viktig resurs. Rektor bör där-
för planera för hur tolk kan användas i viktiga samtal om individens 
studiesituation om elev och lärare tillsammans gör bedömningen att 
eleven inte kan tillgodogöra sig innehållet utan tolk.  

4.6 Överväganden om utökat uppdrag för andra aktörer 

Sfi bedrivs i kommunernas egenregi, på entreprenad och på folkhög-
skolor. Utredningen för nedan ett par kortare resonemang om de 
förändringar i organisering som har övervägts men där utredningen, 
av olika anledningar, har valt att kvarstå vid de organiseringsmöjlig-
heter som finns och lämna förslag som avser att utveckla verksam-
heten inom befintliga ramar. 

4.6.1 Sfi för akademiker vid lärosäte 

I promemorian från juni 2019 var utredningens uppdrag främst att 
lämna förslag och bedömningar som avsåg målgruppen sfi-elever med 
kort eller ingen tidigare formell utbildning och i synnerhet den grupp 
individer som under etableringstiden omfattas av den s.k. utbildnings-
plikten. I de tilläggsuppdrag som utredningen haft för detta betänkande 
omfattas samtliga elever inom sfi och sfi i kombination med annan 
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utbildning. Allt högre krav ställs på huvudmännen att erbjuda ett rikt 
utbud där sfi kan kombineras med annan utbildning på olika nivåer. 
Till detta kommer huvudmannens ansvar för att tillgodose den hetero-
gena målgruppens olika behov och förutsättningar att studera sfi 
med flexibilitet i tid och rum. Detta är ett omfattande uppdrag som 
kräver planering och framförhållning och samverkan med olika parter 
och andra huvudmän. Med KSA som sammanhållande länk menar 
utredningen att kommunen får stöd i att skapa en god överblick över 
målgruppens behov, vilket utbud och vilka studieformer som ska 
erbjudas och i vilka samverkanskonstellationer som det lämpligen 
bör ske.  

Samverkan med olika parter är central i KSA och i utredningens 
arbete med KSA har även möjligheten undersökts att förlägga sfi-
utbildning till lärosäten för att underlätta nyanlända akademikers 
tillträde till den akademiska nivån och etablering på arbetsmarknaden. 
Utredningen har mött företrädare för ett antal lärosäten som arbetat 
aktivt och ser fördelar med att sfi för gruppen akademiker ges vid 
lärosäte i stället för i komvux. Utredningen har även tagit del av den 
slutrapport som SUHF3:s flyktinggrupp lämnat. Sedan hösten 2015 
har svenska universitet och högskolor bedrivit ett utvecklingsarbete 
för att underlätta för nyanlända akademiker och studenter att ta del 
av högre utbildning. Arbetet i SUHF:s flyktinggrupp pågick under 
åren 2016–2019. Gruppens arbete tog sin utgångspunkt i rekom-
mendationer från European University Association (EUA), med 
uppmaningen till europeiska lärosäten att tillgodose flyktingar med 
information om utbildningar, att underlätta möjligt tillträde genom 
preparandkurser, språkutbildningar och kortare vägar in i högre ut-
bildning samt vad gäller validering. I slutrapporten beskriver SUHF:s 
flyktinggrupp att lärosätenas arbete med att utveckla sin validerings-
kompetens har gett resultat och att man nu är bättre rustad att erbjuda 
möjligheten att validera de utländska akademikernas kompetens. 
Genom kompletterande utbildningar, snabbspår och den av Arbets-
förmedlingen upphandlade utbildningen Korta vägen har lärosätena 
utvecklat kurser och studieformer för att tillgodose nyanlända akade-
mikers behov av utbildning. Lärosätena har även erbjudit andra ut-
bildningsrelaterade insatser för nyanlända akademiker t.ex. svenska 
online. Sammantaget har de olika insatserna gett goda erfarenheter 
vilket medfört att SUHF:s flyktinggrupp i sin slutrapport föreslår 

 
3 Sveriges universitets- och högskoleförbund. 
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att lärosätena ska ges betygsrätt för att bedriva sfi-undervisning och 
på så vis ta hand om den nyanlända akademikers hela utbildningsresa. 

Utredningen ser en stor potential i det utvecklingsarbete som 
genomförts och uppskattar det initiativ som SUHF:s flyktinggrupp 
tagit med sitt förslag om betygsrätt för sfi men anser att det inte är 
genomförbart i dagsläget. 

Betygsrätt i vuxenutbildning beviljas av Skolinspektionen enligt 
6 kap. förordningen om vuxenutbildning: 

1 §    Tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och 
intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet får enligt före-
skrifterna i detta kapitel ges till  
    1. en enskild utbildningsanordnare för utbildning motsvarande kom-
munal vuxenutbildning som på uppdrag av juridiska personer anordnas 
för uppdragsgivarnas räkning och för de personer som uppdragsgivarna 
utser, och  
    2. en folkhögskola för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare. 

I sina överväganden om möjligheten att förlägga sfi-utbildning till 
lärosäten har utredningen funnit att betygsrätt enligt gällande regler-
ing inte är tillämpligt. Dels har Skolinspektionen inte mandat att 
fatta beslut som rör lärosäten. Dels har den kommunala huvudman-
nen trots betygsrätten fortsatt ansvaret för eleven. För att konse-
kvenserna av en betygsrätt för lärosätena ska kunna bedömas måste 
alla dess juridiska aspekter belysas och det har inte varit möjligt att 
göra inom utredningens arbete. 

Utredningen har även övervägt förslaget om sfi vid lärosäten ut-
ifrån ett nationellt perspektiv och menar att det engagemang och den 
samverkan som finns i de lärosäten som drivit frågan inte finns natio-
nellt. Det får till följd att nyanlända akademiker inte får samma förut-
sättningar att studera sfi vid lärosäten i hela landet. Lärosätena har i 
mötet med utredningen gett exempel på utvecklingsprojekt som på-
går och som anses vara framgångsrika. Dock har inga dokumenterade 
resultat kunnat påvisas. 

I stället för att förlägga sfi till lärosäten anser utredningen att det 
finns goda möjligheter för kommuner och lärosäten att utveckla sam-
arbetet på ett sådant sätt att de tillsammans kan utforma en adekvat 
sfi-undervisning så att nyanlända akademikerna tidigt kan komma i 
kontakt med den akademiska miljön. De förbättrade möjligheterna till 
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validering som beskrivs i SUHF:s slutrapport kommer även att var 
en viktig pusselbit i dessa individers studieplanering.  

4.6.2 Folkhögskolor 

Folkbildningen i form av både studieförbund och folkhögskolor är 
viktiga aktörer i den enskildes väg till aktivt deltagande i samhällsliv 
och arbetsliv samt för personlig utveckling och kompetensförsörj-
ning. Utredningen har under arbetets gång haft kontakt med repre-
sentanter för folkbildningen med syfte att inhämta kunskap och re-
sonera om folkbildningens roll och möjligheter. Folkhögskolor kan 
sedan 2011 anordna utbildning motsvarande kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare, sfi. 

Utredningen har gjort tolkningen att utredningens uppdrag om-
fattar sfi och sfi i kombination och inte utbildning motsvarande kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Detta har medfört 
att utredningen inte har omsatt arbetshypoteser om utökat uppdrag 
om kombinationsutbildning för folkhögskolor till förslag. Folkhög-
skolornas uppdrag är därmed oförändrat.  

4.7 Intag i sfi en gång i månaden kan 
sägas vara kontinuerligt  

I den promemoria som utredningen lämnade till regeringen i juni 2019 
gjordes ett ställningstagande angående kontinuerligt intag. Ställnings-
tagandet kvarstår och behöver betonas då det kontinuerliga intaget i 
hög grad påverkar sfi-verksamhetens förutsättningar.  

Det kontinuerliga intaget är en konsekvens av kraven på flexi-
bilitet och den reglering som styr elevens möjligheter att påbörja 
studierna. I 20 kap. 29 § skollagen regleras elevens rätt att inleda sfi-
studierna. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt 
och om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas 
inom tre månader. En nyanländ som omfattas av lagen (2017:584) om 
ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska kunna 
påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände an-
mält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen.  

Utredningens arbete har visat att nya sfi-elever tas emot minst en 
gång i månaden. I många kommuner kan elever påbörja studierna 
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varje vecka. Det har i perioder av högre tillströmning av nya elever 
som en följd av storleken på Sveriges flyktingmottagande varit kö till 
sfi. Sammantaget kan elevernas möjligheter att påbörja studierna 
inom den tid de har rätt till betecknas som mycket goda. 

Verksamheterna arbetar i varierande grad med olika former av 
introduktionsgrupper, slussverksamhet och liknande som används 
för att förbereda eleverna för att gå in i de ordinarie undervisnings-
grupperna som då kan präglas av större kontinuitet. Detta är arbets-
sätt som utredningen uppmuntrar.  

En klar majoritet av de sfi-lärare som utredningen har mött be-
skriver att ett kontinuerligt intag med hög frekvens påverkar under-
visningen negativt. Förutom att det kontinuerliga intaget av elever 
tar tid som läraren menar skulle kunna läggas på planering av under-
visning och individanpassning minskar möjligheterna att skapa någon 
form av gruppsammanhållning. Det är svårt att argumentera för att 
vuxna skulle ha ett väsentligen mindre behov av att känna sig trygga 
i en grupp. Att som lärare kunna bygga undervisningen och individer-
nas språkutveckling strukturerat och kontinuerligt och tillsammans 
med eleverna är avgörande för elevernas möjligheter studieframgång. 

Det är viktigt att elever kan påbörja sina studier så snart som möj-
ligt samtidigt som undervisningen behöver organiseras utifrån prin-
ciper om vuxnas lärande för största möjliga effektivitet. Utredningen 
bedömer därför att ett kontinuerligt intag av nya elever en gång i 
månaden är tillräckligt flexibelt. Större fokus kan då läggas på individ-
anpassning av undervisningen vilket är ett led i att förbättra genom-
strömningen i sfi.  
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5 Styrning och ansvarsfördelning 

I promemorian På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet som lämna-
des till regeringen 2019 drog utredningen slutsatsen att det systema-
tiska kvalitetsarbetet behöver förbättras och att det finns ett behov 
av att vidare utreda frågor om styrning och ansvarsfördelning inom 
vuxenutbildningen.  

Utredningen har haft i uppdrag att utreda följande inom området 
styrning och ansvarsfördelning: 

• föreslå hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras 
inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning, 

• föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitets-
arbetet inom sfi kan förtydligas och hur arbetet kan utvecklas och 
följas upp när det gäller såväl utbildning i egen regi som utbildning 
som utförs på entreprenad, 

• föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera verksamhet 
som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och lämna nöd-
vändiga författningsförslag. 

I detta kapitel redogör utredningen för faktorer som på olika sätt på-
verkar styrningen och ansvarsfördelningen av den kommunala vuxen-
utbildningen och försvårar huvudmännens arbete med att systematiskt 
utveckla verksamhetens kvalitet. Utredningen presenterar förslag 
och bedömningar om relevanta åtgärder. Kapitlets avslutande del 
svarar mot utredningens uppdrag om förbättrad nationell statistik. 
Utredningen menar att tillgång till tillförlitlig statistik har en stark 
koppling till en väl fungerande styrning och ansvarsfördelning samt 
är ett viktigt inslag i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Ut-
redningens analys och ställningstagande avseende statistik bör därför 
lämpligen hanteras under rubriken Styrning och ansvarsfördelning. 
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5.1 Grundläggande utgångspunkter enligt skollagen 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) utgör tillsammans med kom-
munal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxen-
utbildning på gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning på grundläggande nivå den skollagsreglerade skol-
formen kommunal vuxenutbildning (komvux). Att kommunal vuxen-
utbildning är en skolform, och därmed en del av skolväsendet, inne-
bär att de grundläggande principer som gäller för övriga skolformer 
enligt skollagen (2010:800), även gäller för sfi och annan kommunal 
vuxenutbildning. 

En sådan princip är lika tillgång till utbildning enligt 1 kap. 8 § 
skollagen. Enligt denna princip ska alla, oberoende av geografisk hem-
vist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till ut-
bildning i skolväsendet.  

En annan central princip är elevers rätt till en likvärdig utbildning 
enligt 1 kap. 9 § skollagen. Enligt denna princip ska utbildningen 
inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom fri-
tidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Detta innebär att alla 
elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett var i landet 
som utbildningen bedrivs eller vem som är huvudman. 

I 3 kap. skollagen finns bestämmelser om barns och elevers utveck-
ling mot målen. I 2 § stadgas att alla elever i samtliga skolformer och 
i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt ut-
bildningens mål. Bestämmelsen gäller samtliga skolformer och anses 
vara en av de mest grundläggande utgångspunkterna för det svenska 
skolväsendet. Innebörden kan beskrivas som att en elev alltid har en 
rätt att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt 
mot de nationella styrdokumenten, det vill säga främst skollag, läro-
plan och övriga förordningar. 

Övergripande mål för sfi och annan kommunal vuxenutbildning 
finns i 20 kap. 2 § skollagen. Enligt bestämmelsen är målen att vuxna 
ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, att vuxna ska ges möjlighet 
att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga 
utveckling, Utbildningen ska ge en god grund för elevernas fortsatta 
utbildning och den ska utgöra en bas för den nationella och regionala 
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kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utgångspunkten för utbild-
ningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. 

Vad gäller utredningens uppdrag att föreslå hur huvudmännens 
möjligheter att kontrollera verksamhet som utförs på entreprenad inom 
sfi kan stärkas har utredningen valt att inte särskilt reglera uppfölj-
ningen av entreprenadverksamhet. Utredningen har i stället valt att 
utgå från alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och att lämna 
förslag som stärker det systematiska kvalitetsarbetet och höjer kom-
petensen att utföra det. Huvudmännens val av organisering av sfi-
utbildningen med egenregi och entreprenad kan skifta över tid varför 
ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsätt-
ningar för en långsiktig kvalitetsutveckling är en mer framkomlig väg. 

5.2 Vuxenutbildningens roll i samhället 

Vuxenutbildningen är en viktig del i arbetet med arbetsmarknads-
politiska mål och förbättrad integration av nyanlända. Grundläggande 
kunskaper i svenska språket är en helt avgörande faktor för att män-
niskor som kommit till Sverige från andra länder ska kunna få fot-
fäste på arbetsmarknaden och vara delaktiga i samhällslivet. Att sfi i 
sig och i kombination med annan vuxenutbildning är en central del 
av etableringen av nyanlända måste därför betraktas som en själv-
klarhet. Detta perspektiv förstärks ytterligare genom de förslag om 
bland annat kompletterande mål för vuxenutbildningen samt juste-
rade prioriteringsgrunder som lämnats i regeringens proposition 
Komvux för stärkt kompetensförsörjning (2019/20:105) och som riks-
dagen har beslutat att införa i skollagen.  

Utredningen vill dock slå fast att sfi alltid är sfi, oavsett om det 
genomförs inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program eller 
inte. Sfi är en skollagsreglerad utbildning och de grundläggande mål 
och principer som enligt skollag och läroplan styr sfi, exempelvis 
rätten till likvärdig utbildning, rätt till ledning och stimulans för att 
utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möj-
ligt mot utbildningens mål i kursplaner m.m., måste gälla oavsett i 
vilket sammanhang som en elev deltar i sfi, även när det handlar om 
sfi i kombination med annan utbildning. Samma utgångspunkt måste 
gälla också för annan skollagsreglerad vuxenutbildning. 
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5.3 Enskilda huvudmän 

Fristående förskolor och skolor är sedan flera decennier tillbaka en 
självklar och etablerad del av det svenska skolväsendet. Enligt skol-
lagen ska enskilda efter ansökan godkännas som huvudman för för-
skola eller skola om den sökande uppfyller de krav som uppställs i 
skollagen. Kraven handlar om förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, ekonomiska förutsättningar samt lämp-
lighet. Även elevunderlag och konsekvenser för den kommunala verk-
samheten ska beaktas i viss utsträckning (se närmare 2 kap. 5 § skol-
lagen).  

Med enskilda avses i detta sammanhang såväl exempelvis aktie-
bolag, handelsbolag, ekonomiska samt ideella föreningar, stiftelser 
samt enskilda personer. 

Med ett godkännande att driva fristående verksamhet följer också 
en rätt till bidrag från elevernas hemkommun enligt de regler som 
finns i skollag samt förordningar. I korthet innebär dessa regler att 
den enskilde huvudmannen alltid har rätt till ett grundbelopp som 
ska beräknas efter samma grunder som kommunen använder vid för-
delning av resurser till den egna verksamheten. En enskild huvud-
man kan också under särskilda omständigheter ansöka om tilläggs-
belopp för elever i omfattande behov av särskilt stöd. 

Statens skolinspektion (Skolinspektionen) prövar ärenden om god-
kännande av enskild som huvudman i samtliga skolformer förutom 
förskola, där det är lägeskommunen som gör prövningen. Den myn-
dighet som prövar godkännandet har också ansvar att utöva tillsyn 
enligt skollagen av den verksamhet som godkänts.  

En fristående verksamhet som godkänts enligt skollagens regler 
är i princip helt självständig gentemot den kommun där verksamheten 
bedrivs. Det finns tydliga regler i skollagen för när en fristående 
verksamhet ska godkännas och den fristående verksamheten har själv 
det fulla ansvaret för att leva upp till nationella styrdokument i 
skollag, läroplan och övriga föreskrifter. Exempelvis har en fristående 
verksamhet alltid själv det fulla ansvaret för det systematiska kvali-
tetsarbetet i sin egen verksamhet. Den kommun där en fristående 
skola är belägen har dock rätt till insyn i verksamheten vid en fri-
stående skola för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter 
enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn (se. t.ex. 
15 kap. 34 §). Insynen kan bland annat handla om att få ta del av 
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elevprognoser för att kunna planera dimensioneringen av det kom-
munala skolväsendet. 

Systemet med fristående skolor är som ovan nämnts sedan länge 
väl etablerat och omfattar de allra flesta skolformer enligt skollagen. 
Några skolformer ligger dock fortfarande utanför systemet med fri-
stående skolor. Det handlar dels om de statliga skolformerna special-
skolan och sameskolan, dels om kommunal vuxenutbildning. Kom-
munal vuxenutbildning är alltså den enda skolform som utgår ifrån 
ett kommunalt huvudmannaskap där det inte är möjligt med fristå-
ende skolor. 

Det är svårt att hitta något tydligt stöd till varför möjligheten till 
fristående skolor aldrig genomförts i skollagsreglerad vuxenutbild-
ning. Frågan har utretts och det har lämnats förslag om införande av 
fristående skolor även på vuxenutbildningens område (se den s.k. 
Frivuxutredningen, SOU 2008:17). Förslaget har dock inte lett till 
någon lagstiftning. Någon klar anledning till detta är svår att hitta, 
men vid den aktuella tidpunkten angav ansvarigt statsråd att det då 
var så många olika omfattande reformer för vuxenutbildningen aktuella. 

5.4 Entreprenad och samverkan enligt skollagen 

Som ovan nämnts bygger skollagen på ett kommunalt huvudmanna-
skap för skolan där utgångspunkten är att det är en kommun som 
ansvarar för att de som är hemmahörande i kommunen får den utbild-
ning de har rätt till enigt skollagen. Regelverket för fristående skolor 
är ett alternativ till att verksamheten faktiskt utförs i sin helhet av 
elevernas hemkommun. Ett annat regelverk som möjliggör att delar 
av, eller i vissa fall även hela, verksamheten utförs av annan än hem-
kommunen är reglerna om entreprenad och samverkan i 23 kap. skol-
lagen.  

5.4.1 Val av organisering 

Beslut om huvudmännens organisering av kommunal vuxenutbildning 
fattas på politisk nivå och det kan finnas olika motiv bakom valen 
mellan egenregi och entreprenad liksom på vilket sätt leverantörerna 
av entreprenadverksamheten ska väljas ut. 
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Det ingår i det offentliga uppdraget att kartlägga vilka alternativ 
för organisering som finns och därefter välja det alternativ som ger 
mest värde för lägst kostnad. Det finns ideologiska ställningstaganden 
bakom de val som görs och en skillnad i åsikterna om hur mycket av 
det offentliga uppdraget som ska genomföras i egen regi och i vilken 
utsträckning privata utförare ska engageras. Likaså kan det på samma 
grund finnas olika uppfattningar om vilken driftsform som är effek-
tivast.  

När huvudmännen upphandlar entreprenadverksamhet kan de välja 
att ha enstaka anordnare eller fler vilket ofta vilket ofta är anhängigt 
vilka volymer verksamheten har, men det kan också finnas ett inslag 
av valfrihetsidé. I den senare lämnas valet av anordnare till eleven. 
Idén om valfrihet är också ett av argumenten för att införa auktorisa-
tionssystem.  

Frågan om valfrihet kan inte anses enkel och särskilt inte när det 
krävs förmåga att göra väl underbyggda val i ett omfattande utbud av 
anordnare. Systemet med sfi-anordnare och eventuella inriktningar 
är mycket komplext, och för den som söker sig till utbildningen är 
det en grannlaga uppgift att bedöma kvaliteten.  

Utredningen menar att huvudmannen oavsett form för organi-
sering alltid måste ta ett ansvar för kvalitén och vid entreprenad kan 
huvudmannen inte lämna utvecklingen av kvalitén till effekter av 
marknad och valfrihet. Huvudmannen måste även beakta att ett stort 
antal anordnare kräver mer uppföljning. Oavsett vilka val som huvud-
mannen gör avseende organiseringen av utbildningen krävs ett gedi-
get systematiskt kvalitetsarbete för att eleverna ska erbjudas en ut-
bildning av hög kvalitet. 

5.4.2 Entreprenad 

Entreprenad enligt skollagen definieras i 23 kap. 1 § som att en huvud-
man enligt bestämmelserna i kapitlet med bibehållet huvudmanna-
skap får sluta avtal om att någon annan än huvudmannen utför upp-
gifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag 
(entreprenad). Entreprenad enligt skollagen innebär således alltid att 
huvudmannaskapet enligt skollagen ligger kvar på elevernas hem-
kommun.  
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Möjligheterna till entreprenad skiljer sig i stor utsträckning åt 
mellan olika skolformer. Inom framför allt grundskolan men även 
gymnasieskolan är möjligheterna att lägga ut verksamhet på entre-
prenad mer begränsade och avser i första hand vissa ämnen och vid 
fjärrundervisning. Inom kommunal vuxenutbildning ger dock skol-
lagen ett mer generellt utrymme att lägga ut verksamheten på entre-
prenad. Närmare bestämmelser om entreprenad inom vuxenutbild-
ning och andra skolformer finns i 23 kap. 1–20 §§ skollagen. 

Utöver möjligheterna till entreprenad finns i 23 kap. skollagen 
regler om samverkan. Sådan samverkan definieras i 23 kap. 21 § skol-
lagen som att en kommun får sluta avtal med en annan kommun, 
region eller staten om att denna ska ta över ansvaret för kommunens 
uppgifter enligt skollagen på ett visst område. Till skillnad från vid 
entreprenad handlar det vid samverkan således om att huvudmanna-
skapet enligt skollagen går över på den som kommunen har avtal om 
samverkan med. 

Eftersom huvudmannaskapet vid entreprenad alltid ligger kvar på 
kommunen är det alltid kommunen som har det övergripande ansva-
ret enligt skollagen för kvaliteten i den verksamhet som lagts ut på 
entreprenad.  

Entreprenad kan bedrivas på ett flertal olika sätt. Det vanligaste 
inom sfi och annan skollagsreglerad vuxenutbildning är dock att det 
görs en offentlig upphandling enligt gällande nationella och EU-
rättsliga regelverk. Vissa kommuner använder emellertid olika typer 
av auktorisationsförfaranden vilket något förenklat kan sägas inne-
bära att samtliga utförare som uppfyller ett antal av kommunen i 
förväg uppställda krav har rätt att bli auktoriserade och bedriva verk-
samhet inom kommunen på det aktuella området. Auktorisation kan 
närmast beskrivas som ett oreglerat valfrihetssystem, liknande det 
som regleras i lagen om valfrihetssystem (LOV). I sammanhanget 
bör det poängteras att ett fungerande valfrihetssystem också förut-
sätter att den som väljer, i detta fall elever som ska påbörja sfi, har 
tillräcklig information för att göra väl underbyggda val. 

Även andra varianter av entreprenadförhållanden kan förekomma. 
Bland annat i svaret på den kommunenkät som utredningen genom-
fört framkommer uppgifter om att det förekommer samverkan av 
såväl formell som informell karaktär mellan kommuner som inte är 
att betrakta som sådan samverkan som avses i 23 kap. skollagen. 
Utredningen menar att det är en form av samverkan på oklar rättslig 
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grund som innebär att verksamheterna bedrivs i egen regi enligt 
skollagen. Oavsett vad man väljer att kalla det utförarsystem för sfi 
som valts i en kommun är det dock utredningens uppfattning att det 
måste ha stöd i reglerna i 23 kap. skollagen för att vara förenligt med 
lagen. Den kommun som formellt sett är huvudman enligt skollagen 
måste också fullt ut ta det ansvar som följer av huvudmannaskapet. 

Avtal för kvalitet 

Oavsett om huvudmannen beslutar sig för att sluta avtal med externa 
anordnare efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) eller genom ett auktorisationsförfarande krävs det ett om-
fattande arbete baserat på kunskap och erfarenhet för att avtalet och 
innehållet i det ska hålla den kvalitet som behövs för att åstadkomma 
en god utbildning för eleverna. 

Upphandling enligt LOU uppfattas många gånger enligt utred-
ningens erfarenheter som komplicerat och tidskrävande. Det krävs 
både kunskaper om upphandling och goda kunskaper om vuxen-
utbildningen samt hur dessa ska fungera tillsammans. Motsvarande 
kunskaper krävs vid ett auktorisationsförfarande, där ytterligare en 
utmaning är att sådana förfaranden i princip är oreglerade på vuxen-
utbildningens område. 

För att kunna uppnå den kvalitet som måste krävas behöver huvud-
mannen genomföra en noggrann behovsinventering i vilken förvalt-
ningschef och rektor som ansvariga för verksamheten är nyckelperso-
ner. Utredningen erfar att huvudmännen kan brista i behovsanalysen 
och att det även förekommer att en regelrätt behovsanalys inte ge-
nomförs. En bristande behovsanalys kan synas i de avtal som senare 
sluts mellan anordnare och huvudman. Exempelvis förekommer det 
att huvudmannen upphandlar sfi på distans skilt från närundervis-
ning i sfi vilket enligt utredningens uppfattning missgynnar elevernas 
möjligheter att sömlöst röra sig mellan studieformerna.  

Det förekommer att upphandlande myndighet genomför en s.k. 
Request for information (RFI), där branschen får komma med syn-
punkter på hur huvudmannen kan utforma upphandling, avtal och 
dess innehåll. Det är viktigt att ta i beaktande att anordnarna gene-
rellt sett arbetar mer med upphandling av vuxenutbildning än den 
kommunala huvudmannen och att de därför kan ha kunskaper och 
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erfarenheter som är värdefulla för huvudmannen. Utredningen anser 
att det vore positivt om fler huvudmän nyttjade hade möjligheten att 
genomföra RFI både i samband med upphandling och auktorisation. 

Utredningen har tagit del av en stor mängd upphandlingsdoku-
ment och auktorisationsavtal och ser att det är vanligt att det finns 
brister. Upphandlingsdokumenten innehåller alla de specifikationer 
som huvudman och anordnare ska arbeta tillsammans med under 
hela avtalsperioden. Bristerna kan vara av olika karaktär men bland 
annat förekommer avtal där huvudmannen fastslår generella kurs-
tider trots att en elevs kurstid ska vara individuell och villkor för 
nationella provens genomförande i strid med regelverket kring dem. 
Likaså förekommer villkor om gruppstorlekar på ett sätt som utred-
ningen förstår är ett sätt att försöka säkerställa kvalitet. Detta trots 
att storleken i sig inte medför kvalitet om inte andra faktorer såsom 
exempelvis stöd till eleverna och lärares förutsättningar beaktas. 
Andra exempel på när huvudmannen har ambitionen att ställa kon-
kreta och högre krav på anordnaren än vad som på ett övergripande 
plan kan utläsas av styrdokumenten gäller studie- och yrkesvägledare 
och specialpedagog. Exempelvis kan huvudmannen kräva att anord-
naren ska ha 1 heltidsanställd specialpedagog per 600 elever. Krav på 
specialpedagog finns inte i de nationella styrdokumenten avseende 
komvux. Utredningen menar att det är en god ansats samtidigt som 
inte heller detta i sig garanterar att eleverna får det stöd de behöver. 

I de fall huvudmannen genomför en upphandling ska leverantö-
rerna författa sina anbud baserade på hur de tolkar kommunens krav 
och frågeställningar. Dessa anbud ska därefter bedömas och värderas 
vilket tveklöst mång gånger kan beskrivas som en utmanande upp-
gift. Detta avspeglas i det stora antal upphandlingar som överklagas 
och inte sällan behöver göras om. En vanlig grund för överprövning 
av tilldelningsbeslut är att bedömningen av de olika anbuden inte 
anses transparent och att det därmed är oklart för anbudsgivaren på 
vilka grunder tilldelning har skett. Ett sätt att hantera svårigheterna 
med att genomföra dessa så kallade kvalitetsupphandlingar är att 
i stället upphandla utifrån pris. Så kallade prisupphandlingar har med-
fört att anordnare i praktiken går in i nya avtalsperioder med betyd-
ligt sämre betalt än under föregående period. Utredningen menar att 
det stora fokuset på pris är ett stort problem och kan medföra för-
sämrade möjligheter för lärare att bedriva undervisning av hög kva-
litet. Den referensgrupp utredningen har diskuterat upphandling 
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med har upplevt en övertro på att kunna köpa billig vuxenutbildning 
och att det är särskilt problematiskt med kortsiktiga perspektiv. 
Huvudmannen ska i teorin ställa samma krav på anordnaren men 
utredningen erfar att de kunskaper om uppföljning och samverkan 
kring avtal som krävs för detta inte alltid finns eller kommer till stånd. 

Uppföljning och utvärdering 

Huvudmannen har enligt skollagen det övergripande ansvaret för 
det systematiska kvalitetsarbetet även avseende externa utförare på 
entreprenad eller auktorisation. Det måste därför finnas en funge-
rande uppföljning och utvärdering utifrån de nationella målen för 
utbildningen, såväl när det gäller verksamhet i egen regi som vid verk-
samhet med extern utförare. När det gäller verksamhet med extern 
utförare är detta ett arbete som sannolikt kan innebära särskilda 
utmaningar. Antalet externa anordnare varierar naturligtvis mellan 
olika kommuner. Av utredningens enkät framgår följande: 

• 61 procent av kommunerna har 1 utbildningsanordnare av sfi  

• 20 procent har 2–4 anordnare 

• 16 procent har 5–10 anordnare 

• 12 procent har mer än 10 anordnare av sfi i sin kommun. 

Utredningen menar att det med största sannolikhet är både kompli-
cerat och kostsamt att följa upp ett stort antal anordnare utan att ha 
en tydlig bild av huvudmannens totala utbildningskostnader.  

För att huvudmannen ska kunna uttala sig om såväl kvalitet som 
avtalsefterlevnad i en verksamhet på entreprenad behöver åtmin-
stone följande delar ingå i uppföljningen:  

• Skollag 

• Förordning om vuxenutbildning 

• Läroplan för vuxenutbildning 

• Avtal mellanhuvudman och anordnare inklusive både de så kallade 
ska-krav som anordnaren i samband med avtalstecknandet har 
förbundit sig att leva upp till och de skrivningar som anordnaren 
i sina egna anbudstexter förbinder sig att leverera. 



SOU 2020:66 Styrning och ansvarsfördelning 

131 

I utredningens enkätundersökning framkommer att huvudmännen 
använder sig av följande metoder för kvalitetsuppföljning:  

Figur 5.1 Enkätsvar om huvudmännens metoder för uppföljning 

 
Källa: KLIVAs kommunenkät. 

 
 
Företrädare för branschen som utredningen har mött efterfrågar mer 
kontakt och samarbete mellan kommun och anordnare för att för-
bättra det systematiska kvalitetsarbetet. Anordnarna menar att de 
ser odelat positivt på samverkan och att de vill vara en del i huvud-
mannens arbete med att erbjuda kommunens invånare en utbildning 
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Det finns anordnare som uppger att de inte har haft besök av 
kommunens representanter på mycket lång tid och anordnare 
uppger att de helt saknar återkoppling på de kvalitetsrapporter som 
lämnats eller att återkopplingen är av varierande kvalitet. När det 
gäller samverkan nämner enskilda anordnare att samarbetet mellan 
huvudmän och anordnare ser mycket olika ut i de kommuner de är 
verksamma. De önskar generellt fler anordnarträffar där det ges möj-
lighet till dialog mellan huvudmannen och anordnarna. Exempelvis 
menar man att det skulle förbättra möjligheterna att tillsammans lösa 
uppkomna problem och arbeta proaktivt. Man menar att det ofta är 
stort fokus på administrativa rutiner och att större fokus bör ligga 
på undervisningen. Vissa anordnare menar att man gärna ser att 
lärare från olika anordnare kan samverka kring betyg och bedömning 
och att gemensam kompetensutveckling kan vara positivt.  

Utredningens genomgång av upphandlingsdokument visar att det 
är vanligt förekommande att huvudmannen vid avtalsbrott kan ut-
dela någon form av varning eller vite. Avtalsbrott kan vara av såväl 
administrativ som pedagogisk karaktär. Utredningen vet att det finns 
en uppfattning om att det är utbrett med så kallat fusk i sfi och ett 
par fall har fått stor medial uppmärksamhet samtidigt som det inte 
går att uttala sig om omfattningen av så kallat fusk. Oavsett detta är 
det av största vikt att huvudmannen arbetar nära de anordnare be-
driver utbildning på entreprenad för att systematiskt och i samver-
kan arbeta för god kvalitet. 

En samhällsekonomisk analys 

Såväl kostnader som resultat i sfi är svåra att överblicka vilket utred-
ningen redogör för i promemorian På väg mot stärkt kvalitet och lik-
värdighet1. Detta förhållande försvårar uppföljning och utvärdering 
av verksamheten, såväl egenregi som med extern utförare, vilket i sin 
tur skapar dåliga förutsättningar för ett välfungerande systematiskt 
kvalitetsarbete. För att närmare undersöka kopplingen mellan resur-
ser och resultat med fokus på eventuella samhällsekonomiska vinster 
har utredningen därför låtit Nyckeltalsinstitutet göra en undersökning. 

 
1 Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska som andraspråk. 
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I den rapport som togs fram av Nyckeltalsinstitutet intervjuades 
ett 30-tal experter inom området, exempelvis företrädare för huvud-
män, externa anordnare och Arbetsförmedlingen. Intervjuerna visar 
att det tycks vara något billigare att organisera sfi med entreprenad-
verksamhet jämfört med egenregi. Detta verkar gälla även med hän-
syn taget till interna kostnader inom kommunen för administration 
och uppföljning av externa anordnare. För att det ska bli en god kva-
litet krävs dock att det finns kapabla externa anordnare och att det 
finns en god kvalitetsuppföljning i kommunen. Huruvida auktorisa-
tion eller upphandling är att föredra är svårt att dra några tydliga 
slutsatser om. Kostnaden kan bli lägre med auktorisation men många 
av de som intervjuats är inte övertygade om att effekten blir lika bra. 
Det framträder sammantaget en bild där det är svårt att relatera kost-
naderna för de olika organisationsformerna till effekt och resultat. 
Utredningen menar att den här slutsatsen är viktig för de som fattar 
beslut om organisering av vuxenutbildningen i kommunerna och att 
alla de osäkerhetsfaktorer som lyfts fram i såväl rapporten som betän-
kandet talar för att det sannolikt behövs ett bättre kunskapsunderlag 
för kommande, långsiktiga beslut på vuxenutbildningens område. 

5.4.3 Betygsrätt för vuxenutbildning 

Enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning kan Skol-
inspektionen under vissa förutsättningar ge tillstånd att sätta betyg, 
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser 
som gäller för skolväsendet. Tillstånd får ges till en enskild utbild-
ningsanordnare för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbild-
ning och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå 
som på uppdrag av juridiska personer anordnas för uppdragsgivarnas 
räkning och för de personer som uppdragsgivarna utser. Tillstånd får 
också ges till en folkhögskola för utbildning motsvarande kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare enligt 24 kap. 11 § skol-
lagen. Skolinspektionen prövar frågor om tillstånd. För tillstånd krävs 
bland annat. att verksamheten har en rektor, att eleverna har en indi-
viduell studieplan samt att de kursplaner eller ämnesplaner tillämpas 
som är meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsva-
rande utbildning inom skolväsendet. 
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5.4.4 Samverkan enligt kommunallagen (2017:725) 

Förutom de skollagsreglerade möjligheterna finns det i kommunal-
lagen generella bestämmelser om kommunalförbund och gemensam 
nämnd som ger kommuner möjligheter att samverka om exempelvis 
vuxenutbildning. 

5.4.5 Kommunalförbund 

Kommunalförbund regleras i 9 kap. 1–18 §§ kommunallagen och kan 
sägas vara den mest formaliserade och långtgående formen av kom-
munal samverkan. Ett kommunalförbund är en egen offentligrättslig 
person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande till 
sina medlemskommuner. Ett kommunalförbund som ansvarar för 
utbildning enligt skollagen blir också huvudman enligt lagen för 
denna utbildning. Man brukar ibland beskriva ett kommunalförbund 
som en ”specialkommun”. Ett kommunalförbund innebär en kraftig 
inskränkning i medlemskommunernas egna möjligheter att hantera 
de frågor som ligger i kommunalförbundet. Kommunalförbund har 
exklusivitet i de frågor som anses ligga hos förbundet. Det finns dock 
inget hinder för att de samverkande kommunerna väljer att lägga 
delar av, men inte hela, verksamheter i kommunalförbund. Gräns-
dragningen för hur stor kvarvarande kompetens som en kommun 
har på ett område som ligger hos ett kommunalförbund blir ofta en 
fråga om tolkning av förbundsordningen. Kommunalförbund är en 
förekommande samverkansform inom gymnasie- och vuxenutbild-
ning och ett antal kommuner har valt att läggar hela eller delar av sin 
vuxenutbildning under ett kommunalförbund. 

5.4.6 Gemensam nämnd 

Gemensamma nämnder regleras i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen 
och innebär att fullmäktige i en kommun får besluta att en nämnd 
ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan region. 
Någon av de samverkande kommunerna ska vara värdkommun för 
den gemensamma nämnden. Gemensam nämnd kan användas på de 
allra flesta kommunala områden och kommunallagens allmänna regler 
om nämnder ska så långt som möjligt tillämpas även på gemensamma 
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nämnder. Ingen ny juridisk person bildas. Den gemensamma nämn-
den blir en del av värdkommunens organisation. Det närmare inne-
hållet i nämndens verksamhet måste fastställas i avtal mellan samver-
kande parter och reglemente. Värdkommunen får dock en särskild 
ställning gentemot övriga samverkande kommuner. Huvudmanna-
skapet enligt skollagen ligger kvar hos var och en av de samverkande. 
Gemensamma nämnder är sannolikt en mindre vanlig samverkans-
form på utbildningsområdet än kommunalförbund, men det före-
kommer gemensamma nämnder som har ansvar för vuxenutbildning. 

5.5 Granskningar från Skolinspektionen 

Av 2 § tredje stycket förordningen (2011:556) med instruktion för 
Statens skolinspektion (Skolinspektionen) framgår att den löpande 
tillsynen över bland annat vuxenutbildning i huvudsak ska utövas på 
huvudmannanivå. Detta innebär att den regelbundna tillsynen över 
vuxenutbildningen bara i begränsad omfattning avser verksamhets-
nivå, exempelvis olika utförare vid entreprenadförhållanden. Skol-
inspektionen har de senaste åren genomfört följande granskningar av 
vuxenutbildning som har bedömts vara av relevans för utredningens 
arbete inom området styrning och ansvarsfördelning. Även om flera 
av granskningarna helt eller delvis handlar om andra verksamheter 
inom vuxenutbildningen än sfi anser utredningen att Skolinspek-
tionens slutsatser i stor utsträckning även är relevanta för sfi. Enligt 
utredningens uppfattning förstärker dessa granskningar bilden av att 
det finns strukturella brister i styrning och ansvarsfördelning inom 
sfi och annan kommunal vuxenutbildning som ökar risken för att 
eleverna inte får den utbildning de har rätt till enligt skollagen och 
andra nationella styrdokument.  

5.5.1 Distansutbildningen inom kommunal vuxenutbildning 
– regeringsuppdrag 2015 

Skolinspektionen fick 2014 i uppdrag från regeringen att genomföra en 
granskning av kvaliteten i distansutbildning inom kommunal vuxen-
utbildning. I rapporten identifierar Skolinspektionen ett antal åtgär-
der som behöver vidtas, inom den kommunala vuxenutbildningens 
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distansutbildning, för att den ska kunna uppfylla kraven på en utbild-
ning av god kvalitet. Det handlar bland annat om att kommunerna 
måste ställa betydligt högre krav utifrån elevernas behov vid över-
lämnandet av uppgifter inom distansutbildning på entreprenad samt 
att kommunens uppföljning av verksamheten, såväl i egenregi som vid 
entreprenad, i många fall är mycket bristfällig och behöver utvecklas. 

5.5.2 Tillsyn över utbildningsanordnare med betygsrätt 
– riktad tillsyn 2016 

Skolinspektionen genomförde 2016 en tillsyn av utbildning som 
bedrivs av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att 
sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg i den så 
kallade betygsrätten. I tillsynsrapporten konstaterade Skolinspek-
tionen bland annat att utbildning som bedrivs av enskilda utbild-
ningsanordnare med betygsrätt omfattas av färre krav, exempelvis 
avseende egenkontroll i form av ett systematiskt kvalitetsarbete och 
att detta innebär att styrningen kan uppfattas som otydlig. Otyd-
ligheten yttrar sig exempelvis i att avtal mellan uppdragsgivare och 
utbildningsanordnare riskerar att bli mer styrande än elevernas rätt 
till en god utbildning enligt de nationella styrdokumenten. Gransk-
ningen visar också att det finns relativt få aktörer som ofta bedriver 
utbildning under kortare perioder utifrån uppdragsgivares efterfrå-
gan. Det är därför svårt att löpande få en nationell bild av var och när 
utbildning pågår. Utbildningsanordnarna har inte heller krav på sig 
att bevara underlag för satta betyg efter avslutad utbildning, vilket 
ytterligare försvårar extern kontroll. Sammantaget ansåg Skolinspek-
tionen att betygsrätt är en utbildningsform som saknar krav på 
intern kvalitetskontroll och vars verksamhet endast följs upp av en 
uppdragsgivare som säkerställer att avtal följs, samt genom statlig 
tillsyn. Skolinspektionen bedömde att denna utformning medför en 
hög risk att eleverna inte får den utbildning de har rätt till.  
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5.5.3 Undervisning i svenska för invandrare 
– kvalitetsgranskning 2018 

Bland annat mot bakgrund av det kraftigt ökade flyktingmottagan-
det i Sverige 2015–2016 publicerade Skolinspektionen 2018 en kvali-
tetsgranskning av utbildningen i svenska för invandrare. Granskningen 
hade fokus på hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främ-
jar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andra-
språk. I rapporten konstateras att det finns brister i utbildningen 
framför allt kopplade till otillräcklig individanpassning. Myndigheten 
konstaterade att undervisningens arbetssätt eller arbetsformer behö-
ver individanpassas för att tillgodose de enskilda elevernas förutsätt-
ningar. Trots att de grupper Skolinspektionen mötte i sin granskning 
var väldigt heterogena och det fanns en mångfald av behov och ut-
bildningsmål bland eleverna så såg myndigheten att eleverna i stort 
mötte samma typ av undervisning och att det inte fanns något ut-
vecklat tankesätt kring hur undervisningen kunde individanpassas. 
I granskningen tittade Skolinspektionen även på kopplingen mellan 
sfi och vidare studier samt arbetsliv. Där konstaterades att flera av 
de granskade verksamheterna hade ett välfungerande arbetssätt när 
det gäller att knyta an till vidare studier och arbetsliv, men för vissa 
av de granskade verksamheterna behövde detta utvecklas. 

5.5.4 Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad 
– kvalitetsgranskning 2019 

Skolinspektionen konstaterade att såväl myndighetens egna erfaren-
heter som andra studier tydligt pekar på att kommunernas uppfölj-
ning av vuxenutbildning, både i egen regi som på entreprenad, kan 
variera i omfattning och kvalitet. Därtill ansåg myndigheten att det 
finns exempel från tidigare granskningar och studier att kvaliteten i 
utbildningen hos externa anordnare kan vara otillräcklig. Mot denna 
bakgrund genomförde Skolinspektionen en granskning av kvaliteten 
i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad vuxen-
utbildning som bedrivs på entreprenad. Granskningen visade att det 
fanns allvarliga och omfattande brister i huvudmännens kontroll och 
uppföljning av entreprenadverksamheten. Bland annat konstaterade 
Skolinspektionen att entreprenadavtal var för allmänt hållna för att 
kunna ge tillräckligt stöd för huvudmännens uppföljning samt att 
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det företrädesvis var kvantitativ och inte kvalitativ information som 
följdes upp. Detta medförde exempelvis att viktiga kvalitetsaspekter 
som arbetsplatsförlagt lärande (APL) och validering tappades bort i 
uppföljningen. En majoritet av de som anordnade utbildning på 
entreprenad ansågs behöva utveckla kvaliteten på viktiga områden 
och många kvalitetsbrister hade enligt Skolinspektionen kunnat före-
byggas med en bättre uppföljning och kontroll. 

5.5.5 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
– kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers 
arbete för flexibilitet och individanpassning, 2019 

Skolinspektionens granskning visade på omfattande brister i huvud-
mäns och rektorers arbete med att tillhandahålla flexibilitet och in-
dividanpassning i enlighet med kraven i de nationella styrdokumen-
ten. Bristerna yttrade sig exempelvis genom att den skolförlagda 
utbildningen inte tillhandahålls på ett tillräckligt flexibelt sätt och att 
distansundervisningen inte är individanpassad. Granskningen avser 
vuxenutbildning på gymnasial nivå men mycket av slutsatserna måste 
anses vara relevanta även för sfi. 

5.6 Utredningens enkätundersökning 

Utredningen har låtit genomföra en enkätundersökning. I enkäten har 
bland annat ingått ett antal frågor kring styrning och ansvarsfördel-
ning. Vissa av svaren får anses bekräfta och förstärka den bild av struk-
turella brister avseende styrning och ansvarsfördelning som framträtt 
under utredningens arbete. Bland annat så svarar ett antal kommuner 
att det är en förvaltning, enskilda tjänstemän eller någon form av lär-
center som är huvudman för sfi. På frågan om kommunen anser att 
det systematiska kvalitetsarbetet, i egen regi, i dag bedrivs på ett så-
dant sätt att det går att fastställa i vilken utsträckning som målen i 
de nationella styrdokumenten är uppfyllda svarade 33 procent delvis 
och 2 procent nej. På motsvarande fråga avseende verksamhet som 
bedrivs på entreprenad svarade 51 procent delvis och 8 procent nej.  
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5.7 Behov av en förtydligad styrning 
och ansvarsfördelning 

Sfi och annan skollagsreglerad vuxenutbildning präglas av en mycket 
mer splittrad och mångfacetterad flora av utförare jämfört med 
andra skolformer enligt skollagen. Det stora antalet olika utförande-
modeller som växt fram inom den skollagsreglerade vuxenutbild-
ningen skapar ett spretigt och osammanhängande system som var-
ken gynnar systematiskt kvalitetsarbete eller genomförande av re-
former (På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk. Även om kommunerna i de allra 
flesta fall fortfarande formellt är huvudman enligt skollagen så 
innebär de olika utförandeformerna generellt kraftigt ökad risk för 
ett försvagat systematiskt kvalitetsarbete. Dels genom att kopp-
lingen mellan kommunen, som vid bibehållet huvudmannaskap alltid 
har det övergripande ansvaret för kvalitet, och utföraren riskerar att 
bli för svag dels genom att kommunen inom ramen för upphandling 
eller auktorisation ställer andra krav på verksamheten än de gör på 
sin verksamhet i egen regi. De krav som ställs i upphandlings- eller 
auktorisationsunderlag utgår inte heller alltid från de nationella kra-
ven i skollag, läroplan och förordning. Den ofta svaga och otydliga 
kopplingen mellan huvudman och utförare försvårar sannolikt också 
implementeringen av olika reformer, eftersom det är huvudmannen 
som har det övergripande ansvaret även på detta område. Det finns 
tydliga signaler om att förändringar i skollag och läroplan inte får 
genomslag i den praktiska verksamheten inom vuxenutbildning på 
motsvarande sätt som i övriga skolformer. Exempelvis förekommer 
det att huvudmän arbetar med fasta kurstider i en omfattning som 
tidigare fanns i styrdokumenten, att elevers läs- och skrivundervis-
ning inte erbjuds utöver de rättighetslagstiftade 15 timmarnas under-
visning per vecka under en period om 4 veckor enligt skollagen och 
osäkerhet kring skolchefsrollen. En tänkbar delförklaring till detta 
står att finna i glappet mellan huvudman och faktisk utförare. Oklar-
heter i ansvarsfördelningen kan bland annat bestå i att det finns 
otydligheter kring vem som har rektorsansvaret för en verksamhet. 
I praktiken finns ofta en så kallad kommunal rektor och en så kallad 
utförarrektor, vilket riskerar skapa en otydlig ansvarsfördelning som 
inte är förenlig med skollagens krav på en tydlig rektorsfunktion där 
det inte ska finnas ett delat ledarskap. 
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De brister som utredningen identifierat är dock inte enbart hän-
förliga till förhållandet huvudman och faktisk utförare. Även vid 
verksamheter i egen regi kan konstateras brister som är mer eller 
mindre särpräglade för vuxenutbildning. Det kan exempelvis handla 
om att verksamheten mer ses som en arbetsmarknads- eller integra-
tionspolitisk insats än skollagsreglerad utbildning samt att verksam-
heten mer drivs utifrån etablerad praxis än de nationella målen för 
utbildningen på ett sätt som knappast skulle kunna vara aktuellt för 
barn- eller ungdomsutbildning. Utredningen anser således att det 
i dag finns strukturella och generella brister i kvaliteten i sfi och 
annan skollagsreglerad vuxenutbildning som kan kopplas till tillämp-
ningen av dagens utförarsystem. Dessa brister bekräftas också i ovan 
beskrivna granskningar från Skolinspektionen, i den enkätunder-
sökning som utredningen genomfört samt vid de övriga kontakter 
utredningen haft med olika företrädare för verksamheter. 

5.8 Färdvägar  

Utifrån ovanstående beskrivning och analys har utredningen över-
vägt tre huvudsakliga färdvägar avseende inriktning på förslag om 
förbättrad styrning och ansvarsfördelning. 

5.8.1 Den första färdvägen 

Den första färdvägen har som principiell utgångspunkt att det inte är 
systemet med dagens regelverk som det är fel på, utan hur det 
tillämpas. När reformer på ett område övervägs bör man ha i åtanke 
att ju mer omfattande förändringar en reform innebär, desto större 
resurser går åt i verksamheten för att genomföra reformen. Dessa 
resurser skulle alternativt kunna användas för att tillhandahålla en så 
bra utbildning som möjligt för eleverna. Utredningen anser därför 
att det i sammanhanget är viktigt att ha som utgångspunkt att de 
förslag som lämnas inte är mer omfattande än vad som behövs för 
att åtgärda de brister som finns. Den första färdvägen innebär att 
dagens system och reglering i princip ligger fast och att förslag och 
bedömningar främst har karaktären av stärkta uppdrag för Skolver-
ket och Skolinspektionen. 
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5.8.2 Den andra färdvägen 

Den andra färdvägen innebär att huvuddragen i dagens system med 
omfattande möjlighet till olika former av entreprenad ligger fast men 
att utredningen lämnar förslag med inriktning att särskilt reglera 
entreprenad och annat externt utförandeskap på vuxenutbildningens 
område. Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar för en 
fungerande ansvarsfördelning och en hög kvalitet i verksamheten. Förslag 
och bedömningar som lämnas är av karaktären om och/eller hur offent-
lig upphandling kan användas på den skollagsreglerade vuxenutbild-
ningen och möjligheten att införa ett reglerat auktorisationsförfarande. 

5.8.3 Den tredje färdvägen 

Den tredje färdvägen innebär att dagens system och regelverk inte 
längre kan bedömas som ändamålsenligt på grund av de omfattande 
brister som finns avseende styrning och ansvarsfördelning. Nöd-
vändiga förändringar för att åstadkomma en bättre och tydligare 
styrning och ansvarsfördelning anses inte kunna åstadkommas inom 
ramen för nuvarande system med entreprenad och samverkan utan 
större systemförändringar är nödvändiga. Utredningens förslag inne-
bär att fristående skolor införs på vuxenutbildningens område på mot-
svarande sätt som i de flesta andra skolformer enligt skollagen.  

5.9 Utredningens förslag  

Utredningens förslag: De förändringar som behöver göras be-
träffande styrning och ansvarsfördelning ska göras med utgångs-
punkt i dagens system och regelverk. Skolinspektionen och Skol-
verket ska få stärkta uppdrag på området. Skolinspektionen ska 
inte längre i huvudsak inrikta sin löpande tillsyn av vuxenutbild-
ning på huvudmannanivå, utan även på verksamhetsnivå. Skol-
inspektionen ska få stärkt uppdrag att granska det systematiska 
kvalitetsarbetet inom den kommunala vuxenutbildningen. Skol-
verket ska ges i uppdrag att, tillsammans med Upphandlings-
myndigheten, ta fram stödmaterial för offentlig upphandling på 
vuxenutbildningens område. Skolverket ska även ges i uppdrag 
att ta fram allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete med 
fokus på kommunal vuxenutbildning. 
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5.9.1 Skälen för utredningens förslag  

Som angetts ovan anser utredningen att det såväl av Skolinspektio-
nens granskningar som utifrån utredningens egna iakttagelser tydligt 
framgår att det finns strukturella brister avseende styrning och an-
svarsfördelning av sfi och annan vuxenutbildning. Enligt utredning-
ens uppfattning är en stor del av bristerna kopplade till att huvud-
mannen inte tar ett tillräckligt stort ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Särskilt tydligt är detta när verksamheten bedrivs på 
entreprenad av extern utförare efter upphandlingsförfarande eller 
dylikt, men brister finns även vid verksamhet som bedrivs i egen regi. 
Systematiskt kvalitetsarbete inom skollagsreglerad vuxenutbildning 
handlar i grunden om uppföljning och utvärdering av de nationella 
målen som enligt skollag, läroplan och andra förordningar gäller för 
verksamheten. När det systematiska kvalitetsarbetet fallerar blir 
också kopplingen mellan verksamheternas arbete och de nationella 
målen svagare. Utredningens uppfattning är att de strukturella bris-
terna som finns inom det systematiska kvalitetsarbetet därför också 
medför att de nationella målen generellt sett har lägre styrkraft inom 
sfi och annan vuxenutbildning än i övriga skolformer. Detta innebär 
i sin tur bland annat att det många gånger kan vara svårare att im-
plementera reformer på vuxenutbildningens område jämfört med 
andra skolformer. Utredningen drar därför slutsatsen att bristerna i 
styrning och ansvarsfördelning måste adresseras för att övriga refor-
mer ska kunna genomföras på bästa sätt. 

Som redogjorts för ovan har utredningen övervägt olika alternativ 
för att åtgärda bristerna beträffande styrning och ansvarsfördelning. 
Utredningen anser att bristerna har koppling till oklarheter i huvud-
mannaskapet vid olika typer av entreprenadförhållanden. Det kan 
både handla om oklarheter kring vilket ansvar som åvilar kommunal 
huvudman respektive utförare som att verksamheten främst styrs av 
kommunala mål i ett upphandlingsunderlag i stället för de nationella 
målen. Ett tydligt och direkt sätt att åtgärda dessa oklarheter är att 
införa en möjlighet att ha fristående skolor på vuxenutbildningens 
område på motsvarande sätt som gäller för övriga kommunala skol-
former. Då skulle huvudmannen för den fristående skolan godkän-
nas av Skolinspektionen utifrån skollagens krav och det skulle inte 
råda någon som helst tvekan om vem som hade huvudmannaansvaret 
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för verksamheten enligt skollagen. Skolinspektionens ansvar för god-
kännande och tillsyn skulle också skapa förutsättningar för en stärkt 
nationell likvärdighet avseende elevens rätt till utbildning. Att införa 
ett system med fristående skolor är dock en principiell reform av 
stor omfattning. Förslag om att införa fristående skolor på vuxen-
utbildningens område har funnits tidigare (se SOU 2008:17 Frivux 
valfrihet i vuxenutbildningen), men har inte lett till någon lagstiftning. 
Utredningen anser att en reform med fristående skolor på vuxen-
utbildningens område skulle innebära så stora principiella föränd-
ringar av dagens system samt ta så mycket kraft från verksamheterna 
för att kunna genomföra, att det inte kan anses ligga inom ramen för 
utredningens uppdrag att föreslå. 

Ett annat alternativ som utredningen övervägt är att försöka 
åstadkomma en detaljreglering avseende upphandling av vuxenutbild-
ning som bättre än dagens generella regler om upphandling stödjer 
en fungerande styrning och ansvarsfördelning och en verksamhet av 
god kvalitet. Offentlig upphandling styrs av ett omfattande nationellt 
regelverk som i sin tur bygger på EU-rättsliga utgångspunkter. Upp-
handling är den vanligaste metoden när sfi och annan vuxenutbild-
ning läggs ut på entreprenad och oftast genomförs större delen av 
upphandlingen av särskilda upphandlingsfunktioner inom kommu-
nerna utifrån generella utgångspunkter. Det generella upphandlings-
regelverket styr och det finns begränsade möjligheter att ta hänsyn 
till de nationella mål som gäller för skollagsreglerad vuxenutbildning. 
Det är inte ovanligt att det primära styrdokumentet för utföraren är 
upphandlingsunderlaget och inte skollag och andra skolförfattningar. 
Upphandling är en tidskrävande och administrativt krävande process 
som primärt är avsett att användas i annan verksamhet än skollags-
reglerad vuxenutbildning. I vissa kommuner har man i stället för upp-
handling valt att införa ett auktorisationssystem där kommunen god-
känt ett antal utförare utifrån ett antal i förväg uppsatta kriterier. 

Upphandling på vuxenutbildningens område 

Under en längre tid har rättsläget beträffande användning av upp-
handling och auktorisation på vuxenutbildningens område betraktats 
som osäkert. Frågan om skollagsreglerad vuxenutbildning omfattas av 
nationella och EU-rättsliga upphandlingsregler har bedömts på olika 



Styrning och ansvarsfördelning SOU 2020:66 

144 

sätt i olika utredningar och de auktorisationsbaserade valfrihets-
system som växt fram i ett antal kommuner saknar uttryckligt rätts-
ligt stöd i svensk rätt. Utredningen har därför tagit in ett rätts-
utlåtande från professor Olle Lundin vid Uppsala Universitet (se 
bilaga 7). I utlåtandet framhålls bland annat att det upphandlings-
rättsliga regelverket med största sannolikhet är tillämpligt på vuxen-
utbildning samt att det är möjligt och även önskvärt att auktorisation 
och liknande valfrihetssystem på vuxenutbildningens område får en 
tydlig författningsreglering. Med hänsyn till vad som anförs i rätts-
utlåtandet samt vad som framkommit i utredningens arbete i övrigt 
anser utredningen inte att det är möjligt att, inom den här utred-
ningens uppdrag, föreslå förändringar i det upphandlingsrättsliga 
regelverket eller ett reglerat valfrihetssystem för vuxenutbildningen. 

Vikten av beställarkompetens 

Utredningen menar att de huvudmän som organiserar sin vuxen-
utbildning med hela eller delar av verksamheten på entreprenad be-
höver besitta en god beställarkompetens. Alla former av inköps-
arbete kräver att köparen vet vad denne behöver och hur det avtal 
som sluts mellan köpare och säljare ska möta de aktuella behoven. 
För att eleverna i vuxenutbildningen ska få den utbildning de har rätt 
till behöver huvudmannen göra ett gott förarbete till upphandling 
eller auktorisationsförfarande samt skapa förutsättningar för ett gott 
samarbete under avtalsperioden. Ett sådant samarbete är nödvändigt 
för att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera väl.  

Begreppet beställarkompetens kan definieras på flera sätt och ut-
redningen väljer att, med utgångspunkt i andra verksamhetsområden, 
definiera beställarkompetens i vuxenutbildningen på följande sätt: 

Beställarkompetens i inköp av vuxenutbildning är att, med utgångspunkt 
i det systematiska kvalitetsarbetet, kunna omvandla elevernas behov samt 
verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov till en behovs- och mål-
gruppsanalys som kan kommuniceras till tänkbara säljare av tjänsten. 
Avtalet som sluts med leverantörerna har ett innehåll som i största möj-
liga utsträckning bidrar till att huvudmannen kan nå såväl nationella som 
regionala och lokala mål för vuxenutbildningen. 
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Som ovan angetts anser utredningen att huvudmännen brister i 
arbetet med behovs- och målgruppsanalys. Detta kan medföra att de 
anbud som lämnas snarare speglar anordnarens kompetens eller det 
anordnarens tolkar som huvudmannens behov snarare än eleverna 
och verksamhetens behov. Konsekvenserna av detta blir att utbud av 
kurser, innehåll i dessa samt kvaliteten i undervisningen riskerar att 
inte fullt ut möta eleverna och verksamhetens behov.  

Det är av största vikt att huvudmännen genom en robust inköps-
process arbetar fram avtal som säkerställer att huvudmannen får det 
som i stunden för avtalsskrivande samtidigt som man undviker in-
låsningseffekter som hindrar att anordnaren kan tillhandahålla det 
som behövs för att möta nya behov och målgrupper. I processen in-
går också planering för hur uppföljningen ska ske.  

Utredningen menar att förslaget om att Upphandlingsmyndig-
heten i samverkan med Skolverket ska ta fram ett stöd för upphand-
ling av vuxenutbildning bidrar till att öka beställarkompetensen i en 
stärkt inköpsprocess.  

Betygsrätt 

Inom ramen för arbetet med att utreda om dagens regelverk kring 
styrning och ansvarsfördelning bör justeras har utredningen även 
övervägt att utveckla regelverket om betygsrätt. Vi har i vårt arbete 
mött synpunkter om att ett utvecklat system med betygsrätt skulle 
kunna öka förutsättningarna för en likvärdig vuxenutbildning av hög 
kvalitet, och därmed skulle betygsrätt kunna vara ett alternativ till 
att använda upphandling. Komvuxutredningen föreslog också i sitt 
slutbetänkande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden 
(SOU 2018:71) en förstärkning av reglerna om betygsrätt som 
bland annat skulle innebära att tillstånd till betygsrätt skulle vara en 
förutsättning för att kunna utföra utbildning på entreprenad samt 
att utförare med betygsrätt även skulle få ställning som huvudman 
enligt skollagen. Vi delar uppfattningen att förstärkt likvärdighet i ut-
bildningen mellan olika utbildningsanordnare är en viktig kvalitets-
faktor. Däremot så är vi tveksamma till om det är ändamålsenligt att 
försöka åstadkomma det genom att förstärka reglerna om betygs-
rätt. Reglerna om betygsrätt förefaller vara en form av hybrid mellan 
regelverket om entreprenad och regelverket om fristående skolor. 
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Den materiella regleringen finns uteslutande på förordningsnivå och 
avser enligt ordalydelsen enbart viss uppdragsutbildning samt ut-
bildning motsvarande sfi på folkhögskola. Enligt vår uppfattning 
finns det stora principiella oklarheter i uppbyggnaden av regelverket 
kring betygsrätt. Det handlar bland annat om utbildning med betygs-
rätt är att betrakta som vuxenutbildning enligt skollagen eller inte 
samt om vem som är huvudman och därmed har det övergripande 
ansvaret för kvalitet i verksamheten. Som ovan angetts konstaterade 
Skolinspektionen också i en granskning från 2016 avseende utbild-
ningsanordnare med betygsrätt att det fanns omfattande brister 
bland annat avseende styrning och ansvarsfördelning som allvarligt 
kunde påverka elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Vi konsta-
terar också att regeringen hittills valt att inte gå vidare med komvux-
utredningens förslag om en förstärkt betygsrätt. Mot denna bak-
grund är det vår bedömning att det finns så stora principiella brister 
och oklarheter i reglerna om betygsrätt att detta system inte kan 
användas som utgångspunkt för en tydligare styrning och ansvars-
fördelning. Det har inte heller legat i utredningens uppdrag att göra 
någon bredare översyn av systemet med betygsrätt. 

Styrning och ansvarsfördelning bör förstärkas inom ramen 
för nuvarande system 

Utredningen har således övervägt mer omfattande förslag på system-
förändringar för att komma till rätta med de problem vi anser finnas 
avseende styrning och ansvarsfördelning. Vare sig ett system med 
fristående skolor eller en särskild upphandlingsreglering alternativ 
en valfrihetslagstiftning för vuxenutbildning har dock ansetts vara 
lämpliga och framkomliga vägar. Det kan också ifrågasättas om denna 
typ av mer omfattande förändringar är det mest ändamålsenliga. Som 
angetts ovan är det en viktig utgångspunkt när reformer övervägs att 
inte konstruera mer omfattande reformer än vad som behövs för att 
åtgärda de aktuella bristerna. Även om bristerna avseende styrning 
och ansvarsfördelning i sfi och annan vuxenutbildning får anses vara 
av omfattande och strukturell karaktär så måste ändå det gällande 
regelverk anses vara tydligt. Det är ingen som helst tvekan om att 
det är elevens hemkommun som är huvudman enligt skollagen även 
vid olika entreprenadförhållanden efter upphandling eller auktorisa-
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tion. Lika tydligt är att det är huvudmannen som alltid har det över-
gripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet och att eleverna 
får den utbildning de har rätt till. Det är väldigt svårt att se hur den 
övergripande ansvarsfördelningen skulle kunna regleras tydligare. 
Snarare så förefaller det som att de brister som konstaterats i första 
hand hänger samman med en bristfällig tillämpning av regelverket, 
bland annat att huvudmännen, framför allt vid entreprenad men även 
vid egenregi, inte tar det ansvar som man enligt skollagen tydligt har 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Mot bakgrund av ovanstående 
anser utredningen att insatser för att åtgärda de konstaterade bris-
terna avseende styrning och ansvarsfördelning bör inriktas på att 
stärka huvudmännens förmåga och vilja att ta sitt ansvar enligt skol-
lag och andra nationella styrdokument. Enligt utredningens bedöm-
ning bör detta i här aktuellt sammanhang ske genom att stärka Skol-
inspektionens och Skolverkets uppdrag på området. Dessa förslag 
samverkar med utredningens övriga förslag och skapar sammantaget 
bättre förutsättningar för en tydlig styrning och ansvarsfördelning 
och därmed även en högre kvalitet i utbildningen. 

Det övergripande syftet med Skolinspektionens granskningsupp-
drag är att öka kvalitet i den granskade verksamheten. Beträffande 
vuxenutbildning och vissa andra verksamheter anges i myndighetens 
instruktion att den löpande tillsynen i huvudsak ska utövas på 
huvudmannanivå. Detta har inneburit att granskningen av verksam-
hetsnivån, såväl vid entreprenad som egenregi, prioriterats ned av 
Skolinspektionen. Eftersom kopplingen mellan huvudmannanivå 
och verksamhetsnivå är central vid granskning av frågor kring styr-
ning och ansvarsfördelning har detta inneburit att centrala frågor 
kring styrning och ansvarsfördelning inte granskats i den utsträck-
ning som varit önskvärt. Därmed har inte heller resultatet av gransk-
ningar kunnat användas för att höja kvaliteten på dessa områden i de 
granskade områdena. Utredningen anser därför att begränsningen 
avseende den löpande tillsynen av vuxenutbildningen bör tas bort 
och att tillsynen av sfi och annan vuxenutbildning, på motsvarande 
sätt som i de flesta andra skolformer, ska avse såväl huvudmanna- 
som verksamhetsnivå. 

Som ett komplement till förändringen av Skolinspektionens in-
struktion föreslår utredningen även att Skolinspektionen ska ges ett 
särskilt regeringsuppdrag att granska det systematiska kvalitets-
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arbetet inom sfi och annan vuxenutbildning. Uppdraget ska avse så-
väl entreprenad som egenregi och omfatta såväl huvudmanna- som 
verksamhetsnivå.  

Även Skolverkets uppdrag avseende sfi och annan vuxenutbild-
ning bör förstärkas. Som framgår av det rättsutlåtande (se bilaga 7) 
som utredningen tagit in måste skollagsreglerad vuxenutbildning an-
ser ligga inom det upphandlingspliktiga området som omfattas av 
nationella och EU-rättsliga upphandlingsregler. Upphandling kom-
mer därför med största sannolikhet även framöver vara det vanligaste 
förfaringssättet när sfi och annan vuxenutbildning ska läggas ut på 
entreprenad. För att upphandlingsförfarandet i sig inte ska utgöra ett 
hinder för god kvalitet i vuxenutbildning som bedrivs på entreprenad 
anser utredningen att det behövs mer stöd för hur kommunerna ska 
agera vid upphandling av vuxenutbildning. Skolverket bör därför ges 
i uppdrag att i samråd med Upphandlingsmyndigheten ta fram ett 
stödmaterial för upphandling av vuxenutbildning. Utredningens 
arbete visar att det finns omfattande brister i systematiskt kvalitets-
arbete inom den skollagsreglerade vuxenutbildningen. Skolverket 
bör därför även ges i uppdrag att ta fram ett stödmaterial avseende 
systematiskt kvalitetsarbete inom sfi och annan vuxenutbildning. 
Stödmaterialet bör bland annat utgå ifrån resultaten av Skolinspek-
tionens granskningar på området.  

5.10 Nationell statistik 

En ändamålsenlig och tillförlitlig statistik är ett viktigt verktyg i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för att kunna fatta ända-
målsenliga beslut som rör den kommunala vuxenutbildningen i kom-
munen. 

Ändamålsenlig och tillförlitlig statistik är även ett viktigt verktyg 
för analyser och långsiktiga beslut för att åstadkomma kvalitet och 
likvärdighet på nationell nivå.  

Det finns brister i statistiken när det gäller de olika delarna i kom-
vux och framför allt gäller det statistiken för sfi. 
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Utredningen har därför fått i uppdrag att 

• med beaktande av den administrativa bördan förknippad med 
uppgiftslämnandet, föreslå hur uppgiftsrapporteringen inom sfi 
kan förbättras för att utgöra underlag för ändamålsenlig och till-
förlitlig statistik, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

5.10.1 Brister i komvux-statistiken har flera orsaker 

Det finns flera orsaker till att brister i komvux-statistiken uppstår.  
De statistikansvariga myndigheterna, SCB (räkenskapssammandraget, 
RS)2 och Skolverket (Skolväsende och barnomsorg)3 beskriver i sina 
kvalitetsdeklarationer hur brister i insamlingen kan uppstå: 

• Mätfel kan uppstå på grund av oklara definitioner och instruk-
tioner, samt även på grund av att undersökningarna är omfattande 
och komplexa där strukturen kan vara svår att förstå. 

• Mätfel kan även bero på svårigheter för uppgiftslämnarna att 
lämna korrekta uppgifter.  

• Statistikens kvalitet är i hög grad beroende av det underlag som 
uppgiftslämnarna rapporterar in. Uppgiftslämnarna feltolkar in-
struktioner eller brister i engagemang.4 

Utöver de brister som de statistikansvariga myndigheterna beskriver 
finns det andra skäl till att den nationella statistiken för komvux inte 
blir det verktyg för analys och jämförelse som är nödvändigt i ett 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Utredningen beskriver nedan en antal orsaker som bidrar till bris-
ter i statistiken om komvux. 

 
2 SCB, Kvalitetsdeklaration 2020-03-03. 
3 Skolverket, Kvalitetsdeklaration 2020-06-11. 
4 SCB, Kvalitetsdeklaration 2019. 
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Organiseringen av den kommunala vuxenutbildningen 
vållar problem 

Så som redogjorts för tidigare i kapitlet kan den kommunala vuxen-
utbildningen läggas ut på entreprenad eller bedrivas i egen regi men 
det finns inga enskilda huvudmän5 för kommunal vuxenutbildning. 
Detta får till följd att oavsett på vilket sätt huvudmannen väljer att 
organisera sin komvuxverksamhet så kvarstår det formella ansvaret 
för verksamheten och huvudmannen ska tillse att erforderliga stati-
stikuppgifter samlas in från de anordnare som anlitas. 

Inom entreprenadverksamheten finns anordnare som givits upp-
draget genom lagen om offentlig upphandling, LOU eller genom ett 
s.k. auktorisationsförfarande. Vid auktorisationsförfarandet kan samt-
liga anordnare som lever upp till kommunens avtalskriterier erbjuda 
vuxenutbildning på entreprenad i den aktuella kommunen. Det kan 
innebära att det finns många olika anordnare i en och samma kom-
mun. I utredningens enkät svarade 12 procent av kommunerna att de 
har fler än 10 anordnare av vuxenutbildning på entreprenad, 16 pro-
cent uppgav att de har mellan 5 och 10 anordnare och 20 procent 
mellan 2 och 4 anordnare och övriga kommuner anger i sitt svar att 
de har en anordnare av vuxenutbildning.  

Kraven på huvudmännen att ha välfungerande system för kvalitets-
uppföljning och insamling av statistik är höga och i utredningens 
kommunenkät vittnar många om att de administrativa systemen inte 
tillfullo möter behoven och vissa kommuner uppger att de håller på 
att anpassa de administrativa systemen för att möta en ny organisa-
tion med fler anordnare.  

Att kommunernas vuxenutbildning erbjuds av ett flertal externa 
anordnare samtidigt som kommunen är huvudman orsakar även 
svårigheter i den nationella uppföljningen. De externa anordnarna 
bedriver verksamhet på uppdrag av huvudmannen och eftersom de 
inte får egna skolenhetskoder samlar Skolverket in uppgifter från de 
externa utbildningsanordnarna via huvudmannens skolenhetskod och 
alltså inte direkt från den externa verksamhetsnivån. Anordnare med 
betygsrätt får en vilande skolenhetskod för att de ska kunna använda 
den för sina betygskataloger när det gäller kurser ”motsvarande” 
komvux. Den skolenhetskoden fyller ingen annan funktion egent-
ligen. Det har förekommit att Skolverket av praktiska skäl använt 

 
5 Folkhögskolor kan vara huvudmän när det gäller sfi. 
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den för att kunna distribuera nationella prov. Att de externa anord-
narna inte har skolenhetskoder som gäller för kommunal vuxen-
utbildning har även uppmärksammats av Skolinspektionen. Myndig-
heten menar att det överlag är svårt att göra en korrekt bedömning 
av antalet genomförbara inspektioner per år i komvux då antalet skol-
enheter i komvux kan variera stort mellan kommunerna. Till detta 
kommer även svårigheten att bedöma antalet externa anordnares skol-
enheter i respektive kommun eftersom dessa inte finns registrerade.  

Sedan 1 januari 2020 har Skolverket börjat samla in uppgifter om 
de externa anordnarnas organisationsnummer. Skolverkets syfte med 
att samla in dessa uppgifter är dels att få mer kunskap om hur många 
externa anordnare det finns, dels att kunna ta fram statistik om hur 
antalet elever fördelar sig mellan olika externa anordnare. Insam-
lingen av den uppgiften kommer att ge mer kunskap om hur många 
anordnare som är verksamma inom komvux även på kommunnivå. 
Däremot kommer denna uppgift inte ge kunskap om utbildnings-
anordnarnas verksamhet i olika kommuner. På grund av gällande 
sekretessbestämmelser får inte de externa anordnarnas företagsnamn 
röjas vilket gör att relevanta uppgifter inte kan tas fram och redovisas 
i den nationella statistiken. 

För att möta de stora och varierande behov av utbildning hos 
både individer och samhälle behöver den kommunala vuxenutbild-
ningen kunna erbjuda ett brett utbud. Det är olika svårt för olika 
kommuner att åstadkomma det och därför behövs olika typer av 
samverkan och den kan ske i olika kommunkonstellationer. Stimu-
lans till samverkan ges även i form av statsbidrag6 där kravet på sam-
verkan mellan minst 3 kommuner ställs. 

Samverkan mellan kommunerna kan utformas på olika sätt, både 
formellt och informellt. Om det sker i formell samverkan t.ex. i ett 
kommunalförbund överlåts även ansvaret för inrapporteringen av 
statistikuppgifter för deltagande kommuner till kommunförbundet. 
Vid informell samverkan där de samverkande kommunerna behåller 
huvudmannaskapet kan ansvarsfördelningen vara oklar och det får 
till följd att inlämnandet av statistiska uppgifter blir bristfälligt. 
Detta har utredningen erfarit i arbetet med sin kommunenkät där 
kommunföreträdare tagit kontakt och uppgivit att man trots huvud-
mannaskap inte kan svara på ett antal frågor om statistiska uppgifter.  

 
6 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
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Att kommunal vuxenutbildning organiseras på olika sätt och har 
en otydlig ansvarsfördelning bidrar starkt till att de statistiska upp-
gifter som rapporteras in inte blir tillförlitliga. 

Otydlighet i instruktioner till uppgiftslämnare i det nationella 
räkenskapssammandraget bidrar till osäker statistik  

Det nationella räkenskapssammandraget (RS) samlar in ekonomiska 
uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun- 
och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas eko-
nomi, både nuläge och utveckling. RS är lagstadgat och har stor be-
tydelse för olika användningsområden på nationell, internationell 
och kommunal nivå.  

Inför insamlingen får kommunerna som uppgiftslämnare ta del 
av detaljerade instruktioner som ska tydliggöra och förenkla uppgifts-
inlämnandet. Utredningen kan konstatera att instruktionerna för 
uppgiftsinlämnandet avseende kommunal vuxenutbildningen inte an-
passats efter verksamhetens organisation och innehåll. Det handlar 
om begrepp som behöver föras in men också om att beskrivningar 
från grundskolan får utgöra underlag för inrapportering av kostna-
der, till vilka uppgiftslämnaren inte kan relatera.  

I arbetet med utredningens promemoria gjordes en genomgång 
av kommuners kostnader för sfi men även för komvux på grund-
läggande nivå. Utredningen fann då orimligt stora skillnader mellan 
kommuners inrapporterade kostnader. Skillnader fanns både mellan 
kommuner med likartade förutsättningar men även skillnader från 
ett år till ett annat i en och samma kommun trots att ingen föränd-
ring i organisationen skett. Utredningen inser att skillnader mellan 
kommuners uppgiftslämnande är oundvikliga av flera skäl men menar 
att en förutsättning för att korrekta uppgifter ska lämnas in är att 
kostnadsposterna är tydligt definierade. 

I räkenskapsinstruktionerna är komvux på grundläggande och 
gymnasial nivå beskrivna som verksamheter i kapitel 10 Pedagogisk 
verksamhet och för uppgiftsinlämningen görs samma indelning i 
kostnadsposter som för grund- och gymnasieskolan: undervisning, 
lokaler, lärverktyg etc. Sfi däremot, återfinns i instruktionerna en-
bart i kapitel 8 Driftsredovisning med beskrivningen  
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Pedagogisk verksamhet (Block 4) 
    476 Svenska för invandrare (Sfi) Svenskundervisning för invandrare, 
vilket även inkluderar verksamhet som på kommunens uppdrag drivs av 
annan utbildningsanordnare, exempelvis ett studieförbund. 

Kommunerna redovisar sina sfi-kostnader som en totalsumma i in-
samlingen till räkenskapssammandraget. Utredningen har försökt ta 
reda på varför sfi inte räknas till pedagogisk verksamhet på samma sätt 
som komvux på grundläggande och gymnasial nivå. Det som fram-
kommit är att ändringen gjordes inför räkenskapssammandraget 2011. 
Dessförinnan rapporterades sfi på samma sätt som övriga komvux. 
Den bakomliggande orsaken sades7 vara en strävan att förenkla upp-
giftslämnandet, vilket stöddes av berörda myndigheter. Utredningen 
har inte tagit del av någon dokumentation av eventuell riskbedöm-
ning inför beslutet och kan inte direkt förstå förenklingen. 

Sfi-undervisningen är en pedagogisk verksamhet och sedan 2016 
är sfi en del av komvux och alltså inte längre en egen skolform. Ut-
redningen ser det som angeläget att kostnader för sfi ska redovisas 
på samma sätt som övriga komvux. 

Avsaknaden av nationellt fastställd kurstid i sfi bidrar till osäkra 
uppgifter i statistiken om genomströmning och studieresultat 

Sfi-utbildningen med sina fyra kurser A–D saknar fastställd kurstid 
till skillnad från kurser i övriga komvux som mäts i verksamhets-
poäng. Medan kurserna i komvux mäts i betyg och avklarade poäng 
mäts sfi-studierna i närvarotimmar per kurs, studieveckor till betyg 
och genomsnittligt antal närvarotimmar/kurs. Den statistik som 
redovisas för genomströmning och studieresultat är inte tillförlitlig 
och ger osäkra analysunderlag. På nationell nivå redovisas årligen 
elever som slutfört med betyg eller gjort avbrott under året samt de 
elever som förmodas fortsätta sina studier då ingen notering om be-
tyg eller avbrott gjorts för det aktuella året.  

Utredningen redogör i kapitel 8 för sitt förslag om införandet av 
verksamhetspoäng i sfi för att skapa tydlighet och ett likvärdigt 
system. Detta anser utredningen även bidrar till att göra statistiken 
mer tillförlitlig och ändamålsenlig. 

 
7 E-post, SCB 20-09-23. 
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Utredningen har med hjälp av statistik från Skolverket försökt få 
en bild av genomströmningen i sfi genom att undersöka hur stor andel 
av eleverna som är kvar i sfi 4 respektive 5 år efter första kursstart. 
I undersökningen utgår vi från elever som hade sin första kursstart 
någon gång under 2015. (se vidare kapitel 6 s. 23 ff) Av den kohort 
om 54 035 elever som började fanns 12 204 elever, drygt 22 procent, 
registrerade i sfi 4 år efter start, och 8 402 elever, 15 procent, fanns 
registrerade i sfi 5 år efter start. Den nämnda statistiken ger inget 
svar på om eleven läst sfi hela tiden eller gjort avbrott eller studie-
uppehåll någon gång under de 4 respektive 5 åren.  

Orsaker till avbrott i sfi följs inte upp i Skolverkets nationella 
statistik sedan 2010. Motivet till detta beskrivs i en rapport från 
Skolverket8. Den insamlade statistiken saknade då avbrottsorsaker 
för 50 procent av de elever som avbrutit och det var stora skillnader 
mellan hur kommunerna registrerade avbrottsorsakerna, vilket gjorde 
att statistiken blev missvisande och inte tillförlitlig. Det är fortsatt 
stor skillnad mellan hur kommuner följer upp sfi-elevernas avbrott. 
En förklaring kan vara att kommunerna har olika ambitionsnivåer 
men problemet kan även tillskrivas begränsningar i de administrativa 
system som används. Utredningens förhoppning är att förslaget om 
fastställd kurstid och verksamhetspoäng ska bidra till säkrare stati-
stik när det gäller genomströmning och avbrott. 

5.10.2 Omständigheter som försvårar insamling och 
redovisning av statistik om kommunal vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen skiljer sig från övriga skol-
väsendet på en rad olika sätt. Utbildningar i komvux ska erbjudas 
med maximal flexibilitet i tid och rum för att tillgodose individernas 
behov av utbildning på så kort tid som möjligt och i individanpassad 
studieform. Detta ska kunna ske genom kontinuerliga kursstarter 
under hela året. Möjligheterna att kombinera studier på olika nivåer 
inom komvux är oändliga ur ett individperspektiv förutsatt att eleven 
har ”förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen”. 

De övergripande målen med den kommunala vuxenutbildningen 
i 20 kap. 2 § skollagen är att individens ställning ska stärkas i arbets- 
och samhällslivet, den personliga utvecklingen ska främjas samt att 

 
8 Skolverket, Redovisning av uppdraget att ta fram tabeller för officiell statistik över deltagare i 
svenskundervisning för invandrare Dnr U2008/8481/SAM/S (delvis). 
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den kommunala vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den natio-
nella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Detta stora 
uppdrag omfattar landets alla kommuner, vilket fordrar olika lös-
ningar beroende på kommunernas geografiska läge, befolkningens 
sammansättning och utbildningsbehov samt den regionala arbets-
marknaden.  

Komvux är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken och volymerna 
i utbildningarna fluktuerar med arbetslöshet, flyktingströmmar och 
statliga och kommunala satsningar. Planeringshorisonten blir på så 
vis kort och fordrar omställningar i verksamheten med kort varsel. 

Såsom tidigare beskrivits i detta kapitel försöker kommunerna att 
lösa sitt breda uppdrag genom att involvera flera aktörer och sam-
arbeta med andra kommuner. Antalet utbildningar som bedrivs på 
entreprenad har ökat de senaste åren inom alla delar av komvux, dvs. 
inom sfi såväl som på grundläggande och gymnasial nivå.  

Kommunerna är huvudmän för utbildningar som ges på entre-
prenad och behöver då ha tillgång till tillförlitlig statistik och tydlig 
reglering för att kunna följa upp verksamheternas resultat och kost-
nader i sitt systematiska kvalitetsarbete. Tillgången till relevant stati-
stik på nationell nivå blir här viktig så att jämförelser över tid och på 
olika nivåer kan göras. 

De senaste åren har den kommunala vuxenutbildningen varit före-
mål för många förändringar när det gäller reglering i skollag, förord-
ningar och föreskrifter, vilket även påverkar uppgiftsinsamling och 
statistikredovisning. Förändringar som t.ex. sammanhållna studie-
vägar i sfi, delkurser på grundläggande nivå påverkar uppgiftsinsam-
lingen och statistiken måste redovisas på nytt sätt. Sfi upphörde som 
egen skolform 2016 för att bli en inkluderad del i skolformen kom-
vux men svårigheter att göra jämförelser mellan de olika delarna i 
komvux finns fortsatt då särregleringen av sfi i styrdokumenten 
kvarstår. Detta gäller t.ex. närvarotimmar, studietakt etc. Därför blir 
t.ex. jämförelser när det gäller deltagande i utbildningar där sfi kom-
bineras med komvux på gymnasial nivå svåra att göra.  
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5.11 Utredningens förslag och bedömningar 

Utredningen har identifierat ett antal förbättringsområden som gäl-
ler insamlingen av uppgifter om komvux och redovisningen av stati-
stik. Utredningen har som utgångspunkt att uppgifterna för alla 
delar i komvux så långt det är möjligt bör samlas in och redovisas på 
samma sätt. Utredningen har ett särskilt fokus på sfi och sfi i kom-
bination med annan utbildning i komvux enligt de givna direktiven. 

Utredningen anser att det i dagsläget inte föreligger några behov 
av författningsändringar vad gäller utredningens förslag och bedöm-
ningar rörande insamling och redovisning av statistik. Därmed anser 
vi att ansvariga myndigheter kan vidta nödvändiga åtgärder med 
anledning av utredningens förslag och bedömningar i detta avsnitt. 

5.11.1 Förändringar i Statistiska centralbyråns nationella 
räkenskapssammandrag 

Statistiska centralbyrån, SCB gör en omfattande insamling av kom-
munernas ekonomiska uppgifter i det nationella räkenskapssamman-
draget, RS, för att få en bild av nuläge och utveckling avseende kom-
munernas ekonomi inom samtliga ansvarsområden.  

I instruktionerna till uppgiftslämnare i kommunerna ger SCB detal-
jerad information om vilka uppgifter som ska lämnas in och hur formu-
lären ska fyllas i. För att statistiken ska vara jämförbar över tid är det 
väsentligt att samma uppgifter samlas in år från år men samtidigt nöd-
vändigt att uppdatera dem efter nya bestämmelser och omständigheter. 

Utöver att utredningen funnit inaktuella uppgifter i SCB:s räken-
skapsinstruktioner menar utredningen att det finns goda skäl till att 
tydliggöra vilka uppgifter om kostnader för de olika delarna i kom-
vux som ska samlas in och anpassa dem efter rådande förutsättningar 
i komvux. Utredningen bedömer att detta är en angelägen åtgärd för 
att stödja huvudmännen i det systematiska kvalitetsarbetet. Då organi-
seringen av komvux är så komplex är det av avgörande betydelse att så-
väl statistik om resultat som om kostnader är tillförlitliga för att kunna 
bedöma verksamhetens kvalitet. Att ha tillförlitliga uppgifter i statisti-
ken om resultat och kostnader i den kommunala vuxenutbildningen 
är följaktligen även en angelägenhet för beslutsfattare på nationell nivå. 
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Utredningen gör bedömningen att kostnadsuppgifterna för samt-
liga delar i komvux ska samlas in på samma sätt så att det går att göra 
jämförelser och relatera de olika delarna i komvux till varandra. 

 

Utredningens förslag: Statistiska centralbyrån ska ändra instruk-
tionerna till uppgiftsinsamlingen för räkenskapssammandraget med 
uppgifter som är aktuella och relevanta för kommunal vuxen-
utbildning.  

Statistiska centralbyrån ska göra en översyn av vilka kostnads-
uppgifter som är relevanta och nödvändiga att samla in för vuxen-
utbildningen för ökad korrekthet och tillförlitlighet.  

Verksamheten i svenska för invandrare, sfi ska inkluderas i 
denna översyn och redovisas på samma sätt som övriga delar i 
komvux och inte som en klumpsumma. 

Lämpligen görs en sådan översyn tillsammans med Skolverket 
och Sveriges kommuner och regioner. 

 
I nuvarande räkenskapssammandrag redovisas komvux på grundläg-
gande och gymnasial nivå i samma kostnadsposter som grund- och 
gymnasieskolan dvs. undervisning, lärverktyg, elevhälsa, lokaler och 
övrigt. I posten övrigt ingår administrationskostnader. Kostnaderna 
för sfi och komvux som särskild undervisning redovisas som en 
totalsumma. När det gäller komvux som särskild undervisning finns 
vissa motiv till detta då det totala antalet elever i riket är väldigt lågt 
vilket kan medföra redovisningssvårigheter. För sfi finns ingen sådan 
förklaring då elevantalet är stort och verksamheten omfattande. 

Utredningen menar att kostnader för undervisning och admini-
stration är särskilt viktiga att synliggöra i den kommunala ekonomin 
för att kunna värdera hur dessa bidrar till verksamhetens målupp-
fyllelse och därmed kunna göra rimliga prioriteringar. Utredningen 
diskuterar även i den följande texten övriga kostnadsposter i relation 
till förutsättningar i komvux. 

Administrationen i kommunal vuxenutbildning är omfattande. 
Den maximala flexibiliteten som utredningen även beskrivit i tidi-
gare avsnitt kräver en välfungerande administration som hanterar 
elever, kontinuerlig kursstart och -slut, avbrott, betyg, studiestöd, 
reviderade studieplaner med mera. Till detta kommer att administra-
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tionen ökar i takt med att en större del av utbudet erbjuds via entre-
prenad. I entreprenaden kvarstår huvudmannens ansvar för komvux 
i förhållande till skollag och förordning. Det medför att huvudman-
nen behöver ha rutiner för hur de externa verksamheterna ska följas 
upp i förhållande till statlig reglering och kommunala avtal och hur 
uppgifter av olika slag ska rapporteras in till huvudmannen. Utred-
ningen bedömer att om kommunen till fullo tar sitt huvudmanna-
ansvar i skollagens mening ökar huvudmannens administrativa upp-
gifter med antalet anordnare i huvudmannens verksamhet.  

I grund- och gymnasieskolan används en schablonkostnad för 
administration på 3 procent av grundbeloppet vid bidrag till enskilda 
huvudmän9 och i riksprislistan för gymnasieprogram10. Enligt utred-
ningens erfarenhet överstiger administrationskostnaderna inom kom-
vux vida den ovan angivna procentsatsen.  

I kommunallagen regleras att kommuner och regioner ska ha en 
god ekonomisk hushållning vilket gör att avsatta medel ska nyttjas 
på ett effektivt sätt. Utredningen ser det därför som angeläget att 
huvudmannens administrativa kostnader redovisas tydligt i räken-
skapssammandraget och kan relateras till övriga kostnader för verk-
samheten i komvux. Det gäller framför allt relationen till kostnader 
för undervisningen. Administrationen är en viktig stödfunktion och 
en förutsättning för att organisationen och undervisningen i komvux 
ska fungera men ökade kostnader för administrationen får inte tas 
från medel för undervisningen och på så vis äventyra undervisningens 
kvalitet. 

Kraven på vilka lärverktyg som huvudmannen ska tillhandahålla 
skiljer sig åt mellan olika delar i komvux. Enligt 20 kap. 7 § tredje 
stycket ska elever inom utbildning i svenska för invandrare utan kost-
nad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att elever ska 
hålla sig med enstaka egna lärverktyg. 

När det gäller komvux på grundläggande och gymnasial nivå re-
glerar skollagen att huvudmannen får bestämma att böcker och andra 
lärverktyg, som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin 
egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter 

 
9 Skolförordningen (2011:185) 14 kap. 4 § pkt 5. 
10 Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 3 § pkt 5. 
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som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Lär-
verktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas utan 
kostnad för eleverna. 

Kostnaderna för lärverktyg i komvux blir särskilt intressanta att 
synliggöra när det gäller sfi-verksamheten då huvudmannens ansvar 
att tillhandahålla dessa är tydligt framskrivet. 

Huvudmannens kostnader för lokaler för utbildning i komvux 
kan enkelt redovisas när verksamheten bedrivs i egen regi men vid 
entreprenad är det den externa anordnaren som har dessa kostnader 
inom ramen för det avtal som slutits med kommunen och den ev. 
kravställan som gjorts i anbudsförfrågan när det gäller adekvat ut-
rustning i lokalerna. För grund- och gymnasieskolan är huvudregeln 
däremot att de enskilda huvudmännen ska ersättas med genom-
snittskostnaden för de kommunala skollokalerna, och om det finns 
särskilda skäl kan den fristående skolan i stället ersättas för sina 
faktiska lokalkostnader (se t.ex. 14 kap. 6 § skolförordningen.) 

Denna regel är inte tillämplig på lokalkostnader i vuxenutbild-
ningen bland annat för att i ett flertal kommuner finns ingen kom-
vuxutbildning i egen regi. Dock är lokalkostnadsfrågan av intresse 
för kostnadsbilden i sin helhet i komvux då tillgången på ändamåls-
enliga lokaler varierar stort mellan kommunerna och så även hyres-
kostnaderna. Höga lokalkostnader kan ta en stor del av anordnarens 
ersättning från huvudmannen och det kan i sin tur befaras drabba 
undervisningens kvalitet. I de fall huvudmannen anlitar externa an-
ordnare enligt LOU kan avtalstiden om maximala 4 år anses kort för 
att teckna hyresavtal och eventuell medföra högre lokalkostnader för 
anordnaren.  

Elevhälsa redovisas som en egen kostnadspost i räkenskapssamman-
draget även för komvux trots att det inte finns någon reglering i 
skollagen kring elevhälsa i kommunal vuxenutbildning. Dock vittnar 
huvudmän för komvux om att andelen elever som har behov av olika 
stödinsatser har ökat de senaste åren. Detta har även utredningen 
uppmärksammat i sin promemoria och gör bedömningen att kurator 
och specialpedagog bör prioriteras när resursbehov fastställs. Det 
bör påpekas att särskilda stödinsatser enligt regleringen i grund- och 
gymnasieskola inte finns för komvux men däremot gäller regleringen 
av extra anpassningar även i komvux. Utredningen bedömer att med 
tanke på det ökade behovet av stödresurser kan det övervägas att 
elevhälsa redovisas i räkenskapssammandraget för komvux.  
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5.11.2 Förändringar i Skolverkets insamling  
och redovisning av statistik  

Utredningen har identifierat ett antal utvecklingsområden när det 
gäller Skolverkets statistik för kommunal vuxenutbildning. I de be-
dömningar som utredningen gör nedan är ambitionen att den stati-
stik som finns att tillgå på såväl nationell som lokal nivå ska bli mer 
ändamålsenlig och tillförlitlig men också lättare att tolka. Utred-
ningen anser också att den uppgiftsinsamling och statistikredovisning 
som ligger under Skolverkets ansvar bör genomföras på samma sätt 
för samtliga delar i komvux så långt det är möjligt.  

Sfi var en egen skolform fram till 1 juli 2016 då utbildningen blev 
en del av skolformen kommunal vuxenutbildning. Sfi har successivt 
inlemmats i komvux men fortfarande återstår det överväganden som 
behöver göras kring vad i sfi-verksamheten som är särdrag som bör 
bibehållas och vad som i högre grad kan anpassas till övriga komvux.  

 

Utredningens förslag: Skolverket ska i den officiella statistiken 
om kursdeltagare och studieresultat redovisa uppgifter om kön 
och utrikes född per kurs på grundläggande och gymnasial nivå 
på samma sätt som i statistiken för sfi. Detta för att synliggöra 
resultat och övergångar från sfi till grundläggande och gymnasial 
nivå i komvux för män, kvinnor, inrikes och utrikes födda även 
på kommunnivå. 

 
Att åstadkomma stärkt kvalitet och likvärdighet i komvux för mål-
gruppen elever med svenska som andraspråk är utredningens huvud-
fokus. Målgruppen utgör en allt större andel av eleverna på både 
grundläggande och gymnasial nivå. Därför bedömer utredningen att 
det är av stor betydelse att det i den nationella statistiken är möjligt 
att kontinuerligt följa upp elever på kursnivå även i komvux utöver 
sfi både utifrån kön och utländsk bakgrund om antalet så tillåter även 
på kommunnivå. Genom att tillgängliggöra dessa uppgifter kan 
huvudmännen på ett bättre sätt analysera resultat och utveckla verk-
samheten utifrån elevernas behov av andraspråksutvecklande under-
visning. 
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5.11.3 Skolenheter för anordnare inom entreprenad 

Utredningens bedömning: Det bör göras en juridisk utredning 
för att klargöra vilka uppgifter som är möjliga för Skolverket att 
samla in och redovisa i den nationella statistiken när det gäller 
externa anordnare av utbildning inom entreprenaden i komvux. 
Skolverket bör i sin insamling av organisationsnummer för externa 
anordnare kunna koppla anordnarnas lokala adresser till det aktuella 
organisationsnumret och därigenom samla in relevanta uppgifter 
från dessa verksamheter och redovisa dem i den nationella stati-
stiken. 

 
Den ökande förekomsten av entreprenad i den kommunala vuxen-
utbildningen och kommuners olika sätt att organisera entreprenaden 
försvårar insamlingen av säkra uppgifter samtidigt som behovet är 
stort att kunna göra kvalitativa uppföljningar av verksamheterna. In-
samlingen av uppgifter försvåras även av att företagsuppgifter omfat-
tas av sekretess. Detta problem har rönt stor uppmärksamhet den 
senaste tiden på grund av en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten 
med anledning av att SCB har reviderat sin sekretesspolicy. Denna 
förändring begränsar Skolverkets möjligheter att samla in uppgifter 
från fristående huvudmän på skolenhetsnivå, vilket strider emot Skol-
verkets uppdrag att publiceras tillförlitlig information om samtliga 
skolenheter. Skolverket har givits uppdraget att kartlägga och redo-
visa vilka författningsändringar som är nödvändiga för att insamlingen 
ska kunna göras på ett likvärdigt sätt. Utredningen menar att även 
författningsändringar avseende externa anordnare i komvux bör över-
vägas i detta sammanhang. 

Skolverket samlar från och med januari 2020 in uppgifter om 
organisationsnummer via huvudmannens skolenhetskod när det gäller 
elever och kursdeltagare i komvux, elever och kursdeltagare i sfi, 
komvux – nationella prov, samt sfi – nationella prov. Även i insam-
lingen av pedagogisk personal fördelas uppgifterna via organisations-
nummer. Detta syftar till att förbättra statistiken på en aggregerad 
nivå men den ger inte det stöd till huvudmännen som kan behövas 
när det gäller att göra likvärdiga analyser och jämförelser av resulta-
ten mellan olika anordnare på lokal och regional nivå. Utredningen 
bedömer därför att frågan behöver utredas juridiskt med syfte att 
Skolverket ska kunna samla in relevanta uppgifter och redovisa en 
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tillförlitlig statistik på verksamhetsnivå. Utredningen anser att ett 
register med de externa anordnarnas organisationsnummer kombine-
rade med lokala adressuppgifter bör upprättas. Arbetsförmedlingens 
modell med s.k. KA-nummer för kompletterande aktörer i kombi-
nation med adresser skulle kunna vara en modell att inspireras av.  

5.11.4 Pedagogisk personal i sfi och komvux 

Skolverket redovisar en omfattande och informativ statistik om peda-
gogisk personal i hela skolväsendet. Strävan finns att uppgifterna ska 
redovisas på samma sätt oavsett skolform. När det gäller organiser-
ing av utbildningar i komvux sker den genom egen regi eller på entre-
prenad. Detta medför att huvudmannen ansvarar för uppgiftsläm-
nandet även när det gäller externa anordnare. I samverkan mellan olika 
kommuner kan konsekvensen bli att en och samma lärare rapporteras 
i samtliga kommuner som har elever i den aktuella undervisnings-
gruppen. Detta medför att det totala antalet lärare inte fullt ut över-
ensstämmer med verkligheten. 

Vägledning är enligt utredningens uppfattning av central betydelse 
i den kommunala vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledarens 
roll är avgörande för att de vuxna eleverna ska kunna göra välinfor-
merade val. Sedan 2016 regleras den initiala studie- och yrkesvägled-
ning för sfi och komvux på grundläggande nivå särskilt i skollagen. 
I personalstatistiken redovisas studie- och yrkesvägledartjänster i 
komvux på riks- och kommunnivå. Utredningen menar att det är av 
största vikt att synliggöra den studie- och yrkesvägledning som finns 
i komvux och anser att de uppgifter om utbildning som redovisas på 
riksnivå även ska redovisas på kommunnivå. 

Sfi betraktas i många sammanhang i utbildningsväsendet som en 
udda fågel i förhållande till övriga skolformer. Detta blir synligt inte 
minst när det gäller sfi-lärares kompetens. Lärare på grundläggande 
och gymnasial nivå i komvux relateras till grund- och gymnasie-
skolans krav på pedagogiska lärarexamina och ämnesbehörighet. När 
det gäller sfi-lärare är behörighetskravet 30 högskolepoäng i svenska 
som andraspråk. Sfi finns alltså inte som eget ämne vilket är ett pro-
blem i sig (jfr 11.5.5) och 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk 
motsvarar de krav som ställs på ämnet för behörighet i grundskolans 
årskurs 1–6. När det gäller pedagogisk högskoleexamen relaterar sfi 
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inte till någon specifik nivå, vilket gör att alla slags pedagogiska examina 
förekommer i kombination med ämnesbehörigheten på 30 högskole-
poäng när sfi-lärare beviljas lärarlegitimation. Utredningen menar att 
denna otydlighet och möjligheten till vida tolkningar medför svårig-
heter att analysera den statistik om sfi-lärare som finns att tillgå. Det 
visar sig inte minst när prognoser för behovet av sfi-lärare ska be-
dömas. Även om sfi är en verksamhet vars volymer fluktuerar bidrar 
även det ovan beskrivna till ytterst osäkra prognoser. 

 

Utredningens förslag: Skolverket ska säkerställa att personal-
statistik om sfi och övrig komvux alltid ingår den samlade infor-
mation om pedagogisk personal som sammanställs och publiceras 
exempelvis i form av PM. 

Studie- och yrkesvägledartjänster och andelen med högskole-
examen i komvux ska även redovisas i insamlingen på kommunnivå.  

Skolverket ska utreda hur behovet av sfi-lärare bättre kan ana-
lyseras och prognosticeras.  

5.11.5 Likvärdig betygsättning i sfi 

Utredningens förslag: Skolverket ges uppdraget att analysera lik-
värdig betygssättning i sfi genom att följa upp hur resultat på 
nationella prov i sfi korrelerar med elevens slutliga betyg i aktuell 
kurs men också hur de nationella proven genomförs på ett rätts-
säkert sätt.  

 
Skolverket redovisar årlig statistik för resultat på de genomförda 
nationella proven i sfi kurs B, C och D, både proven i sin helhet och 
per delkurs. Dock finns inte någon uppföljning av hur provresultaten 
korrelerar med elevens slutliga betyg i aktuell kurs. 2018 infördes en 
ny skrivning i skollagen om att nationella prov ska särskilt beaktas 
vid betygssättningen. I rapporter har Skolverket analyserat likvärdig 
betygssättning i relation till resultaten på de nationella proven både 
för år 9 och för gymnasieskolan. Utredningen menar att det är ange-
läget att göra en analys av huruvida betygsättningen i sfi kan bedömas 
vara likvärdig. I analysen ska även en jämförelse av resultat mellan 
olika huvudmän göras.  
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Det finns även oklarheter när det gäller genomförandet av de natio-
nella proven. Utredningen erfar att dessa oklarheter handlar om huru-
vida de nationella proven genomförs i sin helhet, om elever gör samma 
prov flera gånger och hur inrapporteringen görs. Detta ska även 
undersökas i samband med analysen av likvärdig betygssättning i sfi.  

Beaktat vad som framkommer i den genomförda analysen bör 
Skolverket vidta lämpliga stödåtgärder och undersöka möjligheten 
att kontinuerligt följa upp resultaten på de nationella proven i rela-
tion till slutligt betyg. Utredningen bedömer att dessa åtgärder är 
nödvändiga även när den förenklade betygsskalan införts. 

5.11.6 Avbrott i sfi  

Utredningen menar att förslaget om nationellt fastställd kurstid och 
verksamhetspoäng i sfi synliggör genomströmning och studieresul-
tat i sfi och förenklar insamling och redovisning av statistik samt gör 
den mer tillförlitlig. Den tidsbegränsning av sfi som utredningen 
föreslår i kapitel 6 ställer skärpta krav på att elevers eventuella studie-
avbrott följs upp noggrant. Genom det föreslagna Kommunala språk-
ansvaret, KSA (även det i kapitel 6) ges kommunen ökade möjlig-
heter att aktivt följa upp de elever som av olika anledningar avbryter 
eller får ändrade förutsättningar för sina sfi-studier. 

Utredningen konstaterar tidigare i kapitlet att sfi-elevers av-
brottsorsaker inte följs upp på nationell nivå sedan 2010 som ett 
resultat av det som framkom i Skolverkets rapport Redovisning av 
uppdraget att ta fram tabeller för officiell statistik över deltagare i svensk-
undervisning för invandrare. I rapporten föreslås att avbrotten i stäl-
let ska följa upp av Skolverket var 3–5 år. Senast en sådan uppföljning 
gjordes var 2012.11  

Utredningen menar att det kan finnas skäl att följa upp orsakerna 
till att sfi-elever avbryter sina studier på nationell nivå med viss regel-
bundenhet men det som i dagsläget framför allt behöver prioriteras 
är att stödja huvudmännen i att utveckla avbrottshanteringen som en 
del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det har konstaterats brister i 
de administrativa systemen som hindrar en korrekt avbrottsregistrer-
ing men utredningen erfar att avbrott ibland görs på felaktiga grunder 
när elever byter anordnare, vilket är ett nytt problem i sammanhanget.  

 
11 Skolverket, Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Dnr U2011/3405/S. 
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Utredningens förslag: Skolverket ska även fortsättningsvis följa 
upp elevers avbrott i den årliga statistikredovisningen på nationell 
nivå.  

Skolverket ska kartlägga vilka stödinsatser huvudmännen behö-
ver för att förbättra sin avbrottshantering som en del i det syste-
matiska kvalitetsarbetet. 

5.11.7 Distansundervisning i sfi 

En allt större andel sfi-elever deltar i sfi via distansundervisning. 
Eftersom sfi-utbildningen är den enda utbildning inom komvux som 
har en garanterad undervisningstid om i genomsnitt 15 timmar per 
vecka finns det anledning att nogsamt följa utvecklingen av i vilken 
omfattning sfi-elever studerar på distans och vilka resultat som upp-
nås genom denna undervisning. Utredningen har i detta betänkande 
föreslagit en reglering av distansundervisning i sfi där en tydlig skill-
nad görs mellan närundervisning och distansundervisning. För att 
kunna följa upp distansundervisning i sfi föreslår utredningen att sär-
skilda kurskoder tas fram enligt den reglering av distansundervisning 
för sfi som utredningen föreslår. På så vis synliggörs denna distans-
undervisning i den nationella statistiken. 

 

Utredningens förslag: Skolverket ska ta fram särskilda kurskoder 
för sfi-utbildning som bedrivs enligt den reglering av distans-
studier som utredningen föreslår. 
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6 KSA – ett kommunalt 
språkansvar 

Ett av utredningens första uppdrag var att utreda hur utbildning kan 
erbjudas för nyanlända som omfattas s.k. utbildningsplikt, vilket 
redovisas i utredningens promemoria från juni 2019. Samma år re-
mitterade socialdepartementet promemorian Språkplikt – Deltagande 
i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd1. Begreppet 
plikt i dessa sammanhang har varit föremål för återkommande diskus-
sioner inom utredningen när det gäller relationen mellan individens 
ansvar och rättigheter och huvudmannens uppdrag. Detta har bidra-
git till att utredningen ser behov av ett ramverk som förenar och ska-
par en balans mellan individens plikt och huvudmannens skyldigheter 
när det gäller en god språkutveckling och etablering i samhälls- och 
arbetsliv. 

Utredningen har funnit att huvudmännen inte har tillräcklig känne-
dom om vilka kommuninvånare som saknar grundläggande kunska-
per i svenska och som en konsekvens av det får individer som har 
rätt till sfi inte alltid ta del av sådan undervisning. Kommunen nyttjar 
därmed inte fullt ut möjligheten att använda sfi som ett medel för 
etablering på arbetsmarknad och integration i samhället. Därför läm-
nar utredningen ett antal förslag som tillsammans med befintliga 
regleringar utgör ett ramverk, Kommunalt språkansvar, KSA. Ram-
verket KSA ska bidra till att kommunerna bättre kan leva upp till de 
krav som ställs på dem när det gäller individers rätt till individanpas-
sad och flexibel sfi. KSA ska även bidra till att säkerställa att berörda 
parter har en helhetssyn på individens studieförutsättningar och ge 
individen bättre planeringsförutsättningar med tydligare studiemål 

 
1 PM Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. 
S2019/05353/FST. 
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och tidsramar. Detta kan bidra till ökad motivation och förbättrade 
studieresultat. 

Nedan beskriver vi KSA-ramverkets innehåll utifrån befintlig re-
glering av kommunal vuxenutbildning (komvux) i skolförfattningarna. 
Vid varje punkt redogörs för hur det befintliga regelverket förtyd-
ligas eller skärps. I några punkter beskriver vi insatser som kräver 
helt ny reglering. Utredningens förslag markeras med kursiv stil. 

Beskrivningen av KSA nedan ska även ses som en sammanfatt-
ning av ramverkets olika delar som presenteras mer i detalj i kapitlets 
följande avsnitt.  

Ramverket består av följande delar:  

• Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som 
har rätt till sfi och motivera dem som saknar grundläggande kun-
skaper i svenska och omfattas av rätten till sfi-utbildning att delta 
i utbildningen. Inom KSA skärps kravet på hemkommunen genom 
att en handlingsplan ska upprättas där kommunen formulerar hur 
KSA-funktionens arbete ska genomföras; uppsökande verksamhet, 
samverkan med andra aktörer, ändamålsenliga rutiner samt uppfölj-
ning och utvärdering. 

• Det ska inom komvux tas fram ett relevant sfi-utbud som ger 
eleverna möjligheter att kombinera sfi med andra aktiviteter en-
ligt reglering i skollagen. Genom skärpta krav på den uppsökande 
verksamheten och i samverkan med andra aktörer inom KSA kan 
kommunerna göra en mer träffsäker målgruppsanalys med utgångs-
punkt i vad som framkommit om individernas förutsättningar för 
sfi-studier.  

• Hemkommunen ska erbjuda studie- och yrkesvägledning för de 
elever som avser att påbörja sfi. När det gäller nyanlända bör detta 
ske med hjälp av tolk. Studie- och yrkesvägledningen kan med 
fördel ges inom ramen för den inledande kartläggningen inom en 
orienteringskurs.  

• Hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som vill få sina 
kunskaper och kompetenser kartlagda inför utbildning eller pröv-
ning inom komvux erbjuds inledande kartläggning2. Kartlägg-
ningen omfattar såväl kompetenskartläggning som att identifiera 

 
2 Begreppet införs enligt förslag i Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
(SOU 2019:69). 
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förutsättningar för studier. När det gäller elever som avser att på-
börja sfi ska den inledande kartläggningen inkludera en bedömning 
av kunskaper i form av obligatorisk litteracitetskartläggning för ny-
anlända. För elever som har vissa kunskaper i svenska språket ska 
i stället en språklig bedömning göras (se vidare avsnitt 11.4.3 om 
bedömningsmaterialet Bygga svenska). 

• Hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprät-
tas för varje elev inom komvux. Hemkommunens ansvar för den in-
dividuella studieplanen utökas när det gäller sfi-elever. Studieplanen 
ska för varje sådan elev innehålla en individuell progressionsplaner-
ing. Hemkommunen ska under fyra år från den tidpunkt eleven för 
första gången tagits emot i sfi följa upp och revidera den individuella 
studieplanen.  

• Hemkommunen följer upp sfi-elevernas resultat i kommunens 
administrativa system för komvux. Vid avbrott från sfi innan 
målen i sfi-kurs D uppnåtts följs individen upp enligt rutiner inom 
KSA under återstående tid av de fyra åren. 

• För individen tidsbegränsas sfi till fyra år från den tidpunkt eleven 
för första gången tagits emot i sfi, vilket dokumenteras i den indivi-
duella studieplanen som ska följa eleven vid byte av skolenhet inom 
skolformen. Individen bör under dessa fyra år ges möjlighet att nå 
målen i sfi-kurs D. 

• Verksamhetspoäng införs som mått på studieomfattningen eller vali-
deringen inom sfi och anges per kurs i kursplanen för sfi. Därigenom 
kan elevens studietakt anges. Vid avslutad kurs sätts betyg enligt 
gällande betygsskala. En elev som avbryter en kurs inom sfi får 
ett intyg avseende de studiemål som uppnåtts. 

• En rätt införs för individen att delta i sfi som erbjuds av en annan 
kommun än hemkommunen om eleven med hänsyn till sina per-
sonliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i sfi hos den andra 
kommunen, av särskilda skäl p.g.a. personliga förhållanden. 

Inom ramverket inrättas en KSA-funktion som tillsammans med 
komvux ska ansvara för genomförandet av punkterna ovan. KSA-
funktionen kan ingå i komvux eller i en central förvaltningsenhet 
eller liknande, beroende på hur kommunen valt att organisera admi-
nistration, mottagande, vägledning och skolenheter inom komvux.  
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6.1 Ramverket KSA svarar mot flera  
av utredningens uppdrag 

Utredningen strävar genomgående i sitt arbete efter att genom för-
slag och bedömningar skapa helhet och sammanhang med individen 
i fokus. 

Utredningen anser att det behöver vidtas ett antal åtgärder för att 
skapa struktur och ramar när det gäller sfi så att en flexibel och indi-
vidanpassad utbildning av hög kvalitet ska kunna erbjudas den hetero-
gena målgruppen för sfi. 

Dessa åtgärder behövs även för att öka likvärdigheten mellan lan-
dets kommuner och i samarbetet inom regioner. Det föreslagna ram-
verket KSA svarar mot de av utredningens uppdrag som räknas upp 
nedan. KSA är centralt för att utredningens samlade förslag ska få 
avsedd effekt och sannolikt på sikt även leda till förbättringar i andra 
delar av komvux, t.ex. de kombinationsutbildningar där sfi ingår. 

De uppdrag som främst berörs är de där utredningen ska 

• föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitets-
arbetet inom sfi kan förtydligas och hur arbetet kan utvecklas och 
följas upp, 

• föreslå hur det kan säkerställas att den individuella studieplanen 
inom sfi upprättas och följs upp enligt lag och förordning,  

• analysera och föreslå hur undervisning inom sfi i högre utsträck-
ning ska erbjudas även under sommaren och på kvällstid,  

• analysera och vid behov föreslå insatser som ökar individens möj-
lighet till en korrekt nivåplacering inom sfi,  

• analysera och föreslå hur möjligheter till distansundervisning av 
god kvalitet inom sfi kan stärkas,  

• analysera om det är ändamålsenligt med fler kurser än de nuva-
rande, och vid behov lämna sådana förslag, 

• utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom 
sfi kan påskynda genomströmningen, och  

• analysera om en regional samverkan mellan olika huvudmän skulle 
kunna medföra en i praktiken ökad nivå- och inriktningsindel-
ning inom sfi så att utbildningen i högre grad erbjuds på ett sätt 
som motsvarar individens behov.  
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I KLIVA-utredningens promemoria På väg – mot stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
redovisar utredningen förslag med anledning av uppdraget om den 
s.k. utbildningsplikten, dvs. att utredningen ska utreda och föreslå 
hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad ut-
bildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning 
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare. 

Den sammanhållna utbildning som utredningen i sin promemoria 
föreslår för de nämnda individerna inkluderas i KSA-ramverket och 
förutsättningarna för att genomföra och individanpassa utbildningen 
blir därmed bättre. 

6.2 Problembild 

Stort ansvar läggs på individen men möts inte upp 
av kommunalt ansvar 

Kraven på utbildning är höga i det svenska samhället och sedan ett 
antal år tillbaka ses en fullföljd gymnasieutbildning som en vatten-
delare mellan de som får en varaktig etablering på arbetsmarknaden 
och de som inte får det. Enigheten om betydelsen av goda kunskaper 
i svenska kan anses vara mycket stor. Samtidigt ingår det i de senaste 
årens flyktingmottagande en förhållandevis stor målgrupp som saknar 
eller har väldigt kort utbildning och därför inte kan förväntas kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden under etableringsprogrammet. Ge-
nom den utbildningsplikt som införts i etableringsprogrammet ställs 
krav på huvudmannen att erbjuda och på individen att delta i grund-
läggande utbildning inom olika områden och på så vis höja sin kom-
petens. Utredningen ser generellt ökade förväntningar på komvux 
som en del i arbetet med utbildning och individers etablering på 
arbetsmarknaden. Se utredningens förslag i ovannämnda promemoria. 

Enligt Arbetsförmedlingen har utrikes födda under lång tid haft 
en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Både bland 
nyanlända och utrikes födda med längre vistelsetid i Sverige är eta-
bleringen på arbetsmarknaden svag3 och starkt konjunkturberoende.  

 
3 Arbetsförmedlingen 2020. Årsredovisning 2019. 
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Det är också vanligare att utrikes födda har en tidsbegränsad an-
ställning än inrikes födda. Under 2019 utgjorde utrikes födda drygt 
30 procent av alla med tidsbegränsade anställningar, jämfört med 
knappt 20 procent av de med tillsvidareanställning. Det som erbjuds 
är ofta timanställning eller kortare arbete, inte sällan med någon form 
av statligt anställningsstöd. Utredningen vill understryka vikten av 
att utrikesfödda får ett arbete men också att detta inte per automatik 
ska betyda att sfi avbryts. Statistik från Sveriges kommuner och re-
gioner4 visar att 34 procent av de drygt 35 000 nyanlända som lämnade 
etableringsprogrammet under 2019 studerade eller arbetade 90 dagar 
efter avslutat program. Det är en kraftig nedgång jämfört med 2018 
då 45 procent arbetade eller studerade. SKR anger att skälen till ned-
gången är försämrad tillgång till extratjänster och andra subventione-
rade anställningar men även att omorganiseringen av Arbetsförmed-
lingen har haft betydelse. 

Det finns en ökad allmän medvetenhet om vad ett funktionellt 
språk betyder för individen i samhälls- och arbetslivet och att bris-
tande svenskkunskaper är ett hinder för en varaktig etablering på 
arbetsmarknaden. Bristande svenskkunskaper gör det emellertid ock-
så svårt att delta i t.ex. yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Denna 
medvetenhet om språkets betydelse tillsammans med en generell trend 
att lägga skulden på individen är en av flera orsaker till att införandet 
av en språkplikt för individer som uppbär ekonomiskt bistånd har 
föreslagits. Promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning 
i svenska för rätt till försörjningsstöd.5 har remissbehandlats under 
våren 2020. Förslaget innebär att individer med bristande språkkun-
skaper har en plikt att delta i grundutbildning i svenska under den 
tid som denne har behov av ekonomiskt bistånd.  

Av remissvaren framgår det att sfi-studier redan i dag är ett van-
ligt krav på individer som får ekonomiskt bistånd som en av olika 
insatser med syfte att förbättra möjligheterna till självförsörjning. 
Stockholms kommun anger dock i sitt remissvar att det snarare kan 
vara viktigt att värna individens rätt att studera sfi än att införa en 
plikt. Utredningens tidigare erfarenheter bekräftar att det förekom-
mer lokala rutiner där sfi kurs D i praktiken inte är en rättighet eller 
där sfi ersätts med andra aktiviteter. 

 
4 https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/samreetableringisparenavettstokigt2019.
33506.html (Hämtad 2020-11-04). 
5 PM Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. 
S2019/05353/FST. 
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Att införa olika former av plikt att delta i utbildning ställer inte 
bara krav på individen. Det fordrar även rättssäkra system nationellt 
och lokalt som möter individernas behov av utbildning i en formell 
ram. Det är av central betydelse att kommunen erbjuder en kvalifi-
cerad undervisning där individens progression dokumenteras och 
följs upp kontinuerligt. I skollagen och förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning är både individens rätt och kommunens ansvar 
reglerade men det behövs åtgärder för att denna reglering ska efter-
levas i praktiken och få avsedd effekt.  

I språklagen (2009:500) regleras svenskans ställning som huvud-
språk, det allmännas ansvar för utveckling och den enskildes tillgång 
till språk.  

14 §    Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda svenska. Därutöver ska 
    1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig,  
utveckla och använda minoritetsspråket, och 
    2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har 
behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
det svenska teckenspråket.  
15 §    Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk 
enligt 14 §. 

Regleringarna i språklagen understryker ytterligare individens rätt till 
svenska språket och det allmännas ansvar för att individen ges till-
gång till språket. 

Språkkravet i förhållande till Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag 

Rätten till sfi är långtgående vilket utredningen menar speglar den 
arbetsmarknad vi har i dag. Arbetsförmedlingen kan enligt förord-
ningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare 12 § bedöma att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att en 
nyanländ i stället för sfi ska delta i andra insatser inom etablerings-
programmet  

Utredningen menar att det i ytterst få fall bör förekomma att en 
individ som har varit i Sverige kortare tid än fyra år inte ska ha sfi i 
den individuella planeringen. Kunskaper i svenska är avgörande för 
att individen ska kunna delta i andra studier, kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden och inte minst kunna ta aktiv del i samhällslivet. 
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Som regleringen av rätt till sfi är utformad har alla elever rätt att läsa 
till och med kurs D inom den egna studievägen. Utredningen menar 
att denna rättighet väl speglar individens behov och omgivningens krav.  

En genomgång av de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder 
inom ramen för etableringsprogrammet stärker utredningen i upp-
fattningen att individen ska få sin språkutveckling genom sfi. Sedan 
en tid hänvisar Arbetsförmedlingen individerna i högre grad till 
kommunernas vuxenutbildning i stället för att erbjuda egna insatser 
för språkutveckling. Det kan vara gynnsamt för individer att kombi-
nera sfi med andra aktiviteter såsom praktik och arbetsmarknads-
utbildning men utredningen vill betona att det ska vara just i kom-
bination med. Avbrott i sfi gynnar enligt utredningen inte individens 
språkutveckling. Genom god samverkan mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen kan KSA-funktionen stödja att individers pla-
nering förebygger avbrott i sfi. 

Kommunerna har inte kännedom om utrikes föddas 
språkfärdighet i svenska 

Kommunerna ska tillgodose sina utrikes födda medborgares behov 
av sfi och de undervisningsformer som erbjuds ska vara flexibla och 
individanpassade. Målgruppen för sfi rymmer individer med olika mål, 
behov och förutsättningar för studier i sfi. De har olika utbildnings-
bakgrund, olika lång vistelsetid i landet, varierande anknytning till 
arbetsmarknaden och i övrigt skilda livsvillkor. Kommunernas pla-
neringsförutsättningar för ett sfi-utbud som möter alla de skiftande 
behov kommunmedborgarna kan ha är i dagsläget otillräckliga.  

Att med målen för sfi-kursen D i sikte erbjuda de tre studie-
vägarna en utbildning i omfattning, tid och rum som möter allas be-
hov fordrar framförhållning och bättre kännedom om individernas 
förutsättningar än vad som finns i dag. Många elever går i och ur sfi-
utbildningen av olika skäl; praktik, korta arbetsmarknadsinsatser 
eller arbeten etc. Detta är viktiga aktiviteter för individen men utan 
en bedömning av hur språkinlärningen ska utformas i kombination 
med aktiviteterna eller efter att de ägt rum riskerar individen att 
stagnera eller gå bakåt i sin språkutveckling.  

De senaste åren har många insatser gjorts på både nationell och 
kommunal nivå för att korta nyanländas väg till etablering på arbets-
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marknaden och därigenom minska arbetskraftsbristen i många sek-
torer. Yrkesutbildningar i kombination med sfi har uppmuntrats inom 
ramen för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
(regionalt yrkesvux) och överenskommelser mellan kommuner, arbets-
givare och Arbetsförmedlingen har slutits i DUA-samverkan6. Under 
rådande högkonjunktur och brist på arbetskraft har nyanlända och 
andra utrikes födda som saknar grundläggande kunskaper i svenska 
givits möjligheter att arbeta eller utbilda sig inom olika branscher. 
Dock har kopplingen till sfi ofta varit svag och planeringen av hur 
individen ska nå målen i sfi har varit bristfällig. Det är positivt att 
nyanlända får en tidig kontakt med arbetslivet i det nya landet men 
om individens språkutveckling inte beaktas, finns risken att indivi-
den inte når den språkliga nivå som är önskvärd såväl på arbetsplat-
sen som i samhället i övrigt. 

Bristande språkkunskaper på arbetsplatser har uppmärksammats 
på senare tid, inte minst inom äldreomsorgen. Fackförbundet Kom-
munal redovisar språkproblem och konsekvenser av dessa inom äldre-
omsorgen i sin rapport Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen.7 

Sektorn vård och omsorg bidrar till att ge nyanlända möjlighet att eta-
blera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det risker med att använda 
sektorn som ett medel för att nå de integrationspolitiska målen utan att 
koppla detta till kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen om utbild-
ningskvaliteten brister. 

Ett resultat av de identifierade språkproblemen på arbetsplatser är 
att språktester vid anställning diskuteras och införs. Under somma-
ren 2020 har ett antal kommuner fattat beslut om att införa tester för 
anställning inom äldreomsorgen.  

Det ramverk som utredningen föreslår i detta avsnitt ger kommu-
nerna bättre förutsättningar att möta kommuninvånarnas behov av 
att utveckla sin svenska. Ramverket stödjer kommunerna att  

• göra säkrare målgruppsanalyser när det gäller kommuninvånares 
behov av grundläggande kunskaper i svenska motsvarande sfi-
kursen D,  

• förbättra möjligheten till flexibla och kombinerade studier med 
kontinuerlig språkutveckling, och 

 
6 DUA. Delegationen för unga och nyanlända till arbete. 
7 Kommunal, Svenska språket A och O och i äldreomsorgen, 2019. 
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• göra realistiska bedömningar av individernas studieförutsättningar 
i förhållande till kunskapsnivåer och personliga förhållanden samt 
genom åtgärder öka genomströmningen och minska avhoppen i sfi.  

Att kommunen inte aktivt verkar för att nå och motivera 
får konsekvenser  

Enligt 20 kap. 28 § skollagen ska hemkommunen se till att sfi er-
bjuds dem som har rätt att delta i utbildningen. Varje kommun ska 
även aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbild-
ningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Sfi är en 
rättighet för den som är 16 år, bosatt i landet och saknar sådana grund-
läggande kunskaper i språket som utbildningen syftar till att ge. Sfi 
ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 tim-
mars undervisning i veckan. Personer som inte är funktionellt litterata 
ska få grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi. I skollagen 
regleras även att sfi ska kunna kombineras med andra aktiviteter som 
gynnar individens språkutveckling och etablering i samhället. Det 
gör att uppdraget att erbjuda en individanpassad sfi är omfattande 
och komplicerat när det gäller att hitta utbildningslösningar som ger 
individen möjligheter att utveckla ett språk som är tillräckligt för att 
hen fullt ut ska kunna vara delaktig i samhälls- och arbetslivet i Sverige, 
på både kort och lång sikt. 

Orsaker till att kommunerna inte tar ansvaret 

Trots att kommunerna aktivt ska verka för att de individer som saknar 
de grundläggande kunskaper som sfi ska ge ska få det och motivera 
dem att delta, har kommunerna vaga bilder av på vilket sätt språket 
eventuellt är ett problem för de individer som är i något slags 
utanförskap. Både i samhället och i arbetslivet ställs höga krav på 
kommunikativa färdigheter och det tar tid att erövra dessa. Därför 
blir det ödesdigert för individen och kostsamt för kommunen om 
språkutbildningen erbjuds kortsiktigt och utan sammanhang. Med 
osäkra planeringsunderlag för sfi-verksamheten i kommunen blir 
risken stor att det blir akuta lösningar som är både dyra och av sämre 
kvalitet än om man avsätter resurser och planerar på längre sikt. 
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Det finns inga tidigare undersökningar som beskriver orsakerna 
till att en reglering som kräver aktivitet har resulterat i ett passivt 
system. Nedan listas ett antal förklaringar som utredningen har er-
farit i olika sammanhang i sitt arbete. Förklaringarna har olika karak-
tär och är rangordnade efter hur allmängiltiga de bedöms vara. 

• Det finns generellt låga kunskaper i kommunerna om huvudman-
nens ansvar för aktivt uppsökande arbete. Huvudmannen är inte 
klar över hur man ska och kan arbeta proaktivt. 

• Oklar ansvarsfördelning mellan kommunen och Arbetsförmed-
lingen. Då merparten av sfi-eleverna kommer till utbildningen 
som deltagare i etableringsprogrammen förväntas det rekryterande 
arbetet i princip helt skötas av Arbetsförmedlingen. I andra fall 
tas kontakten via socialtjänsten då individen söker ekonomiskt 
bistånd. 

• Först när ett problem uppstår gör man uppsökande och motive-
rande insatser, t.ex. för en individ som behöver ekonomiskt bi-
stånd. 

• Trots att det finns tre studievägar som alla syftar till att eleven 
ska nå målen för sfi-kursen D lever uppfattningen att en elev kan 
vara klar efter kurs B eller C kvar. 

• Man tror inte att sfi är lösningen utan föreslår andra insatser och 
aktiviteter. Man menar att sfi inte kan möta elevens behov, i syn-
nerhet inte elever med långsam progression. 

• I teorin betonas vikten av goda kunskaper i svenska samtidigt som 
avbrott på grund av arbete oavsett arbetets längd och omfattning 
ses som positivt. 

• Det finns en viss övertro på att arbetsplatser och arbete i sig 
automatiskt ger individerna möjligheter att lära sig svenska.  

• Synsättet att trots skollagens bestämmelse om kommunens an-
svar att söka upp individerna så ska individerna själva söka upp 
utbildning. 

• Synsättet att skuldbelägga individen – kvinnor är bara hemma och 
föder barn, studieväg 1 kan inte lära sig så mycket svenska, män 
med kort utbildning passar inte i sfi utan ska hellre jobba. 
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Bestämmelsen om att aktivt verka för och motivera tolkas olika 

I utredningens kommunenkät (se vidare avsnitt 3.4) har vi frågat hur 
huvudmannen i praktiken tar sitt ansvar att aktivt verka för att nå 
och motivera individer som saknar grundläggande kunskaper i svenska 
till sfi-studier. I enkäten gavs ett antal svarsalternativ och det var 
möjligt att välja fler än ett alternativ och även utveckla sitt svar i en 
kommentar. Svaret ”information på kommunens hemsida” förekom-
mer i 98 procent av svaren. Enligt enkäten har 64 procent även tryckt 
information på olika platser i kommunen. När det gäller riktad in-
formation uppger 63 procent att de erbjuder sådan på gruppnivå 
medan 38 procent arbetar med uppsökande verksamhet på individ-
nivå. Svaret Annat lämnas av 29 procent. I kommentarerna till frågan 
uppger några kommuner att den uppsökande verksamheten behöver 
utvecklas och att de tillsammans med andra aktörer erhållit medel 
från Europeiska socialfonden i Sverige. 

Figur 6.1 Kommunernas insatser att aktivt verka för och motivera  
till sfi-studier 

Andel kommunsvar/insats 

 
Källa: KLIVA:s kommunenkät. 

 
 
Nedan gör utredningen en bedömning av vilka av enkätens svars-
alternativ som kan anses som aktiva sätt att verka för att nå och moti-
vera och vad som snarare är passivt. 
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Tabell 6.1 Olika tillvägagångssätt för att nå och motivera individer till sfi  

Aktiva respektive passiva tillvägagångssätt att nå och motivera 

Aktivt Passivt 

Riktad information på gruppnivå Information på kommunens hemsida 

Uppsökande verksamhet på individnivå Reklam på tåg, buss m.m. 

Uppsökande verksamhet i samverkan 
med andra aktörer 

Tryckt information utplacerad på olika 
platser i offentliga miljöer 

Riktad information i sociala medier Generell information i sociala medier  

 
 

De finns olika sätt att nå och motivera individer till sfi och även de 
sätt som utredningen här beskriver som passiva kan vara värdefulla 
för de målgrupper som på eget initiativ söker information om sfi. 
För att nå individer som behöver mer stöd för att ta steget att påbörja 
sfi-studier behöver dock de passiva tillvägagångssätten kompletteras 
med aktiva.  

Utredningen bedömer att den aktivt uppsökande verksamheten 
behöver utvecklas och att det behöver utarbetas rutiner för verksam-
heten. 

Bristande kontinuitet i språkutbildningen leder till negativa 
konsekvenser för språkutvecklingen 

Utredningen vet av erfarenhet att sfi:s organisering, innehåll och 
arbetssätt kan bidra till bristande kontinuitet och därmed sämre pro-
gression för individen. Sfi-studierna avbryts av olika skäl; arbete, 
praktik och föräldraledighet och individerna går inte sällan i och ur 
utbildningen. De tappar därigenom fart om den sysselsättning de 
haft under sin frånvaro från sfi inte har gynnat språkutvecklingen. 
Kanske kommer de efter sitt avbrott tillbaka till en undervisning 
som inte möter deras särskilda behov. I vissa fall påbörjas en utbild-
ning i kombination med sfi där språknivån inte utgår från den nivå 
där individen nu befinner sig på efter avbrottsperioden, vilket får till 
följd att en individ efter ett avbrott upplever ett misslyckande. Sfi-
anordnaren måste därmed bekosta en tom plats som hade passat en 
annan elev bättre. Det är inte heller ovanligt att svenskundervisning 
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som inte följer sfi-kursplanen erbjuds i någon form inom kommu-
nernas arbetsmarknadsenheter8. Utredningen har inte kunnat hitta 
några uppföljningar eller utvärderingar av vilka resultat som nås med 
denna undervisning. Det finns således inga belägg för att den svensk-
undervisning som bedrivs inom arbetsmarknadsenheterna är ett 
bättre alternativ till sysselsättning än om eleven varit kvar inom sfi.  

Utredningen menar att olika typer av praktik eller kortare anställ-
ningar kan vara viktiga insatser även utifrån ett språkutvecklings-
perspektiv. För individen kan det vara värdefullt att få pröva sin 
språkförmåga på en arbetsplats och kanske även upptäcka att hen 
behöver lära mer svenska och därigenom få ökad motivation att 
studera sfi.  

För att lära sig ett andraspråk i vuxen ålder är användning av språ-
ket i olika sammanhang nödvändigt. Precis som man behöver träna 
för att upprätthålla och utveckla sin kondition behöver man träna på 
att använda ett språk. Många av oss har säkert upplevt t.ex. hur våra 
i gymnasiet hårt förvärvade kunskaper i ett främmande språk har för-
lorats eftersom vi inte haft regelbundna möjligheter att använda 
språket. Särskilt för de elever som inte använder svenska utanför sfi-
undervisningen kan därför språktränande aktiviteter utöver under-
visningen vara värdefulla. Utredningen menar dock att sådana aktivi-
teter under den tid eleven deltar i sfi alltid måste gynna individens 
språkutveckling. Man kan t.ex. inte anta att praktik ”automatiskt” 
leder till ökad språkfärdighet i andraspråket. Det är också viktigt att 
eleven är införstådd med aktivitetens syfte och hur hen själv kan bidra 
till språklärandet under sin tid i aktiviteten, dvs. vilka strategier för 
lärande eleven kan använda för språklärande t.ex. på en arbetsplats. 

Kommuner har svårt att erbjuda aktiviteter och utbildningar 
som kan kombineras med sfi och som gynnar språkutveckling 

Det är positivt att sfi-eleverna får möjligheten att kombinera sina sfi-
studier med annan utbildning och aktiviteter och detta uppmuntras 
i de nationella styrdokumenten för sfi. Det ställer samtidigt stora 
krav på kommunerna när det gäller att individanpassa och säkerställa 
att aktiviteterna gynnar lärande och fordrar en tydlig struktur och 
organisering som många kommuner saknar.  

 
8 IFAU – Arbetar kommunerna på samma sätt? Om kommunal variation inom arbetsmarknads-
politiken, 2017:7. 
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I utredningens kommunenkät svarar hela 47 procent av de 192 sva-
rande kommunerna att de elever som kombinerar sfi med andra akti-
viteter och inte tar del av 15 timmar undervisning per vecka ingår i 
vanlig sfi-grupp, dvs. ingår i en grupp där övriga elever får minst 
15 timmar undervisning i veckan. Elever med olika studietakt läser 
alltså tillsammans. I enkäten svarar 16 procent av kommunerna att 
de aktuella eleverna får någon slags flexundervisning, 9 procent sva-
rar att de får distansundervisning och 6 procent svarar att eleverna 
deltar i studieverkstad e.d. Endast 6 procent uppger att eleverna erbjuds 
undervisning i en särskild deltidsgrupp. Hela 15 procent av kommu-
nerna svarar att de antingen inte vet vilken undervisning som erbjuds 
dessa elever eller ”ej aktuellt” i kommunen. 

Ett flertal av de problem som beskrivs ovan avser utredningen att 
möta genom sina förslag om ett ramverk för KSA. Nedan redovisas 
de förslag som avser den uppsökande verksamheten, en samordnande 
KSA-funktion, upprättande av en handlingsplan, en tidsgräns för sfi 
och rätten att studera sfi i en annan kommun. Utredningens förslag 
om studieplanering och vägledning som omnämns i detta avsnitt 
med koppling till KSA beskrivs vidare i kapitel 7 Studieplanering och 
vägledning. 

6.3 Förslag om KSA 

Utredningens förslag: Ett kommunalt språkansvar, KSA ska in-
föras och regleras i skollagen.  

Inom ramen för KSA skärps kraven på varje kommun att aktivt 
verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen 
och att motivera dem att delta i utbildningen. 

Hemkommunen ska erbjuda lämpliga individuella insatser och 
även i övrigt aktivt verka för att de vuxna som omfattas av språk-
ansvaret och har behov av att fullfölja utbildningen, ska fullfölja ut-
bildningen i enlighet med den individuella studieplan som ska upp-
rättas Kommunens ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

 
KSA ska vara ett ramverk som stärker kommunernas möjligheter att 
fullgöra sitt ansvar gentemot sina invånare enligt skollagen när det 
gäller rätten till en kvalificerad sfi och att uppnå kunskaper i svenska 
motsvarande sfi-kursen D. En individ som skrivs in i sfi omfattas av 
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KSA under fyra år från den tidpunkt eleven för första gången tagits 
emot till utbildningen, se utredningen förslag i avsnitt 6.5.  

Den individuella studieplanen (ISP) som ska upprättas inom kom-
vux är det verktyg som håller samman sfi-utbildningen under hela 
KSA-tiden. Utredningen föreslår också att studieplanen ska inne-
hålla en individuell progressionsplanering (IPP). Se avsnitt 7.4. 

KSA kommer med sina olika beståndsdelar att möjliggöra insatser 
i ett tidigare skede och därigenom bidra till en effektivare resursanvänd-
ning där individernas språkutveckling kommer att vara i centrum.  

KSA bygger vidare på två regleringar av hemkommunens ansvar 
för sfi som redan finns i skollagen:  

• Ansvaret att aktivt verka för att nå och motivera till studier i sfi 
till och med kurs D. 

• Ansvaret att tillgodose individens rätt till en sfi som utgår från 
individens behov och förutsättningar och kan kombineras med 
t.ex. annan utbildning, aktiviteter eller arbete.  

Med ett strukturerat och målgruppsanpassat arbetssätt för den upp-
sökande verksamheten i KSA kommer hemkommunens kännedom 
om vilka personer som tillhör målgruppen att öka.  

Erfarenheterna av den uppsökande verksamheten kan ge en bättre 
framförhållning när det gäller att beräkna volymer i sfi. 

Utredningen menar också att när den uppsökande verksamheten 
görs med ökad ambition och större träffsäkerhet när det gäller aktu-
ella målgrupper förbättras kommunens förutsättningar att planera 
ett utbud som möter presumtiva sfi-elevers behov av flexibilitet i tid 
och rum.  

I utbudet behöver sannolikt flera studieformer för sfi finnas. Fjärr- 
och distansundervisning, flex, sfi på kvällar och helger, sfi för för-
äldralediga, sfi hos arbetsgivare, sfi intensiv för akademiker, en sam-
manhållen utbildning för de som omfattas av s.k. utbildningsplikt, 
orienteringskurser och andra typer introduktionsutbildningar kan 
behöva erbjudas. 

Olika inriktningar och kombinationer av utbildningar behöver till-
handahållas så att sfi kan kombineras med annan utbildning. Då fler 
sfi-elever kombinerar sina sfi-studier med andra studier i komvux 
blir det en viktig uppgift i verksamheten att bestämma studietakt i sfi 
i förhållande till elevens övriga utbildning. Utredningens förslag om 
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verksamhetspoäng för sfi i avsnitt 8.1 syftar till att underlätta ut-
formningen av elevens utbildning.  

Undervisningen i sfi individanpassas med utgångspunkt i den 
kartläggning som görs i komvux och följs upp av lärare i IPP. (Se 
avsnitt 7.4) ISP och IPP kommer att utgöra den röda tråden för 
elevens sfi-studier under fyra år och ger KSA goda möjligheter att 
stödja och följa upp elever som av olika skäl behöver avbryta sfi inom 
tidsramen fyra år. 

6.3.1 En KSA-funktion ska inrättas 

Utredningens förslag: En KSA-funktion ska inrättas i kommu-
nen för att samordna arbetet med att erbjuda lämpliga insatser 
som syftar till att aktivt nå och motivera den enskilde att påbörja 
eller återuppta utbildningen i sfi om denne ännu inte nått kun-
skapsmålen i sfi kurs D. 

KSA-funktionen samordnar olika delar av vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Även samverkan med 
Arbetsförmedling och arbetsgivare omfattas.  

KSA-funktionen ansvarar för genomförande och uppföljning 
av den handlingsplan som hemkommunen ska upprätta för KSA-
arbetet. 

I KSA-funktionen ingår att tillsammans med den kommunala 
vuxenutbildningen systematiskt följa upp elever från att de skrivs 
in i sfi för första gången i förhållande till tidsgränsen 4 år.  

Skolverket ges bemyndigandet att utfärda föreskrifter om funk-
tionen. 

 
Utredningen föreslår att en KSA-funktion inrättas med uppgiften 
att samordna individens väg mot kunskapsmålen i sfi-kursen D. Dess 
uppgift är att på en aggregerad nivå under fyra år följa upp de indi-
vider som skrivits in i sfi i den aktuella kommunen och av olika skäl 
avbryter eller får ändrade förutsättningar för sina studier i sfi. Funk-
tionen bör ha insyn i utbildningens administrativa system. Komvux 
ansvarar för att elevens sfi-studier genomförs enligt den upprättade 
individuella studieplanen, ISP.  

Däremot kontaktas KSA-funktionen om enskilda elever om elevens 
behov och förutsättningar för studier ändras. Genom regelbunden 
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kontakt med företrädare för komvux hålls KSA-funktionen infor-
merad om det behövs omfattande förändringar av elevens studie-
planering, t.ex. på grund av ändrade arbetsvillkor, andra studier i 
kombination med sfi som påverkar studietakten, avbrott eller behov 
som uppstår på grund av bristande progression. KSA-funktionen 
hjälper i sådana sammanhang till att hitta lämpliga lösningar. 

KSA-funktionen får även en viktig roll i samverkan mellan olika 
parter inom och utom kommunen och kan vara en resurs i det re-
gionala arbetet med komvuxutbildningar där sfi ingår. 

Var KSA-funktionen placeras i den kommunala organisationen 
kan variera beroende på hur kommunen fysiskt och politiskt valt att 
organisera sin vuxenutbildning och hur samarbetet med andra en-
heter i kommunen organiseras. I KSA-funktionen ligger dock att ha 
tillgång till information och möjligheten att göra kontinuerliga upp-
följningar tillsammans med ansvariga inom vuxenutbildningen under 
de fyra år som individen omfattas av KSA.  

6.3.2 Det ska finnas en handlingsplan för KSA-arbetet 

Utredningens förslag: Hemkommunen ska upprätta en hand-
lingsplan för KSA-arbetet som omfattar en beskrivning av upp-
sökande verksamhet, uppföljning av elever inom KSA-funktionens 
uppdrag, samverkan med andra aktörer, ansvarsfördelning, ända-
målsenliga rutiner samt uppföljning och utvärdering.  

Skolverket ges bemyndigandet att utfärda föreskrifter om hand-
lingsplanen. 

 
Kommunen ska enligt utredningens förslag om KSA dokumentera 
sina insatser på lämpligt sätt. Utredningen anser att kravet på hem-
kommunen behöver skärpas när det gäller att aktivt verka för att nå 
och motivera till sfi-studier och föreslår därför att en handlingsplan 
för KSA-arbetets olika delar ska upprättas och kontinuerligt följas 
upp. Utredningen bedömer att Skolverket är den myndighet som ska 
meddela föreskrifter om lämplig dokumentation för KSA, bland annat 
om handlingsplanen.  

Utredningen beskriver nedan sin syn på vad handlingsplanen ska 
innehålla. 
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I handlingsplanen ska det beskrivas på vilket sätt och i vilka sam-
manhang den uppsökande verksamheten ska bedrivas och hur resul-
tatet av verksamheten ska följas upp. Ansvarsfördelningen och ruti-
nerna för samarbetet med komvux är av stor betydelse för arbetet 
och behöver särskilt tydliggöras i handlingsplanen.  

Handlingsplanen ska beskriva ändamålsenliga rutiner när det gäl-
ler elevers avbrott, mottagande vid återgång till sfi-studier och kon-
takter med elever under t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning. Att 
elever avbryter sfi går inte helt att förhindra. Det finns många fakto-
rer som påverkar detta så som familje- och arbetsliv och föränderliga 
villkor i stort. Det ska vara en strävan inom KSA att en individ med 
andra aktiviteter så långt det är möjligt ska kunna fortsätta studera 
på deltid så att språkutvecklingen kan fortsätta med stöd av under-
visning. Rutiner för detta ska beskrivas i handlingsplanen.  

6.4 Rätten att studera sfi i annan kommun 

Utredningens förslag: En elev har rätt att bli mottagen i utbild-
ning i svenska som invandrare som anordnas av en annan kommun 
än den som annars ska svara för elevens utbildning, om eleven 
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att 
få delta i utbildning i den kommunen.  

Med stöd av att eleven på grund av sina personliga förhållan-
den har särskilda skäl, har den mottagande kommunen rätt till 
ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens 
hemkommun. 

 
Utredningen har i arbetet med att utforma KSA funnit att det är 
viktigt att möta elevers behov av att studera sfi i en annan kommun 
än hemkommunen om de har särskilda skäl. Utredningen föreslår 
därför att en person ska ha rätt att delta i sfi som erbjuds av en annan 
kommun än hemkommunen om personen med hänsyn till sina per-
sonliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos 
den andra kommunen. Särskilda skäl kan t.ex. vara när individen 
arbetar i en annan kommun än sin hemkommun eller när eleven läser 
en yrkesutbildning i en annan kommun men är hänvisad till sfi i sin 
hemkommun. Genom den föreslagna rätten kan fler påbörja studier 
och avbrott kan förhindras eftersom resorna blir kortare Det blir 
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lättare att kombinera studierna med arbete och språkutvecklingen 
kan fortgå med stöd i undervisning. 

Hemkommunens KSA-funktion och komvux i den andra kom-
munen följer upp den aktuella elevens individuella studieplan under 
elevens tid i sfi. Elevens studier och progression följs av komvux i 
den kommun där eleven deltar i sfi. Den föreslagna regleringen kan 
förväntas underlätta kommunal samverkan och utformningen av inter-
kommunal ersättning.  

6.5 Tidsbegränsad rätt till sfi 

Utredningens förslag: Rätten till utbildning i svenska för invand-
rare gäller fyra år från det datum eleven för första gången tagits 
emot till utbildning i svenska för invandrare. Föreligger särskilda 
skäl med hänsyn till elevens personliga förhållanden ska huvud-
mannen besluta att förlänga utbildningen upp till ett år i taget. 
Rätten till utbildning innebär ingen inskränkning i huvudman-
nens möjlighet att besluta att utbildningen ska upphöra. 

Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den 
enskildes utbildningsmål, planerad omfattning av studierna samt 
avseende utbildning i svenska för invandrare det datum då eleven 
första gången tagits emot till utbildningen.  

När en elev i utbildning i svenska för invandrare byter till skol-
enhet med annan huvudman ska den skolenhet som eleven lämnar 
till den mottagande skolenheten överlämna den individuella studie-
plan som ska upprättas. 

 
Att begränsa individers rätt till sfi är en till synes skarp åtgärd. Den 
syftar dock till att sfi likt andra skolformer ska fokusera på att öka 
elevens möjligheter till lärande under en fastställd tid och inte under 
en obegränsad tid. En sådan förändring skapar bättre planerings-
förutsättningar för huvudmannen och inte minst för eleven. 

Att sätta en tidsgräns för rätten till sfi förutsätter att det finns ett 
väl fungerande ramverk som det föreslagna KSA med skärpta krav 
på hemkommunen att aktivt verka för att nå och motivera till sfi-
studier samt att komvux erbjuder en individanpassad undervisning 
av hög kvalitet. Genom att intensifiera och koncentrera sfi under en 
fastställd maxtid och tidigt erbjuda språkutvecklande insatser enligt 
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intentionerna i vuxenutbildningens styrdokument, ökar förutsätt-
ningarna för en snabbare genomströmning och att fler når målen i 
sfi-kursen D.  

Utredningens olika förslag och bedömningar hänger samman och 
bildar en helhet som skapar kvalitet och likvärdighet i sfi. Att införa 
en tidsgräns för sfi på fyra år förutsätter att verksamheterna präglas 
av kvalitet i alla delar; planering, genomförande och uppföljning. Ut-
redningens övriga förslag i detta betänkande och i utredningens pro-
memoria På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska som andraspråk gör att det nu blir möjligt att 
införa tidsgränsen. 

Att KSA sträcker sig över fyra år motiveras bland annat av att ett 
ökat antal elever i ett allt tidigare skede kombinerar sina sfi-studier 
med andra insatser och utbildningar, vilket kan leda till elevens kun-
skaper inom olika områden ökar men kan vara till men för språk-
utvecklingen. Utredningen erfar också att andelen elever som kombi-
nerar sfi med andra aktiviteter ökar. Eleverna kan på grund av arbete, 
praktik eller andra insatser inte ta del av den garanterade undervis-
ningstiden om minst 15 timmar per vecka i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod.  

De elever som inte kan ta del av den garanterade undervisnings-
tiden förväntas i många fall ändå att hålla samma studietakt. Med en 
gräns på fyra år kan undervisningstiden fördelas mer realistiskt. 

Tidsgränsen fyra år föreslås utifrån att det ska vara möjligt att 
studera sfi med olika studietakt ska finnas men målet ska vara att nå 
kunskapsmålen i sfi-kurs D inom tidsramen. Den garanterade under-
visningstiden om minst 15 timmar per vecka blir år på fyra minst 
3 000 timmar och det är väl tilltagen tid även för de som har kort 
eller ingen utbildning från hemlandet. Elever med stora behov som 
tidigt bedöms ha svårigheter att nå målen inom fyra år trots progres-
sion, bör erbjudas relevanta stödinsatser och mer undervisning än de 
garanterade 15 timmarna per vecka, vilket är fullt möjligt även i dag.  

Baserat på Skolverkets statistik och utredningens föreslagna kvali-
tetshöjande åtgärder, bedömer utredningen att det stora flertalet elever 
inom KSA kommer att nå den högsta kunskapsnivån på betydligt kor-
tare tid än i dag. Tack vare den ökade kompetens och de förbättrade 
planeringsförutsättningar i kommunerna som utredningens förslag 
ska bidra till bedömer utredningen att genomströmningen i sfi kom-
mer att öka ytterligare och att fler kommer att nå målen i sfi-kurs D. 
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6.5.1 Informationen är begränsad om elever  
som inte slutfört sfi inom fyra år 

Utredningen har med hjälp av statistik från Skolverket försökt få en 
tydligare bild av vilka elever som fortsatt är registrerade i sfi fyra år 
respektive fem år efter första startdatum. Vår undersökning omfat-
tar studietiden för elever som påbörjat sfi någon gång under 2015. 
Figur 6.2 visar utvecklingen av antalet elever som är kvar i sfi per år 
t.o.m. 2019.  

I de följande diagrammen redovisas bakgrundsfakta som t.ex. 
elevernas startkurs 2015, utbildningsbakgrund och åldersfördelningen 
när det gäller elever som är kvar i sfi efter fyra år. Frågor som väckts 
i genomgången av denna statistik har i viss mån bidragit till utred-
ningens överväganden när det gäller tidsgränsen fyra år.  

I juni 2020 har vi även tagit del av uppgifter om antalet elever som 
är kvar i sfi efter fem år. De utgör drygt 15 procent av de som på-
började sfi 2015. De mönster som framträder i diagrammen nedan 
när det gäller startkurs, utbildningsbakgrund och åldersfördelningen 
när det gäller elever som är kvar i sfi efter fyra år bekräftas av stati-
stiken för 2019.  

Figur 6.2 Elever kvar i sfi efter fem år 

Antal elever med start 2015 inskrivna i sfi/år t.o.m. 2019 

 
Källa: Skolverket 2020. 
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Cirkeldiagrammet i figur 6.3 nedan visar fördelningen av antalet 
elever per kurs i vilken de startade 2015. Elever som har påbörjat sfi 
i kurs 2B utgör hälften av de elever som är inskrivna i sfi efter fyra år. 
Statistiken för 2019 års statistik visar samma sak och fördelningen 
mellan elever per övriga startkurser är densamma 2019. 

Figur 6.3 Antal elever kvar i sfi efter 4 år 

Antal elever/startkurs 

 
Källa: Skolverket 2020. 
 
 
I figur 6.4 nedan redovisas utbildningsbakgrund per kön och totalt 
för de 12 204 elever som påbörjat sfi 2015 men fortfarande är kvar i 
sfi 2018. Figuren visar att drygt 50 procent av kohorten har mer än 
tio års utbildningsbakgrund och skillnaden mellan män och kvinnor 
i gruppen med mer än tio års studiebakgrund är i princip obefintlig. 
Att så många med relativt lång utbildning från hemlandet efter så 
lång tid inte slutfört sfi väcker frågor. Sedan 2010 rapporteras dock 
inte avbrott in i den nationella statistiken. Kommunerna följer upp 
avbrott i varierande grad och därför går det inte att dra några säkra 
slutsatser. Se vidare avsnitt 5.9. 

Figur 6.5 visar åldersfördelningen bland de kvarvarande eleverna. 
Andelen elever i åldersgruppen över 40 år är högst och dessa elever 
har även det gemensamt att de påbörjat sina sfi-studier i kurs 2B 
år 2015. Statistiken nedan säger inget om elevernas studietakt eller 
om eleverna kombinerar sfi-studierna med andra aktiviteter. Den 
säger heller inget om huruvida eleverna läst sfi hela tiden eller har gjort 
avbrott eller uppehåll någon gång under de fyra åren. 
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Figur 6.4 Utbildningsbakgrund 2018 sfi-elever kvar i sfi efter fyra år 

Andel elever, totalt och per kön 2015–2018 

 
Källa: Skolverket 2020. 

Figur 6.5 Åldersfördelning 2018 sfi-elever kvar i sfi efter fyra år 

Andel elever totalt och per kön 2015–2018  

 
Källa: Skolverket 2020. 
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Den statistik som redovisas ovan är särskilt framtagen för utred-
ningen. I vanliga fall följer Skolverket upp sfi-elevernas resultat över 
en treårsperiod och av gruppen individer som påbörjade sin sfi-
studier 2015 var knapp 40 procent kvar i sfi efter tre år. Mönstren 
som visas ovan när det gäller utbildningsbakgrund och ålder åter-
finns även i Skolverkets statistik från tidigare år. 

KSA omfattar endast individens rätt att kunskaper som motsva-
rar sfi-kurs D. De grundläggande kunskaper i svenska som sfi ska ge 
är en språklig mininivå som man som medborgare behöver för att 
kunna leva och verka i det svenska samhället.  

I många sammanhang i det svenska samhälls- och arbetslivet ställs 
högre krav på språkkunskaper än vad sfi kan ge. Inom komvux finns 
därför en rätt till utbildning på grundläggande nivå för den som sak-
nar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Denna rätt om-
fattar även svenska som andraspråk. På gymnasial nivå inom komvux 
finns även möjligheten att läsa tre kurser i svenska som andraspråk, 
SVA 1, SVA 2 och slutligen SVA 3 som ger behörighet till högskole-
studier.  

Det grundläggande behörighetskravet i komvux på grundläggande 
och gymnasial nivå är att individen har ”förutsättningar att tillgodo-
göra sig utbildningen”. Inom komvux kan individens informella kun-
skaper valideras så att studier kan påbörjas på adekvat nivå. Utred-
ningen menar att den kontinuerliga uppföljningen av språkutvecklingen 
i den individuella progressionsplaneringen som utredningen föreslår 
kommer att bidra till att individens utbildning kan individanpassas 
både vad gäller validerade ämneskunskaper och språknivå.  

En tidsram för rätten till sfi underlättar även för individen att 
prioritera svenskinlärningen när sfi kombineras med annan utbild-
ning eller aktivitet. Att gå i och ur sfi under många år ger en bristande 
kontinuitet i inlärningen och att inte nå resultat gör även att indivi-
den tappar motivationen och självkänslan. 

Tidsbegränsningen skulle även kunna bidra till bättre möjligheter 
till studiefinansiering. Det skulle kunna bli fråga om förlängd eta-
blering, förlängt studiestartsstöd etc. Utredningen har inte haft i 
uppdrag att utreda detta men ser sådana möjligheter. 

Genom att verksamhetspoäng införs (se kapitel 8) och används 
som ett mått för studieomfattningen i sfi blir det lättare att bedöma 
individens studietakt i förhållande till andra kurser och aktiviteter, 
sätta in stödinsatser under den tid då utbildningen pågår och följa 
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upp resultaten i sfi i form av godkänt eller icke godkänt betyg. Tack 
vare dessa förändringar kan individernas sfi-studier planeras med 
större omsorg och utbildningen kan ges på ett tydligt och likvärdigt 
sätt. Strävan ska vara att nödvändiga avbrott från sfi inte är blir för 
långa. Så långt det är möjligt ska studierna i sfi kunna kombineras 
med de aktiviteter som är aktuella för individen. Vid föräldraledighet 
ska språkstudier kunna påbörjas och genomföras i individanpassad 
studietakt. Om det med hänsyn till personens personliga förhållan-
den finns särskilda skäl, ska huvudmannen besluta om att personen 
får delta i sfi under längre tid än fyra år. Det blir då fråga om en be-
dömning av individuella behov och progression. Det är huvudmän-
nens uppgift att säkerställa att rektorer och lärare har erforderlig kom-
petens att göra bedömningar som ligger till grund för beslut om extra 
anpassningar, studiers upphörande, betyg, bristande förutsättningar etc. 

6.6 Beskrivning av målgrupperna för KSA  

Alla kommuninvånare som uppnått en viss ålder och som saknar 
grundläggande kunskaper i svenska har rätt till sfi och kommunen 
ska aktivt verka för att nå och motivera individen att delta i sfi. Det 
innebär att alla individer som saknar kunskaper motsvarande sfi-
kursen D också omfattas av KSA. Tiden inom KSA börjar räknas 
från den dag individen för första gången tagits emot i sfi och upphör 
efter fyra år.  

Kommunen kan genom t.ex. den uppsökande verksamheten inom 
KSA få kännedom om individer med rätt till sfi men som aktivt väljer 
att inte läsa sfi och då avförs de från kommunens KSA-ansvar. 

När det gäller personerna med den kortaste tidigare utbildningen 
framgår det bland annat i Arbetsförmedlingens kunskapsöversikt om 
nyanländas etablering9 att etableringstiden på två år inte är tillräcklig. 
Av Skolverkets statistik framgår även att flertalet sfi-elever inte hun-
nit slutföra utbildningen efter två år utan behöver mer tid för att nå 
målen i sfi-kursen D. Därför är det av största vikt att det initialt görs 
en planering på längre sikt inte minst för att undvika att eleverna 
upplever att de misslyckas med sina sfi-studier.  

 
9 Arbetsförmedlingen 2017. Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbets-
marknaden. Working paper 2017:5. 
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Den sammanhållna utbildningen som KLIVA-utredningen före-
slog i sin promemoria i juni 2019 blir ett viktigt inslag i KSA. Den 
sammanhållna utbildningen riktar sig till målgruppen med utbildnings-
plikt inom etableringsprogrammet men är även lämplig för andra ut-
rikes födda med motsvarande behov. Det systematiska arbetet med 
målgruppsanalys och upprättande av utbildningsplan för de samman-
hållna utbildningarna kan även gynna KSA, både vad gäller att få ökad 
kännedom om kommunmedborgarnas behov av grundläggande svensk-
kunskaper och att planera lämpliga utbildningsinsatser utifrån indivi-
duella behov.  

För individer som inte ingår i den ovannämnda i målgruppen men 
som saknar sfi-kunskaper kan behoven av utbildning och undervis-
ning se annorlunda ut och de flesta kommer med största sannolikhet 
att nå nivån för sfi-kursen D på kortare tid än fyra år.  

6.6.1 Målgrupper för KSA 

Nedan har målgruppen med rätt till sfi delats in i undergrupper base-
rat på i vilket sammanhang de kommer att studera sfi och under vilka 
förutsättningar.  

• Nyanlända som läser sfi inom ramen för etableringsprogrammet 

Nyanlända som uppbär etableringsersättning under maximalt 
36 månader och kombinerar sina sfi-studier med Arbetsförmed-
lingens insatser för etablering på arbetsmarknaden vid etablerings-
programmets slut. 

• Nyanlända inom etableringsprogrammet med utbildningsplikt 

Nyanlända som uppbär etableringsersättning under maximalt 
36 månader och kombinerar sina sfi-studier med andra studier på 
grundläggande nivå eller kortare yrkesutbildningar. Individerna 
har bedömts ha för kort utbildning för att kunna matchas mot 
arbete under etableringstiden. (Se även utredningens promemoria). 

• Nyanlända folkbokförda i kommunen av andra skäl 

Den här gruppen består av arbetskraftsinvandrare, studenter och 
personer som av andra privata orsaker bosätter sig i Sverige. De 
läser sfi på heltid eller kombinerar sfi-studierna med arbete eller 
andra studier på hel- eller deltid. 
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• Invandrare som avslutat etableringsprogrammet men inte nått D-
nivån inom sfi  

Dessa individer behöver utveckla sitt språk för att utbilda sig, få 
ett jobb och bli mer etablerade i samhällslivet. De läser sfi på hel-
tid eller kombinerar sfi-studierna med andra studier, praktik eller 
andra aktiviteter. 

• Invandrare som anvisats att läsa sfi av socialtjänsten och som på-
börjat sfi för mindre än fyra år sedan 

Invandrare som får ekonomiskt försörjningsstöd med s.k. språk-
plikt. De studerar sfi på heltid eller i kombination med andra 
åtgärder för att utveckla sitt svenska språk och stärka sin förmåga 
till självförsörjning. 

• Invandrare som studerar eller arbetar i kombination med sfi-studier 
och som påbörjat sfi för mindre än fyra år sedan 

Invandrare som behöver utveckla sitt svenska språk för att stärka 
sin etablering i samhälls- och arbetsliv. 

6.7 Införandet av KSA 

KSA omfattar endast individens rätt till utbildning för att uppnå 
kunskaper som motsvarar sfi-kursen D och få betyg på den kursen. 
De grundläggande kunskaper i svenska som sfi ska ge enligt kurs-
planen är en mininivå som medborgare behöver för att kunna leva 
och verka i det svenska samhället.  

Målsättningen är att när KSA tillämpas fullt ut ska det endast i 
undantagsfall förekomma att individer behöver längre tid i sfi än fyra 
år. Genom tidiga insatser med hög kvalitet och fokus på kontinuerlig 
språkutveckling förbättras individernas möjligheter att nå målen 
successivt och allt färre kommuninvånare kommer att sakna grund-
läggande kunskaper motsvarande sfi.  

Bestämmelserna om KSA, tidsgränsen för sfi om fyra år samt rät-
ten att delta i sfi i en annan kommun ska tillämpas på de elever som 
för första gången tas emot i utbildning i svenska för invandrare den 
1 juli 2022.  
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För den som tagits emot i sfi före den 1 juli 2022 ska äldre bestäm-
melser om rätten till sfi för den som saknar grundläggande kunska-
per i svenska och gör tillfredställande progression i sin språkutveck-
ling gälla utan tidsbegränsning. 

6.7.1 Om sfi-målen inte nås under KSA-tiden 

Det kommer sannolikt att finnas individer som av olika skäl inte 
kommer vidare i sin språkutveckling och avstannar i sin progression 
i sfi trots individanpassad undervisning i kombination med menings-
fulla aktiviteter. 

Efter fyra år i KSA är formella sfi-studier inte längre ett alternativ 
utan andra lösningar måste sökas. Dock ska den som så önskar kunna 
göra prövningar för att få betyg i sfi.  

För de individer som inte kommer vidare i sin språkutveckling 
och av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är 
kommunernas arbetsmarknadsinsatser viktiga och där kan med för-
del ett visst inslag av språkinlärning ingå.  

I en IFAU-studie från 201910 beskrivs kommunernas arbets-
marknadsinsatser och det framgår att informell svenskundervisning 
är en insats som förekommer i stor utsträckning. Svenskundervis-
ning som arbetsmarknadsinsats kan vara en värdefull åtgärd men bör 
inte erbjudas förrän möjligheterna att nå grundläggande kunskaper 
motsvarande sfi i det formella systemet uttömt. Genom införandet 
av KSA blir skiljelinjen mellan när formell undervisning ska vara 
huvudalternativet och när andra språkutvecklande insatser kan sättas 
in tydligare. Detta gör att kommunens begränsade resurser kan an-
vändas mer effektivt.  

6.7.2 KSA i relation till några typfall 

För att ytterligare tydliggöra vad arbetet inom ramverket KSA kan 
betyda för individer inom målgruppen med rätt till sfi beskriver vi 
här några typfall. 

 
10 www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/r-2019-05-kommunal-arbetsmarknadspolitik-vad-
och-for-vem.pdf (Hämtad 2020-11-04). 
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Amira  

Amira har ingen skolgång i hemlandet och har arbetat i hemmet och 
varit föräldraledig sitt första år i Sverige. Amira tillhör etableringen 
och när föräldraledigheten avslutas får hon etableringsersättning och 
hjälp av Arbetsförmedlingen att anmäla sig till sfi. Vid sfi-inskriv-
ningen registreras Amira i kommunens elevadministrativa system med 
bland annat hennes startdatum för sfi och att de fyra åren i sfi har 
påbörjats. En noggrann kartläggning, vägledning och studieplaner-
ing ger Amira en tydlig bild av hur hennes tid i vuxenutbildningen 
kan se ut. Om Amira avbryter sfi av någon orsak omfattas hon av 
kommunens rutiner för att ta kontakt med avbrottade elever som 
finns i det elevadministrativa systemet. Amira kommer därmed till 
sfi via de rutiner i KSA som huvudmannen har för mottagande av de 
som omfattas av etableringen och kommer via Arbetsförmedlingen.  

Samira  

Samira har tolv års studier med sig från hemlandet varav ett av två år 
på en optikerutbildning. Samira har kommit till sfi via etableringen 
och studerar kurs D sedan tre månader. Nu erbjuds hon, via Arbets-
förmedlingen, en heltidspraktik i en optikerbutik på hemorten. Samira 
får hjälp av skolans studievägledare att prata med Arbetsförmedlingen 
om att vara på praktik fyra dagar i veckan för att undvika uppehåll i 
studierna och därmed kunna vara kvar på sfi. Efter godkännande från 
Arbetsförmedlingen går Samira över i en flexgrupp för elever som 
läser i mindre omfattning än den garanterade undervisningstiden, 
vilket är en del i den aktuella huvudmannens arbete med att före-
bygga avbrott. Samira kommer därmed till sfi via de rutiner i KSA 
som huvudmannen har för mottagande av de som omfattas av eta-
bleringen och kommer via Arbetsförmedlingen.  

Edin  

Edin har gått sju år i grundskola i hemlandet och arbetade som be-
hovsanställd chaufför i en väns företag. Han har i Sverige arbetat som 
timanställd några timmar i veckan på ett bilrekonditioneringsföre-
tag, haft försörjningsstöd och läst sfi i två år. Edin och hans familj 
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flyttar till en ny kommun. Edins kontaktperson på socialtjänsten i 
den nya kommunen berättar att sfi ingår i hans planering och han 
uppmanas att anmäla sig till sfi. När Edin kommer till sfi skrivs han 
in i det elevadministrativa systemet, får en språklig bedömning, väg-
ledning och en individuell studieplan där han beräknas vara klar med 
sfi inom de fyra åren från hans första sfi-start som ägde rum i annan 
kommun. Edin kommer därmed till sfi via de rutiner i KSA som 
huvudmannen har för att de som uppbär försörjningsstöd och som 
ännu inte har kunskaper i svenska motsvarande sfi-kursen D ska ta 
del av sfi.  

Pavel  

Pavel arbetar sedan ett år dagtid som byggarbetare hos en större bygg-
entreprenör i kommunen. På arbetsplatsen pratar Pavel sitt moders-
mål och engelska. KSA-funktionen i kommunen besöker lokala nät-
verksträffar för företagare varje kvartal och berättar för företagens 
chefer med flera om sfi och möjligheterna att läsa sfi på kvällarna för 
att kunna kombinera med arbete. Byggföretagets chef tar med sig in-
formationsblad om sfi till företagets arbetsplatsträff och förklarar att 
kunskaper i svenska gynnar medarbetarnas framtid i företaget. Pavel 
och ett par kollegor besöker sfi-mottagningen och påbörjar sfi på 
kvällstid. Pavel kommer därmed till sfi via de rutiner för uppsökande 
arbete i KSA som huvudmannen har för att nå de som arbetar.  

Hiba  

Hiba är bosatt i Sverige sedan elva år och är förälder till tre barn i 
grundskoleåldern. Hennes man arbetar och försörjer familjen. Hiba 
har aldrig börjat på sfi eller annan utbildning i kommunen. Kommu-
nens KSA-funktion besöker regelbundet kommunens egna grund-
skolor och friskolor i samband med föräldramöten då man vet att 
flera av barnen har föräldrar som aldrig har påbörjat sfi. Under en 
kort informationsträff i anslutning till föräldramötet informeras för-
äldrar om möjligheterna till sfi-studier. Hiba väljer att ta erbjudan-
det, anmäler sig till sfi och läser på förmiddagar för att det ska passa 
med barnens skoldagar. Hiba kommer därmed till sfi via de rutiner 
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för uppsökande arbete i KSA som huvudmannen har för att nå de 
som inte arbetar och som har barn i skolåldern.  

Cathy  

Cathy är webbutvecklare med egen firma. Hon är nyinflyttad i kom-
munen och har kontakt med inflyttarservice. I samband med ett be-
sök får hon muntlig information om möjligheten att studera sfi men 
tackar nej till erbjudandet. Hon möter fortsättningsvis information 
om sfi på olika ställen i kommunen men är inte intresserad av att lära 
sig svenska på sfi. Cathy omfattas av de rutiner för uppsökande arbete 
i KSA som är riktade till nyinflyttade.  

Mohsen  

Mohsen är en 56-årig akademiker som inte har etablerat sig på den 
svenska arbetsmarknaden under sina år i Sverige. Han har studerat 
på sfi i omgångar och nått betyget C men har fått avbryta D-kursen 
på grund av för långsam progression. Nu är han inskriven på arbets-
marknadsenhetens jobbtorg där han deltar i aktiviteter som söka jobb-
kurser och arbetsmarknadssvenska. Arbetskonsulenten på jobbtorg 
kontaktar sfi och anser att Mohsen återigen ska studera sfi för han 
behöver utveckla sin svenska. Vid en övergripande bedömning av 
Mohsens förutsättningar att tillgodogöra sig sfi-undervisningen fram-
kommer inga särskilda skäl som kan motivera undantag från fyraårs-
regeln och det är fortsatt arbetsmarknadsenheten som ansvarar för 
Mohsens insatser.  

6.8 Kommunernas organisation av KSA 

Modellen för KSA utgår från regleringen av KAA, kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar. Kommunerna har sedan 1980-talet 
haft ansvaret att följa upp icke skolpliktiga ungdomars sysselsättning. 
I takt med att gymnasieskolan reformerats och nya behov identifie-
rats har även uppföljningsansvaret justerats och bytt namn två gånger, 
kommunalt informationsansvar (2005) och nu gällande kommunernas 
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aktivitetsansvar för ungdomar (2015) som reglereras i 29 kap. 9 § skol-
lagen: 

Bortsett från bestämmelserna om åldersgräns, skolplikt och att 
KSA endast avser regleringen för sfi ser utredningen likheter mellan 
KAA och det förslagna KSA. 

Tabell 6.2 Jämförelse KAA och KSA  

Reglering och innehåll  

KAA, Kommunernas aktivitetsansvar 
för ungdomar 

KSA, Kommunernas språkansvar  

Syftet med KAA: Syftet med KSA: 

Alla ungdomar ska så långt det är 
möjligt uppnå gymnasieexamen. 

Alla nyanlända och andra invandrare ska ges 
möjligheten att så långt det är möjligt nå 
kunskaper motsvarande sfi-kursen D. 

Förhindra utanförskap och bidra 
till att ungdomen påbörjar eller återgår 
till studier utifrån sina förutsättningar, 
behov och önskemål för att uppnå 
gymnasienivå. 

Förhindra utanförskap och bidra till stärkt 
ställning i samhälle och arbetsliv genom att 
individen får stöd och stimulans utifrån sina 
förutsättningar, behov och önskemål för att 
uppnå kunskaper motsvarande sfi-kursen D. 

 Stärka kommunernas förmåga att aktivt verka 
för och motivera individer till att påbörja eller 
fullföljer sina sfi-studier. 

Tillvägagångssätt: Tillvägagångssätt: 

Komma i kontakt med berörda 
ungdomar och registrera dem. 

Via etablering, elevens egen sfi-ansökan, 
socialtjänst, arbetsgivare eller annan upp-
sökande verksamhet komma i kontakt med 
berörda individer. Individerna registreras först 
när de anmäler sig till sfi. 

Skaffa information om sysselsättning 
och behov. 

Kartläggning av behov och upprättande av ISP. 

Insatser ska sättas in så tidigt 
som möjligt. 

Insatser ska sättas in så tidigt som möjligt och 
vara långsiktiga. 

En väg in och samverkan mellan flera 
aktörer för ett brett utbud av insatser 
som möter individens behov. 

En väg in och samverkan med flera aktörer för 
ett brett utbud av insatser som möter 
individens behov av sfi och sfi i kombination 
med annan utbildning, praktik, arbete eller 
föräldraledighet. 

Dokumentera, följa upp och utvärdera 
insatserna. 

Dokumentation, uppföljning och utvärdering 
inom ramen för systematiska kvalitetsarbete 
enligt skollagen. 
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Utredningen ser vinster med att KSA samordnas med organisatio-
nen för KAA. Kommunerna har under åren arbetat aktivt med att ta 
fram en lämplig organisation och effektiva arbetssätt för att följa upp 
individerna och etablera goda samverkansrutiner. Det finns alltså 
möjligheter att nyttja befintliga kompetenser, rutiner och arbetssätt 
för uppföljning. 

En annan fördel med att KSA knyts till KAA är att de individer 
som skrivs ut ur KAA på grund av ålder kan identifieras och direkt 
övergå till vuxenutbildningen om de saknar språkkunskaper motsva-
rande sfi. 
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7 Vägledning och studieplanering 

Elever i komvux ska erbjudas studie- och yrkesvägledning och alla 
elever ska ha en individuell studieplan.  

Utredningens direktiv innehåller flera delar där utredningen ser 
studie- och yrkesvägledningen som en central funktion. Vägledningen 
har potential att vara ett kraftfullt verktyg i arbetet med att åstad-
komma en individanpassad utbildning av hög kvalitet med en i för-
längningen ökad genomströmning som resultat. Särskilt viktig kan 
studie- och yrkesvägledningen anses vara i relation till ökade ambi-
tioner avseende kombinationsutbildningar där det är avgörande att 
varje elev kan göra väl underbyggda val.  

Utredningen har haft i uppgift att se över hur arbetet med indivi-
duell studieplan kan förbättras samt hur den individuella studieplanen 
kan kompletteras med tidsatta mål och uppföljning av progression. 
Dessa två delar menar utredningen har ett och samma syfte vilket är 
att åstadkomma en flexibel och individanpassad utbildning där eleven 
ges möjligheter att nå så långt som möjligt.  

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen. Elever i sfi har skif-
tande bakgrund, behov och förutsättningar. Elever med kort eller 
ingen utbildningsbakgrund läser flera kurser i sfi och under en längre 
tid. De tar också del av läs- och skrivundervisning inom sfi-utbild-
ningen. Andra elever läser endast en kortare tid i sfi. Därtill påbörjar 
sfi-elever sina studier med skiftande kunskaper i svenska språket. 
Eleverna har olika mål med sfi-utbildningen som därmed ska för-
bereda för både vidare studier och arbete. Organisationen av arbetet 
med individuell studieplan ska verka stödjande för elever och med-
arbetare i arbetet med individanpassad utbildning och undervisning.  
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7.1 Gällande regleringar av individuell studieplan 
och studie- och yrkesvägledning 

Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen 
(2010:800)1, i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning2 samt i 
förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen3.  

Bestämmelser om studie- och yrkesvägledning finns i skollagen 4, 
i förordningen om vuxenutbildning5 samt i läroplanen för vuxen-
utbildningen6.  

Av styrdokumenten framgår att eleverna ska ha en studieplan 
med studiemål och att planen ska upprättas i samverkan med eleven. 
Eleven ska ha tillgång till personal som kan tillgodose behoven av 
vägledning inför framtida val och även elever som avser att påbörja 
utbildning ska ges tillgång. Vägledningen bör utformas olika för olika 
elever. I samma dokument betonas att vuxenutbildningen ska sam-
verka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folk-
högskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. 
Likaså att arbetslivets föränderlighet medför att studie- och yrkes-
vägledningen är av stor betydelse för eleven.  

I läroplanen står det att vuxenutbildningens mål är att varje elev: 

• får information om arbetslivets aktuella och förväntade kom-
petensbehov, 

• ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade, 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning 
på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma 
vilka konsekvenser dessa kan få, 

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när 
det gäller bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om 
möjligt, inom sin studieinriktning, 

 
1 20 kap. 8 §. 
2 2 kap. 16 §. 
3 Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. 
4 2 kap.29 § och 20 kap. 8 §. 
5 Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
6 Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. 
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• har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och 
arbete i Sverige och andra länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med tek-
nisk utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad 
internationell samverkan och därmed förstår behovet av person-
lig utveckling i yrket. 

I läroplanens riktlinjer anges att personalen, efter en av rektorn gjord 
arbetsfördelning, ska: 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare 
utbildning och yrkesverksamhet samt motverka sådana begräns-
ningar av valet som grundar sig på föreställningar om kön och på 
social eller kulturell bakgrund, 

• i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kun-
skaper som finns hos eleverna och verksamhetens personal samt 
i samhället, 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- 
och samhällsliv som eleverna redan har eller skaffar sig under ut-
bildningens gång, 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med hand-
ledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för 
utbildningen nås, 

• i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och 
dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• bidra till att presumtiva elever får information om olika utbild-
ningsmöjligheter. 

Rektors ansvar för delar som relaterar till studie- och yrkesvägled-
ning formuleras på följande sätt i läroplanen: 

• Utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 
elevernas önskemål och val av kurser, 
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• eleverna får information inför utbildningens början, en väl utfor-
mad introduktion i utbildningen samt stöd när det gäller att for-
mulera mål för sina studier, 

• verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en 
individuell studieplan för eleven och reviderar den vid behov, 

• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjlig-
heter till den kompetensutveckling som krävs för att de profes-
sionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 
möjlighet att dela med sig av sin kunskap, samt att lära av varandra 
för att utveckla verksamheten, 

• samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet 
utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverksamhet och vidare utbildning, 

• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får in-
formation om och vägledning inför de olika val som vuxenutbild-
ningen erbjuder samt inför val av framtida utbildning och yrke. 

Skolverket anger7att följande uppgifter ska finnas med i den indivi-
duella studieplanen: 

• Utbildningens mål och planerad omfattning av studierna 

• Vilka kurser eleven ska läsa 

• Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser 
som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling 

• Verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande och gymnasial nivå. 

• Vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvud-
sakligen motsvarar (om målet för eleven är en gymnasieexamen). 

 
7 www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-
utbildning/gora-individuell-studieplan#h-Individuellstudieplanidenkommunalavuxenutbildningen 
(Hämtad 2020-10-22). 
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Skolverket har i dag ett exempel på mall för individuell studieplan 
som finns tillgänglig på myndighetens hemsida8. Mallen innehåller 
utöver personuppgifter följande punkter: 

• Huvudman och hemkommun 

• Tidigare arbetslivserfarenhet och studier 

• Validering av kunskaper och konsekvenser 

• Mål med studierna 

• Elevens planerade studietid  

• Omfattning 

• Totalt beräknad studietid 

• Studiefinansiering 

• Eventuella bilagor 

• Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser (omfattning, 
tidsplan, studieform, anordnare) 

• Övrigt 

• Revidering 

• Studie- och yrkesvägledning. 

I Skolverkets exempel är strukturen för individuell studieplan funk-
tionell och rätt använd ger den enligt utredningen en översiktlig 
planering av elevens studier. Det framgår tydligt att undervisning 
och progression inte dokumenteras i den individuella studieplanen. 
Utredningen menar därför att den reglering som finns i dag gällande 
den individuella studieplaneringen som ett dokument för just studie-
planering är relevant. 

 
8 www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-
utbildning/gora-individuell-studieplan#h-
Individuellstudieplanidenkommunalavuxenutbildningen (Hämtad 2020-10-22). 
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7.2 Problembild 

Utredningen redogör nedan för en problembild som omfattar både 
studie- och yrkesvägledning och individuell studieplan. Syftet med 
problembilden är att skapa förståelse för utmaningarna på området och 
lägga en grund för de förslag och bedömningar som utredningen gör. 

7.2.1 Problem i studie- och yrkesvägledningen 

Nedan redogör utredningen för den bristande kunskapen om hur 
studie- och yrkesvägledningen fungerar i komvux och primärt sfi 
och några av de problem som har framkommit under arbetet med 
betänkandet.  

Bilden av studie- och yrkesvägledning i sfi är oklar 

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning skriver i 
sitt betänkande Framtidsval – karriärvägledning för individ och 
samhälle (SOU 2019:4) att det i dag saknas en nationell bild av hur 
studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen fungerar i 
praktiken.9 Skolinspektionen har inte särskilt granskat studie- och 
yrkesvägledningen i sfi.  

När det handlar om studie- och yrkesvägledning visar Skolverkets 
personalstatistik för läsåret 2019/2020 att det omräknat till heltids-
tjänster fanns 430 studie- och yrkesvägledare i komvux totalt i riket.10 
Av statistiken framgår inte hur tillgången till studie- och yrkesväg-
ledare relaterar till antalet elever i respektive verksamhet och i vilken 
utsträckning vägledaren även tjänstgör i andra skolformer. Utred-
ningen menar att det behövs en bättre statistisk uppföljning vilket 
avhandlas i avsnitt 5.11.4. 

Utredningens arbete med genomgång och analys av kostnaderna 
för sfi med hjälp av Skolverkets statistik ger inte någon bild av kom-
munernas kostnader för studie- och yrkesvägledning. Den genom-
snittliga kostnaden för sfi redovisas inte uppdelad på kostnader för 
undervisning, studie- och yrkesvägledning och lokaler etc. Därtill 

 
9 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle.  
10 www.skolverket.se/getFile?file=6429 (Hämtad 2020-07-01). 
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bygger statistiken på vad kommunerna redovisar och osäkerhets-
måttet kan anses vara stort.  

Huvudmannen organiserar inte alltid för en väl fungerande 
studie- och yrkesvägledning  

Åsa Sundelin11 som forskar om studie- och yrkesvägledning vid 
Stockholms universitetet menar att det behövs ett strategiskt arbete 
med studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen. Hon erfar att 
det annars finns en risk att eleverna blir utlämnade till lärarnas goda 
vilja och ibland bristande förståelse för studie- och yrkesvägled-
ningens uppdrag. Det är också först när lärarna ser vägledningen som 
ett angeläget område som man arbetar med det och kan förstå hur 
viktig kunskap och förståelse om studier och arbete är för de vuxna 
eleverna. Lärare kan också behöva utveckla sin förståelse för hur 
eleverna i sin tur utvecklar kunskaper om de frågor som ligger inom 
vägledningens område och att det går långt utanför de individuella 
samtalen. Sundelin menar att de orienteringskurser som finns om 
vägledning i komvux fyller en viktig funktion men att de inte är 
tillräckliga. Processen behöver pågå under en ännu längre tid för att 
eleverna i vuxenutbildningen ska utveckla kunskap om utbildning 
och arbetsmarknad samt kompetens att göra väl underbyggda val.  

Utredningens utåtriktade arbete visar att huvudmännen organi-
serar sin studie- och yrkesvägledning på olika sätt och att komplexi-
teten ökar när det bedrivs utbildning både i egenregi och med externa 
anordnare samt på flera enheter. Följande organisationsformer är 
sannolikt vanligast: 

• All studie- och yrkesvägledning sker centralt i kommunen. Det 
förekommer att studie- och yrkesvägledare besöker skolenheterna. 

• Studie- och yrkesvägledning sker såväl centralt i kommunen, 
exempelvis vid inskrivning, som ute på skolenheter i egenregi och 
hos externa anordnaren. 

• Huvuddelen av studie- och yrkesvägledningen sker ute på egen-
regins skolenheter och hos den externa anordnaren. Anordnaren 
bedömer omfattningen av bemanningen. 

 
11 Kontakt med Åsa Sundelin vid Stockholms universitet. 
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• Huvuddelen av studie- och yrkesvägledningen sker hos anord-
naren. Anordnaren kravställs att bemanna med studie- och yrkes-
vägledare i en specifik omfattning, exempelvis en heltidstjänst per 
600 eller 800 elever. 

Utredningen menar att flera av dessa organisationsformer kan fylla 
sin funktion givet att huvudmannen har valt organisation utifrån en 
adekvat behovsanalys. Den modell som utredningen tror är mest pro-
blematisk är den där vägledarfunktionen i huvudsak är centraliserad.  

Huvudmannen ska arbeta med studie- och yrkesvägledningen 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utredningens 
förslag om stärkt kvalitetsarbete syftar till att förbättra bland annat 
vägledningen. 

Den initiala vägledningen kan ha brister 

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att se till att den som av-
ser att påbörja utbildning i svenska för invandrare erbjuds studie- 
och yrkesvägledning.12 Utredningens enkätundersökning visar att 
den initiala studie- och yrkesvägledningen främst har en informativ 
inriktning där information ges om sfi-studier i 97 procent av kom-
munerna och om övriga studiemöjligheter hos 81 procent av kom-
munerna. Information om arbetsmarknad ges i 64 procent av kom-
munerna och om validering i hälften. Utredningen menar att det 
sannolikt finns en tanke om att vägledningen kommer att fortsätta 
och att det råder en uppfattning om att individen inte är mottaglig 
för mer omfattande vägledning i ett så tidigt skede som vid mot-
tagandet. Detta förutsätter dock en sammanhängande planering av 
vägledningen hela vägen från mottagande till att individen lämnar 
vuxenutbildningen. I ett system med en rik flora av utförare kan detta 
vara svårt att genomföra. Den individuella studieplanen ska innehålla 
mål med studierna och om den initiala kartläggningen inte fungerar 
kan det vara en förklaring till att de studieplaner utredningen har gått 
igenom ofta saknar framtidsmål eller att målen är otydliga. Utred-
ningen menar att en initial vägledning av god kvalitet ger eleven en 
tidig målsättning att utgå ifrån samt att behoven av mer vägledning 
synliggörs. Den kan också bidra till en korrekt nivåplacering. Brist 

 
12 20 kap. 30 §. 
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på långsiktiga mål kan bidra till en eventuell uppfattning om att ut-
bildning i svenska ska ske först och att exempelvis yrkesutbildning 
skjuts på framtiden.  

Tolk används inte tillräckligt ofta 

I betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle 
skrivs det fram att vägledningen vid behov måste ske på individens 
modersmål och att tolk därför behöver anlitas.13 I utredningens 
möte med en större grupp vägledare framkom att de inte har möjlig-
het att använda tolk i den omfattning de behöver och detta av eko-
nomiska skäl.  

Utredningen menar att det är särskilt viktigt att tolk används när 
eleven befinner sig i början av sfi-utbildningen när eleven och väg-
ledarens gemensamma språk kan vara knapphändigt. Senare i språk-
utvecklingen minskar problemen med språket i sig och det är snarare 
systemkunskap och planeringshorisonter som är utmaningen.  

Forskaren Karin Sheikhi14 berättar i en intervju med utredningen 
att det förekommer att elever väljer bort tolk med syfte att träna 
svenska även i det vägledande samtalet. Detta menar utredningen är 
något som verksamheterna behöver vara medvetna om och stötta 
eleven i bedömningen om vilka samtal som kan genomföras utan 
tolk för att samtalets syften ska uppnås. 

Att vägleda i komvux är ett komplext uppdrag för vilket 
alla studie- och yrkesvägledare inte är förberedda 

Utredningens intervju med forskaren Karin Sheikhi visar att det är 
ett komplext uppdrag att arbeta med studie- och yrkesvägledning för 
utrikes födda vuxna elever. Sheikhi undersökte i sin avhandling 
Vägar till förståelse – Andraspråkstalare i samtal med en studie- och 
yrkesvägledare hur vägledare och andraspråkstalande elever kan nå en 
gemensam förståelse för yrke och framtid i Sverige.15 

Sheikhi beskriver att eleverna inte alltid vet vad studie- och yrkes-
vägledning är för något vilket kan medföra att alla elever som erbjuds 

 
13 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
14 Kontakt med Karin Sheikhi vid Stockholms universitet. 
15 Sheikhi, K. (2013) Vägar till förståelse – Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkes-
vägledare. 
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vägledning inte alltid tackar ja. Därtill kan de uppleva att det är svårt 
att vägledaren inte ska ge råd och tips och att det i teorin men inte 
alltid i praktiken finns så många valmöjligheter. De många valmöj-
ligheterna är ovanliga i en internationell jämförelse. Eleverna kan 
uppleva att det är svårt att svara på vägledarens frågor och vägledaren 
kan ha svårt att veta om eleven förstår. Det uppstår en förstärkning 
av den asymmetri som alltid finns i institutionella samtal. Det är 
alltid svårt för en studie- och yrkesvägledare att vägleda de som inte 
vet vad de vill eller vad som är möjligt och i andraspråkgruppen för-
stärks detta. 

Sheikhi berättar att vägledarna generellt använde en samtalsmodell 
med ett långsiktigt perspektiv vilket inte alltid fungerade. I stället 
hade vissa av eleverna ett stort fokus på den aktuella kursen i sfi och 
att klara den. Uppdraget som vägledare blev komplext då det fanns 
behov av att arbeta både kortsiktigt och långsiktigt. Vägledningen 
kan bli funktionell om elev och vägledare kan börja i en riktning och 
kontinuerligt mötas för att fortsätta processen. I forskningen fram-
gick det att vägledningen blev mer effektiv med tiden. När eleven 
gick framåt i studierna och återkommande tog del av vägledning 
nådde elev och vägledare en gemensam förståelse och eleverna hade 
oftare med sig frågor in i samtalen. Eleverna hade stort fokus på att 
skaffa arbete och vad de behövde göra för att lyckas med det. 

Karin Sheikhi har i sitt arbete mött två huvudsakliga inställningar 
bland studie- och yrkesvägledare. Den ena är att de ser ett behov av 
att öka den egna interkulturella kompetensen medan den andra 
gruppen menade att det i större utsträckning är eleverna som ska 
förstå det svenska samhället i alla dess avseenden. 

Här följer en sammanställning av de kompetenser en studie- och 
yrkesvägledare i komvux behöver ha enligt de intervjuer utredningen 
har gjort med forskarna Karin Sheikhi och Åsa Sundelin: 

• Kunskap om sfi. 

• Kompetens att arbeta med individ i samtal och med grupper. 

• Kombinera ett kortsiktigt perspektiv om aktuella kurser och ett 
långsiktigt perspektiv med plan för yrke och framtid. 

• Arbeta med stöd av tolk. 

• Kunskap om utbildningsystem i olika länder. 
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• Interkulturella perspektiv. 

• Psykosociala problem. 

• Grundläggande kunskaper om språkutveckling. 

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare utvecklas liksom andra 
utbildningar i det akademiska systemet. Utredningen ser positivt på 
att exempelvis vägledning med tolk numera finns med samtidigt som 
det är bekymmersamt att gruppen utrikes födda och nyanlända elever 
inte särskilt uppmärksammas i examensordningen på alla lärosäten.  

Det är positivt att många vägledare gör sin praktik i komvux 
vilket dels ger de första praktiska erfarenheterna av att vägleda vuxna 
samtidigt som det kan ge värdefulla perspektiv och frågeställningar i 
de olika kurserna i programmet. För att studie- och yrkesvägledare 
ska ha de kunskaper som behövs för att bidra till en vägledning av 
god kvalitet i komvux behöver innehållet i både utbildning och kom-
petensutveckling omfatta vuxna andraspråksinlärare.  

7.2.2 Problem i arbetet med den individuella studieplanen 

Utredningen ser stor förbättringspotential i arbetet med den indivi-
duella studieplanen. Skolinspektionens uppföljningar visar att en in-
dividuell studieplan i huvudsak upprättas och revideras vid behov. 
Utredningens arbete bekräftar detta men vi erfar i samtal med verk-
samma samt vid genomgång av insamlade individuella studieplaner 
att innehållet i planerna behöver förbättras. Skolinspektionens kvali-
tetsgranskning Undervisning i svenska för invandrare16 visar också 
att användningen av dem i planering och genomförande av undervis-
ningen är bristfällig.  

Individuella studieplanens innehåll har brister 

Utredningens genomgång av individuella studieplaner som huvud-
män och anordnare ombads lämna till utredningen visar att det i 
varannan plan saknas mål med studierna och att sfi-studierna inte 
alltid är tidsatta. Av dokumentationen kan även utläsas att någon 
adekvat kartläggning sällan har genomförts.  

 
16 Skolinspektionen 2018. Undervisning i svenska för invandrare. 
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Sfi har inte någon fastställd kurstid utan utbildningen ska vara 
individuellt tidsatt. Utredningens enkätundersökning visar att huvud-
männen ofta avstår från att tidsätta elevernas kurstider eller använder 
schabloner. Endast en tredjedel av eleverna får ett kursslut satt efter 
en individuell bedömning. Utredningen har i en enkätundersökning 
ställt frågan om principer för kurstid. 

Figur 7.1 Principer för beslut om elevers kurstid i sfi 

 
Källa: KLIVA:s kommunenkät 2020.  

 
 

Det har inte i någon studieplan som utredningen har tittat på funnits 
en angiven sluttid för elevens hela sfi-utbildning. Att sätta mått på 
enskilda elevers kurstid är en uppgift som kräver att lärare har goda 
förutsättningar att utveckla erfarenheter och kunskaper om elevers 
progression i förhållande till styrdokumenten samt möjligheter att 
använda dessa. De förslag om stärkt kompetens för sfi-lärare som 
utredningen lägger fram syftar bland annat till att öka kompetensen 
på det här området.  
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Det råder olika uppfattningar om huruvida och i vilken omfattning 
den individuella studieplanen ska vara ett dokument för löpande 
dokumentation av elevers progression i sfi. Det förekommer att pro-
gressionen, på detaljnivå, dokumenteras i den individuella studie-
planen. Det finns givetvis ett behov av den typen av dokumentation 
vilket utredningen menar är en orsak till att det finns olika former av 
lokala och individuella planer. Exempelvis har utredningen tagit del 
av rutiner för individuella fördjupade studieplaner och individuella 
pedagogiska planeringar. Detta menar utredningen visar både på ett 
behov av tydliggörande samt ett behov av att fastställa hur dokumen-
tation av progression ska göras. 

Det kan bland vuxenutbildningens medarbetare finnas en låg till-
tro till att en individuell studieplan med långsiktiga mål kan gynna 
elevens progression och utgöra en del av arbetet med att individ-
anpassa undervisningen. Den låga medvetenheten kan resultera i en 
uppfattning att det är tillräckligt att målet med studierna är att lära 
sig svenska vilket avspeglas i studieplanernas innehåll. 

Det är positivt att den individuella studieplanen upprättas sam-
tidigt som innehållet i den behöver utvecklas. 

Arbetet med studieplan för individanpassad undervisning 
fungerar inte som avsett 

Utredningen menar att en del i det vuxenpedagogiska perspektivet 
är att arbeta både med utgångspunkt i elevens bakgrund och med 
elevens framtidsmål. Sfi-utbildningen ska vara individanpassad och 
det är ett begrepp som återkommande behöver diskuteras och de-
finieras samt omsättas i undervisningen. Sannolikt leder ett sådant 
arbete till en större medvetenhet om den individuella studieplanens 
syfte och potential. Utredningen redogör i avsnittet om kompetens 
för behovet av vuxenpedagogisk kompetensförstärkning. Det fak-
tum att huvuddelen av sfi-lärarna har en utbildning som är inriktad 
på andra skolformer än vuxenutbildning bidrar med största sanno-
likhet till att kunskap om den individuella studieplanen och hur den 
kan användas i undervisningen behöver utvecklas. Utredningen vill 
påpeka att individanpassning av undervisningen är tidskrävande och 
att huvudmannen behöver tillse att sfi-lärare har rätt förutsättningar.  
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Ansvaret för den individuella studieplanen kan vara oklart  

Utredningens enkät visar att det främst är studie- och yrkesvägledare 
som ansvarar för att den individuella studieplanen upprättas och 
revideras. Samtidigt är lärarens roll central då denne har tät kontakt 
med eleven och regelbundet genomför olika former av uppföljningar 
och avstämningar. Utredningen erfar att det faktum att det formella 
ansvaret för studieplanen ofta ligger på en funktion och det praktiska 
arbetet på en annan medför en i praktiken oklar ansvarsfördelning.  

Skolornas systemstöd är inte anpassat för ett aktivt 
studieplansarbete 

I utredningens utåtriktade arbete har det ingått möten med rektorer, 
lärare och studie- och yrkesvägledare. I samtal om den individuella 
studieplanen har vuxenutbildningens medarbetare lyft problem med 
att de digitala elevadministrativa systemstöd som används. De upp-
levs ofta som bristfälliga.  

I de fall en huvudman har externa anordnare kan det variera vilka 
uppgifter i kommunens system som anordnaren ges tillgång till och 
vilka behov denne då har av egna administrativa system. Risken för 
att eleven har mer än en studieplan och att den ena används mer 
aktivt än den andra finns. Det förekommer också att en utbildnings-
anordnare kan se de delar som gäller elevens studier i den egna verk-
samheten men inte studier i egenregi eller hos annan anordnare. 
Detta är problematiskt och hindrar sannolikt att någon som arbetar 
direkt med eleven har en helhetsbild av dennes studiesituation. Även 
inom en verksamhet kan personal i olika funktioner ha olika tillgång 
till information. Ett resultat av detta är att den individuella studie-
plan ibland upprättas digitalt hos huvudmannen och att det därefter 
skapas ännu en plan i pappersform som lärare och elever arbetar med. 
Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som utredningen 
har mött menar att problemen i den administrativa hanteringen 
minskar intresset för ett aktivt studieplansarbete och att frågan inte 
får den prioritet den skulle behöva ha. 

Utredningen tror att bristerna i systemstöden kan bero på att 
huvudmännen vid upphandling av systemen ofta söker efter ett 
system som ska fungera i flera skolformer och att kravspecifika-
tionen inte i tillräcklig omfattning fokuserar på vuxenutbildningens 
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behov och förutsättningar. Detta måste ses som ett problem som 
ligger utanför utredningens uppdrag.  

Osäkerhet kring vad som är lämpligt att dokumentera 

Utöver en generell osäkerhet om innehåll i och syfte med den in-
dividuella studieplan uttrycker medarbetare i sfi, särskilt lärare, en 
osäkerhet inför vad som får dokumenteras i planen. Bland annat be-
skriver de en osäkerhet i vad som räknas som känsliga uppgifter och 
vad som får skrivas om olika former av stöd. Det finns risk för att 
osäkerheten kring dokumentationen gör att lärare avstår från att 
dokumentera eller att det uppstår parallell dokumentation. Rektorer 
behöver skapa tillfälle för dialog och stödja lärare i arbetet med 
dokumentation.  

Eleven känner inte alltid ägandeskap över den egna studieplanen  

Det finns endast ett mycket litet kunskapsunderlag om hur elever 
uppfattar den egna studieplanen. Utredningen har tagit del av elev-
enkäter som kommunerna själva genomför och ser att de ofta frågar 
sfi-elever om de känner till att de har en studieplan. Med förståelse 
för att frågan likt andra enkätfrågor kan vara svår att förstå, såväl 
språkligt som begreppsmässigt ger det en indikation på att eleverna 
inte alltid känner till den egna studieplanen. Det kan i sin tur bero 
på att studieplanen inte är ett levande dokument i elevens utbildning. 
Utredningens menar att eleven ska känna till den egna studieplanen, 
dess innehåll samt återkommande genom vägledning ges möjlighet 
att påverka innehåll och vara delaktig i att revidera den. Det före-
kommer att elever kan komma åt sin studieplan genom inloggning i 
någon form av administrativt system eller lärplattform. Det före-
kommer också att lärare efter uppföljningssamtal eller liknande ger 
eleven en kopia av den senaste versionen. Problemen med elevens 
ägandeskap över den egna studieplanen beror troligen på flera olika 
faktorer med allt från språkliga hinder till brister i arbetsprocessen. 
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7.3 Utgångspunkter för utredningens förslag 
om studie- och yrkesvägledning och individuell 
studieplan 

Gruv-utredningen17 skrev fram att de individuella studieplanerna 
kan effektivisera vuxenutbildningen. De få studier som har granskat 
resultatet av arbete med studieplaner tyder också på detta. Gruv-
utredningen menade att en god studieplanering redan tidigt under 
elevens tid i sfi ökar möjligheterna att lägga upp studierna på ett 
effektivt sätt, exempelvis genom parallella studier. I detta betänkande 
synliggörs att vuxenutbildningen har tagit ett kliv framåt genom att 
inte primärt öka andelen elever som läser kurser parallellt utan be-
reda fler elever plats på kombinerade och integrerade utbildningar. 

För elever i sfi ska den individuella studieplanen ge eleven en 
överblick över de egna studierna och utredningen menar att det är 
högst angeläget att vuxna elever kan se att sfi läses under en avgrän-
sad tid och att det finns ett planerat slutdatum att förhålla sig till. 
Med tydlighet kring innehåll och planering av studierna kan eleverna 
sannolikt utöva ett ökat inflytande över de egna studierna och 
genom detta uppleva en ökad motivation. Genom ett sammanhållet 
arbete med studie- och yrkesvägledningen kan eleven utveckla den 
egna valkompetensen. 

Kvalitativa individuella studieplaner är viktiga i lärarens arbete 
med individanpassning av undervisningen och för att i dialog med 
eleven kunna planera för progressionen och dess tempo. I samarbetet 
mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan vägledningen löpa 
som en röd tråd genom undervisningen. 

Stärkt studieplansarbete i sfi ger huvudmannen bättre planerings-
förutsättningar. När antalet studieplaner som innehåller väl under-
byggda val av andra studier i komvux ökar, kan huvudmannen få en 
samlad bild av efterfrågan på kurser på grundläggande och gymnasial 
nivå. En väl genomförd studie- och yrkesvägledning kan bidra till den 
lokala och regionala kompetensförsörjningen. 

 
17 SOU 2013:20. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet. 
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Studie- och yrkesvägledningen är nyligen utredd 

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning lämnade 
2019 sitt betänkande Framtidsval – karriärvägledning för individ och 
samhälle18 till regeringen. Utredningen föreslår att begreppet studie- 
och yrkesvägledning byts ut mot karriärvägledning och att Skolver-
kets instruktioner ska innehålla en särskild skrivning om att stödja 
huvudmännens karriärvägledning. 

Vidare skriver utredningen fram att vägledning av flera anled-
ningar är en viktig del av vuxenutbildningen och två orsaker som 
nämns är andelen nyanlända elever och vuxenutbildningens förhål-
landevis komplicerade system med folkhögskolor, yrkeshögskola 
och högre utbildning. Nyanlända som avser att påbörja studier i 
komvux har ett stort behov av vägledning för att kunna överblicka 
det svenska utbildningssystemet samtidigt som de är tidigt i språk-
utvecklingen. De menar vidare att vägledare behövs för att individen 
ska kunna läsa kombinationer av kurser och andra insatser, vilka kan 
ge en snabbare väg mot den etablering i Sverige som är målet för de 
flesta. Slutsatsen är att en väl fungerande vägledning kan underlätta 
etableringen i det svenska samhället. 

Regleringen av studie- och yrkesvägledningen är adekvat 

Utredningen anser att regleringen avseende studie- och yrkesvägled-
ning i sfi är tydlig och adekvat. Däremot kan huvudmännen bättre 
nyttja det befintliga stödet från Skolverket för att fullt ut nå syftet 
med gällande regleringar. Sannolikt behöver större fokus läggas på 
att arbeta med läroplanen och dess skrivningar om vägledning. Ut-
redningen menar att läroplanens roll och innehåll generellt behöver 
stärkas i vuxenutbildningen. 

Skolverkets stöd är funktionellt 

Skolverket har tagit fram Allmänna råd om studie- och yrkesvägled-
ning.19 Allmänna råden omfattar utöver komvux gymnasieskola och 
grundskola. Skolverket har också tagit fram stödmaterial för arbete 

 
18 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
19 Allmänna råd (SKOLFS 2013:180) för studie- och yrkesvägledning.  
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med studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen.20 Stödmate-
rialet innehåller fem inspirationsexempel. 

Utredningen anser att dessa två material är relevanta för sfi. 
I stödmaterialet betonar Skolverket exempelvis möjligheten att an-
vända de för vuxenutbildningen unika orienteringskurserna. Kur-
serna kan stödja elevers beslut om studier och yrken och bidra till 
att elever kan fatta väl underbyggda beslut om val av studier och 
yrken. De allmänna råden ger huvudmannen stöd för planering och 
genomförande av studie- och yrkesvägledningen i verksamheterna. 
Med utgångspunkt i skollagen och läroplanen beskrivs hur arbetet 
kan organiseras för att tillgodose elevernas rätt till och behov av 
studie- och yrkesvägledning. Syfte och mål med vägledningen tydlig-
görs. Huvudmannen får stöd i hur studie- och yrkesvägledningen 
blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Skolverkets avdelning Skola och arbetsliv erbjuder bokningsbart 
stöd till huvudmän. I dialog med Skolverket framkommer att stödet 
är uppskattat och att man i dag har en större efterfrågan än vad man 
har möjlighet att möta samtidigt som man vill nå ut bredare med 
stödet. Uppföljning av Skolverkets olika insatser visar att utveckling 
sker i de kommuner och regioner där insatserna har genomförts.  

Kvalitativ studie- och yrkesvägledning är en förutsättning  
för en levande individuell studieplan  

Den individuella studieplanen är en viktig del i arbetet med att åstad-
komma en god progression i sfi. Arbetsprocessen innehåller mo-
ment av administrativ, vägledande och pedagogisk karaktär vilka alla 
syftar till att åstadkomma en flexibel och individanpassad utbildning 
för alla elever. Utredningen menar att flera av problemen med studie-
planen kan lösas när huvudmannen planerar för vägledningen som 
hela skolans ansvar och genom hela elevens utbildning. Detta möjlig-
gör att elevens mål kan växa fram, revideras och att olika lösningar 
kan prövas. De tankar elever har om framtid och yrke som framkom-
mer i individuella samtal kan på aggregerad nivå utgöra ett underlag 
för planering och individanpassning.  

Utredningens enkät visar att man organisatoriskt lägger ansvaret 
för upprättande och revidering av den individuella studieplanen på 

 
20 Skolverket 2018. Stödmaterial Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen. 
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studie- och yrkesvägledaren. Det är vanligt att studieplanen upprät-
tas av vägledaren i ett s.k. syv-samtal. Samtidigt förekommer det i 
flera kommuner att en digital ansökan till komvux helt kan utgöra 
den individuella studieplanen eller början till en sådan. Flera huvud-
män använder begreppet ”vid behov” i sina svar både vad det gäller 
att få tillgång till studie- och yrkesvägledning och vid behov av att 
revidera studieplanen. Bland fritextkommentarerna finns svar som 
visar på tydliga ambitioner att den individuella studieplanen ska vara 
ett arbetsredskap i undervisningen för varje individ. Man menar att 
man i undervisningen kontinuerligt ska arbeta med studieplanen 
som ett levande dokument. Huvudmännen är i vissa fall så precisa 
att de slår fast att varje individen ska veta sitt mål i form av ett kon-
kret arbete och hur vägen dit ska se ut.  

Kompetensförsörjning  

Utredningen menar i linje med slutsatser som drogs i betänkandet 
Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle21 att det krävs 
omfattande insatser för att trygga kompetensförsörjningen av studie- 
och yrkesvägledare: 

• Utbilda fler studie- och yrkesvägledare genom fler platser på 
studie- och yrkesvägledarprogrammet, gärna distanslösningar. 

• Kortare utbildningar för verksamma studie- och yrkesvägledare 
som saknar rätt utbildning. 

• Utbildning liknande VAL för lärare22 där yrkesverksamma stude-
rar parallellt med arbete. 

Varje enskild huvudman behöver bedriva ett aktivt HR-strategiskt 
arbete för att kartlägga och säkra tillgången till vägledare på kort och 
lång sikt. Därtill behöver huvudmannen inom ramen för det syste-
matiska arbetet kartlägga befintlig personals kompetens och behov 
av kompetensutveckling. När en sådan kartläggning väl är gjord be-
höver huvudmannen ge studie- och yrkesvägledare goda förutsätt-
ningar att ta del av kompetensutvecklingen.  

 
21 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
22 Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare 
och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk 
personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen. 
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Individers möjligheter att verka i samhällsliv och arbetsliv 
stärks när studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar 

Forskaren Karin Sheikhi menar i samtal med utredningen att det 
finns flera argument för att integrera studie- och yrkesvägledningen 
i undervisningen. Genom att eleven tidigt i sin sfi-utbildning i sin 
klass möter en undervisning med ett innehåll baserat på studie- och 
yrkesvägledning får eleven kunskaper om vägledningens roll och 
möjligheter. Det kan öka elevernas motivation att ta del av den och 
därmed bland annat öka valkompetensen och kunskap om arbets-
marknad och yrke. Sheikhi menar att det i ett samarbete mellan väg-
ledare och lärare kan skapas ett upplägg för lektioner där lärare och 
vägledares kompetenser kompletterar varandra. Utan en strukture-
rad form för vägledarens arbete i grupp och på individnivå tenderar 
lärarens roll att omfatta flera olika frågeställningar som inte kan an-
ses vara en självklar del av läraruppdraget. Lärare kan inte förväntas 
ha tillräcklig kunskap om arbetsmarknad och studieval. Utöver kun-
skap om vägledarens roll och funktion kan eleverna lära känna väg-
ledaren som annars kan bli en anonym funktion som eleverna inte på 
egen hand söker upp.  

Sfi-kursplanen23 möjliggör i allra högsta grad det upplägg Shekihi 
talar om och utredningen menar att det kan bidra till att göra inne-
hållet i sfi-undervisningen mer angeläget och engagerande för eleverna.  

Orienteringskurser i komvux kan vara ett funktionellt verktyg 
för arbetet med studie- och yrkesvägledning  

Sfi är utformat för att kunna rymma alla de arbetsområden och fråge-
ställningar som handlar om studie- och yrkesvägledning. Därtill kan 
huvudmannen anordna orienteringskurser för att ge eleverna mer tid 
och fler möjligheter att utveckla kunskap. Antalet orienterings-
kurser i komvux uppgår till åtta och två av dem har syften som klart 
knyter an till studie- och yrkesvägledning:  

• Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval 
Orienteringskursen kan ge stöd inför elevens studie- och yrkes-
val. Det finns olika skäl till att individer väljer att studera inom 
vuxenutbildningen. Det kan handla om att eleven befinner sig i 

 
23 Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91). 
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en brytpunkt och behöver fatta beslut om framtiden. För att han-
tera valsituationer kan eleven då behöva utveckla färdigheter i att 
samla, analysera och sätta samman information om utbildning 
och arbetsliv och sig själv. Eleven kan också behöva utveckla fär-
digheter i att kunna fatta och genomföra beslut samt att hantera 
övergångar och växlingar i livet. 

• Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad 
i Sverige 
Att kunna etablera sig och stärka sin ställning på arbetsmarkna-
den är av avgörande betydelse, både för individen och för sam-
hället. Kunskaper om arbetslivets struktur och villkor och om 
arbetsmarknaden bidrar till att öka individens beredskap för att 
möta behoven i ett snabbt föränderligt arbetsliv och på en kom-
plex arbetsmarknad. En orienteringskurs som ska ge grundläg-
gande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige kan se 
ut på många olika sätt. Beroende på vilka elever som läser kursen 
och hur deras förkunskaper, intressen och erfarenheter ser ut kan 
kursen variera stort. Orienteringskursen kan ge tillfälle för en 
elev att få inblick i olika yrken och yrkesområden och också 
möjlighet att fördjupa sig i olika yrken och branscher. Orienter-
ingskursen kan också ge tillfälle för en elev att reflektera över det 
svenska arbetslivets och den svenska arbetsmarknadens villkor, 
lagar, regler och normer. Den kan ge utrymme att reflektera över 
hur man kan uttrycka sina egna kompetenser och erfarenheter ur 
ett arbetslivsperspektiv. För en elev som exempelvis inte har några 
erfarenheter av svensk arbetsmarknad kan orienteringskursen ge 
kunskaper om hur svensk arbetsmarknad förändrats över tid, hur 
den ser ut i dag och vad som krävs av individer på arbetsmarknaden.  

Utredningen menar att dessa kurser bör användas mer frekvent och 
som en del i verksamhetens plan för hur elevens kunskaper om 
arbetsmarknad och studier ska utvecklas liksom elevens egen för-
måga att göra väl underbyggda val. Lärare och studie- och yrkesväg-
ledare behöver ges tillräckligt med tid att utveckla undervisningen.  
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Studie- och yrkesvägledningens roll inför 
och i kombinationsutbildningar 

Allt fler elever i sfi kombinerar sfi-utbildningen med andra kurser i 
komvux och ofta med en yrkesutbildning. Enligt förordningen 
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
utgår extra ersättning för de elever som läser den här typen av kombi-
nationer.24 Eleverna koncentreras till några större utbildningar vård och 
omsorg har flest elever. Kommuner som utredningen har pratat med 
menar att de utan framgång har försökt att få fler sökande till andra 
utbildningar med goda möjligheter till anställning. Utredningen tror 
att ett mer aktivt arbete med studie- och yrkesvägledning redan från ett 
tidigt skede av sfi kan öka antalet elever som får kännedom om fler 
yrken, vad de innebär och som väljer att söka dessa. Detta arbete kan 
exempelvis innehålla studiebesök, att läsa och se filmer om olika yrken, 
jobbskuggning, individuell vägledning och lektioner för att prova på. 

Rätt utbildningsval är sannolikt även en viktig faktor för att slut-
föra utbildning. Göteborgs stad har gjort en uppföljning25 som visar 
att ingången till studier i form av vägledning och administration kor-
relerar med andelen studieavbrott. Avbrutna studier är kostsamma 
för kommunerna och en satsning på kvalitativ studie- och yrkes-
vägledning är sannolikt lönsam. Studier i andra skolformer bekräftar 
detta. Skolverket refererar i en redovisning om att förebygga avhopp 
från gymnasieskolan till forskaren Ingvar Nilsson.26 Nilssons forsk-
ning visar att studieavbrott utöver konsekvenser på individnivå är 
kostsamma för samhället. Utredningen menar att även avbrott i 
vuxenutbildningen är kostsamma för individ och samhälle vilket bör 
motivera huvudmännen att prioritera studie- och yrkesvägledning. 

Valfrihetsmodeller ökar kraven på oberoende och kvalitativ 
studie- och yrkesvägledning 

I Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle27 tar utred-
ningen ställning för att organisationen med många olika utbildnings-
anordnare med ett stort och differentierat utbud av kurser kräver 

 
24 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
25 Göteborgs stad. Avbrott inom vuxenutbildningen – Vilka avbryter och varför? 
26 Skolverket 2019. Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära 
insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan. Dnr 7.2.1-2016:32. 
27 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
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stöd i form av vägledning. Detta för att eleven ska kunna navigera i 
systemet och hitta rätt vägar. Även i betänkandet Svenska för in-
vandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning menar utreda-
ren att det för att individen ska kunna göra adekvata val av anordnare 
behöver huvudmannens vägledning vara aktiv och utgå från varje 
individs behov och förutsättningar.28  

De huvudmän som använder sig av anordnare på entreprenad kan 
ha flera anordnare mellan vilka eleverna kan välja eller i vissa fall place-
ras. Utredningens enkät visar följande antal anordnare per huvudman: 

• 61 procent av kommunerna har 1 utbildningsanordnare av sfi  

• 20 procent har 2–4 anordnare 

• 16 procent har 5–10 anordnare 

• 12 procent har mer än 10 anordnare av sfi i sin kommun. 

Huvudmän som väljer att ha en organisation med ett flertal anord-
nare behöver organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleven 
får tillgång till den information som behövs för att kunna välja den 
anordnare som kan vara lämpligast. I de fall där anordnarna har olika 
arbetssätt och inriktningar ställs särskilt höga krav på den initiala 
vägledningen. Eleven behöver förstå systemet med sfi och anord-
nare, de olika anordnarnas erbjudande och ha kunskap om sig själva 
för att kunna göra väl underbyggda val.  

Ökad nivåindelning 

Utredningen har haft i uppgift att analysera om det är ändamålsenligt 
med fler kurser i sfi än de nuvarande och vid behov lämna sådana 
förslag.  

Sfi-systemet innefattar i dag tre sammanhållna studievägar där 
elever på studieväg 1 erbjuds 4 kurser, A–D. Elever på studieväg 2 er-
bjuds 3 kurser, B–D och elever på studieväg 3 erbjuds 2 kurser, C–D. 
Detta betyder att sfi består av 9 olika kurser där eleverna tas in 
kontinuerligt efter någon form av kartläggning av elevens kunskaper 
med syfte att åstadkomma en korrekt nivåplacering. Detta betyder i 
praktiken att en elev som kan betecknas som fortsättare kan påbörja 

 
28 SOU 2013:76. Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning. 
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studierna i sfi på de senare kurserna i den egna studievägen. Det finns 
även behov av att möta eleverna som nybörjare och fortsättare även 
inom en enskild kurs.  

Det finns ett behov av att öka graden av korrekt nivåplacering i 
sfi vilket är ett av motiven bakom utredningens förslag om obligato-
risk kartläggning med fokus på kartläggning av litteracitet nedan.  

Utredningens arbete visar att det finns möjligheter att öka graden 
av individanpassning genom ett antal olika åtgärder men att ett ut-
ökat antal kurser inte är lösningen. Det är viktigare att arbeta med 
individanpassning ur ett didaktiskt perspektiv snarare än ett organi-
satoriskt och frågan hanteras genom detta i huvudsak i utredningens 
avsnitt om stärkt kompetens för sfi-lärare. 

Fler timmar i sfi 

Utredningen har haft i uppgift att analysera och vid behov föreslå en 
utökad garanterad undervisningstid för sfi-studerande inom etabler-
ingsprogrammet, och lämna nödvändiga författningsförslag.  

I utredningens promemoria29 besvarades samma fråga. Det finns 
inget som hindrar en kommun att erbjuda fler timmar i sfi per vecka 
vilket också sker på flera håll. Om huvudmannen gör bedömningen 
att grupper av elever eller enskilda elevers progression gynnas av att 
läsa fler timmar i sfi per vecka kan ett sådant upplägg göras. I pro-
memorian lade utredningen fram ett förslag om en sammanhållen 
utbildning för de individer i etableringsprogrammet som omfattas av 
s.k. utbildningsplikt.30 Förslaget innefattade en garanterad undervis-
ningstid om 23 timmar per vecka i genomsnitt under en period om 
4 veckor där sfi kombineras med andra kurser i komvux, primärt 
orienteringskurser och kurser på grundläggande nivå. Det gjordes 
också en bedömning om att huvudmannen kan erbjuda samman-
hållen utbildning till fler individer och därmed en ökad garanterad 
undervisningstid.  

Förslaget och bedömningen utgår från utredningens pedagogiska 
bedömning av vad som kan anses vara effektiv undervisning för den 
nyanlända individens lärande samt en bedömning av vad som kan vara 

 
29 Promemoria Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk.  
30 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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rimliga förutsättningar för att organisera undervisningen så att ut-
rymme finns för individanpassning och flexibilitet. Eleven ska exem-
pelvis ha möjlighet till mängdträning och att delta i andra insatser 
utanför komvux. Utredningen menar att ingen ny information eller 
kunskap som kan motivera en omprövning av förslag och bedöm-
ning har tillkommit under det arbete som har gjorts efter att pro-
memorian lämnades. Således hanteras frågan om antal timmar på 
huvudmannanivå och den individuella bedömningen görs med fördel 
med grund i en kvalitativ kartläggning och med stöd av god studie- 
och yrkesvägledning. 

7.4 Utredningens förslag och bedömningar om studie- 
och yrkesvägledning och individuell studieplan 

Utredningen har ovan redogjort för problembild och utgångspunk-
ter. Stärkt kvalitet och likvärdighet i arbetet med individuell studie-
plan och studie- och yrkesvägledning kan åstadkommas genom att 
utredningens förslag och bedömningar inkluderas i det systematiska 
kvalitetsarbetet och att det kontinuerligt sker en utveckling av Skol-
verkets befintliga stöd.  

Utredningen har under arbetet med betänkandet strävat efter att 
de olika delarna med dess förslag ska bilda en helhet med elevens 
kunskapsutveckling i fokus. Utveckling av studie- och yrkesvägled-
ning och individuell studieplan relaterar till flera förslag och bedöm-
ningar som presenteras i andra delar av betänkandet. Utredningens 
förslag och bedömningar om individuell studieplan och studie- och 
yrkesvägledning: 

• Införande av en obligatorisk bedömning av elevers kunskaper ge-
nom kartläggning med fokus på litteracitet. 

• Den individuella studieplanen ska innehålla en individuell pro-
gressionsplanering för elever i sfi. 

• Den individuella studieplanen bör innehålla en individuell pro-
gressionsplanering för elever som läser svenska som andraspråk i 
kombinationsutbildningar. 

• Överföring av individuell studieplan mellan huvudmän. 

• Skolverket ska även fortsättningsvis stödja huvudmännens arbete 
med förbättrad kvalitet i studie- och yrkesvägledning. 
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Obligatorisk kartläggning för bedömning av elevens kunskaper 

Utredningens förslag: Alla nyanlända elever som tas emot i sfi 
ska få sina kunskaper bedömda. Detta ska ske genom en obliga-
torisk kartläggning med fokus på litteracitet. Kartläggningen ska 
genomföras på elevens modersmål eller starkaste språk, doku-
menteras och lämnas till den lärare som ska ansvara för elevens 
inledande kurs i sfi.  

 
Obligatorisk litteracitetskartläggning som metod för bedömning av 
elevens kunskaper och litteracitetserfarenheter införs med syfte att 
gynna genomströmningen i sfi. Den litteracitetskartläggning som 
Skolverket har tagit fram används redan men omfattningen är inte 
känd. För att öka likvärdigheten och kvaliteten med en ökad genom-
strömning som följd behöver kartläggningen vara obligatorisk.  

Utredningen menar att noggrann kartläggning av elevers littera-
citet är en förutsättning för att åstadkomma ett resursperspektiv där 
de vuxna elevernas erfarenheter och kunskaper synliggörs och där-
med kan tas tillvara. Kartläggningen är också en förutsättning för en 
korrekt nivåplacering i sfi och utredningen menar att korrektheten i 
nivåplacering behöver öka. Det är viktigt att eleverna skrivs in på rätt 
studieväg, rätt kurs och att det finns kunskap om var i respektive 
kurs eleven befinner sig vid start.  

Den bedömning av elevens kunskaper genom kartläggning med 
fokus på litteracitet som utredningen föreslår ska bli obligatorisk 
omfattar elever som ska påbörja sfi för första gången och som kan 
betecknas som nybörjare. Bedömningen i form av kartläggning med 
fokus på litteracitet genomförs på ett språk som eleven behärskar 
och syftar till att kartlägga elevens kunskaper och erfarenhet när det 
gäller språklig kommunikation i olika sammanhang på andra språk än 
svenska. Det som framkommit vid kartläggningen utgör ett viktigt 
underlag vid lärarens planering av undervisningen i sfi. Kartläggningen 
kan med fördel genomföras som en orienteringskurs där verksam-
hetens olika kompetenser samarbetar kring och med eleverna.  

Kartläggningen ska genomföras skyndsamt men under tillräcklig 
tid för en noggrann process som ger ett gott underlag för upprättan-
det av den individuella studieplanen. 

Utredningen ser inte ett behov av specifika implementerings-
insatser. Huvudmännen har erfarenhet av att skapa processer och 
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rutiner för kartläggningar i andra skolformer. Materialet finns redan 
tillgängligt och används i många verksamheter. 

Elever som är att beteckna som fortsättare i sfi genom att de i sfi 
eller på annat sätt har skaffat kunskaper i svenska ska inte ta del av 
kartläggning med fokus på litteracitet. Kartläggningen är för dessa 
elever uppenbart onödig.  

I stället kan de vara aktuella för en språklig bedömning med ut-
gångspunkt i materialet Bygga svenska som utredningen föreslår i 
kapitel 11 om kompetens. Lärare i sfi tar regelbundet emot elever 
som inte är nybörjare i svenska språket och utredningen menar att 
en god progression på individnivå och en god genomströmning på 
aggregerad nivå förutsätter att verksamheten har en klar bild av 
elevens kunskaper. Genom en sådan bild kan undervisningen starta 
på rätt ställe i rätt kurs. Materialet Bygga svenska skapar på flera sätt 
en likvärdighet. Materialet ger möjlighet för lärare att utveckla ett 
gemensamt språk för sfi-elevers progression i svenska språket och 
ger flera olika möjligheter till samarbete och planering av undervis-
ning. Materialet hjälper även läraren att synliggöra elevens språkliga 
progression för eleven själv.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om bedömningarna. 

Inledande kartläggning 

Utredningen ställer sig bakom Valideringsdelegationens31 förslag om 
att en ny bestämmelse ska införas i skollagen som innebär att den 
som vill få sina kunskaper och sin kompetens kartlagt inför sin ut-
bildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en 
inledande kartläggning.  

Valideringsdelegationen menar att en inledande kartläggning för-
bättrar möjligheterna att erbjuda utbildning utifrån varje elevs förut-
sättningar och behov. När individers kunskaper kartläggs kan studierna 
i större utsträckning anpassas efter kunskapsnivån. Kartläggningen 
bidrar till en realistisk studieplanering som utgår från den enskildes 
mål med utbildningen. Delegationen menar också att den inledande 
kartläggningen blir en viktig utgångspunkt för att ge vägledning som 
medför att felaktiga val kan undvikas. På en mer övergripande nivå 

 
31 SOU 2019:69. Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
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menar de också att resultaten av kartläggningarna kan användas i 
kommunernas arbete med att organisera utbildningsverksamheten 
mer effektivt. Utredningen menar att bedömning av elevers kunska-
per i form av litteracitetskartläggning, språklig bedömning och in-
ledande kartläggning kompletterar varandra med syfte att uppnå en 
effektivare utbildning i komvux.  

Ändring i Skolverkets instruktion 

Utredningen ställer sig bakom det förslag som utredningen om en 
utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår i sitt betänkande 
Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle om att 
Skolverkets instruktion ska ändras.32 De föreslår att det i förord-
ningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk i 8 § skrivs 
in att myndigheten ska stödja huvudmännens arbete med karriärväg-
ledning vilket denna utredning stödjer.  

Ändringen kan utgöra ett viktigt komplement till de förslag och 
bedömningar som redogörs för i det här betänkandet. 

Individuell progressionsplanering 

Utredningens förslag: Den individuella studieplanen ska för elever 
i sfi innehålla en individuell progressionsplanering, IPP. Skolver-
ket får meddela föreskrifter om utformningen av och innehållet i 
den individuella studieplanen. 

 
När utredningen föreslår att den individuella studieplanen ska inne-
hålla en progressionsplanering tydliggörs ansvarsfördelningen i elev-
dokumentationen. Ansvaret för det praktiska arbetet kring upprät-
tande av individuella studieplaner samt revidering av dessa ska vara 
studie- och yrkesvägledarens liksom den studie- och yrkesvägled-
ning som krävs för ett adekvat innehåll. Ansvaret för den individuella 
progressionsplaneringen ska vara lärarens och då i alla dess delar från 
kartläggning med fokus på litteracitet alternativt den språkliga be-
dömningen, via kontinuerlig dokumentation under studierna till dess 

 
32 SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
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avslut med betyg eller intyg. Rektor ansvarar för att organisera verk-
samheten så att ett gynnsamt samarbete mellan dessa ansvarsområ-
den kan finnas. 

Den individuella progressionsplaneringen ska vara en pedagogisk 
dokumentation och förslagsvis innehålla följande information: 

• Formativ och framåtsyftande planering av lärande och undervis-
ning med tydliga och tidsatta mål för progression. 

• Extra anpassningar, stöd och andra insatser. 

• Bedömning av kunskaper och progression. 

Progressionsplaneringen sker i dialog mellan lärare och elev och ska-
par förutsättningar för individanpassad undervisning. Planeringen ska 
vara ett underlag för formativ bedömning genom att lärare och elev 
tillsammans följer elevens progression. Läraren ska ansvara för att 
planeringen är uppdaterad och aktuell för eleven under hela kursen.  

Elevens pågående sfi-kurs ska vara tidsatt utifrån de förslag om 
införande om verksamhetspoäng som framförs i betänkandet. Det ska 
finnas en kontinuerlig bedömning av elevens progression i relation till 
såväl den aktuella kursens tidsramar som till elevens hela sfi-utbild-
ning. Progressionsarbetet ska syfta till att erbjuda extra anpassningar, 
stöd och andra insatser inom ramen för de givna tidsramarna snarare 
än förlängning av kurserna. Detta med målet att korta elevens tid i sfi.  

Reglerna om extra anpassningar i skollagen33 gäller i sfi och övriga 
delar av komvux. I paragrafens tredje stycke anges nämligen uttryck-
ligen att reglerna gäller i alla skolformer samt i fritidshemmet. Reg-
lerna om extra anpassningar innebär att om det på något sätt kan 
befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar 
kan exempelvis vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera 
sina studier. Det kan ske med hjälp av ett särskilt schema över skol-
dagen, extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. 
Till stöd i form av extra anpassningar hör även enstaka specialpeda-
gogiska insatser under en kortare tid, exempelvis två månader. Likaså 
kan särskilda läromedel eller utrustning anses falla inom ramen för stöd 

 
33 3 kap. 5 §. 
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i form av extra anpassningar (prop. 2013/14:160, s. 21). Även om skol-
lagens regler om särskilt stöd och åtgärdsprogram inte gäller för sfi 
och annan vuxenutbildning (se 3 kap. 6 § skollagen) måste det således 
ändå anses stå helt klart att utbildningen inom sfi ska bygga på en hög 
grad av individanpassning på ett sådant sätt att det är relevant att prata 
om stöd, även individuellt. Det kan handla såväl om konkreta an-
passningar i undervisningssituationen inom ramen för reglerna om 
extra anpassningar, men även andra former av individanpassning som 
praktik och verksamhetsförlagt lärande och extra timmar i sfi.  

Bedömning av behov av extra anpassningar och stöd bör dokumen-
teras kort och översiktligt i den individuella progressionsplaneringen. 

För elever som tar del av andra insatser i sfi, exempelvis deltar i 
arbetsplats- och verksamhetsförlagt lärande, ska även detta doku-
menteras i progressionsplanen. Det ska finnas ett tydligt syfte med 
insatsen och mål för lärandet ska dokumenteras.  

I implementeringen av den individuella progressionsplaneringen 
är det lämpligt att det ingår information om vilka uppgifter som är 
lämpliga att dokumentera och vilka uppgifter som kan betecknas 
som känsliga. Exempelvis bör inte uppgifter som sjukfrånvaro doku-
menteras. Alla uppgifter som kan kopplas till elevens kunskaps-
utveckling har rättslig grund och ska därmed dokumenteras.  

Med rätt förutsättningar kan lärare med stöd av den individuella 
studieplanen och den individuella progressionsplaneringen åstad-
komma en individanpassad undervisning. En pedagogisk dokumen-
tation i form av progressionsplanering skapar ett underlag som kan 
följas upp systematiskt och som kan stötta lärare i dialog med skol-
ledningen. Ett stort antal elever med extra anpassningar och andra 
stöd och insatser kan vara ett tecken på att rektor behöver se över 
organisationen och kan även synliggöra behov av kompetensutveck-
ling. Elevernas progressionsplaneringar kan även utgöra ett underlag 
för lärares ämnesdidaktiska samtal.  

Utredningen vill även i betänkandet fastslå att kontinuerligt intag 
kan sägas vara att ta emot nya elever en gång i månaden. Lärares 
förutsättningar att arbeta med individanpassad undervisning gynnas 
av att intag inte görs oftare och att en mer samlad organisation för 
mottagande med kartläggning och introduktion kan göras. 

Det kan förekomma att elever i sfi, trots stöd och anpassningar, inte 
gör progression. Genom dokumentationen i progressionsplaneringen 
synliggörs vilka insatser som har gjorts och uppföljning av dessa. 
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Detta kan bidra till en ökad rättssäkerhet avseende studiernas upp-
hörande och elevers möjligheter att återuppta dem. Om studierna 
ska upphöra ska dokumentationen visa vad huvudmannen har gjort 
för att eleven ska nå progression. 

 

Utredningens bedömning: Den individuella studieplanen bör 
även för elever i kombinationsutbildningar med svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå innehålla en individuell pro-
gressionsplanering, IPP. 

 
För elever i kombinationsutbildningar kan en studieplanering där sfi 
läses i kombination med övriga kurser i komvux övergå i en planer-
ing där de övriga kurserna kombineras med svenska som andraspråk 
på grundläggande nivå. För dessa elever bör den individuella studie-
planen även fortsättningsvis innehålla en progressionsplanering. 
Detta för att fortsätta att arbeta framåtsyftande med den individuella 
planeringen för språkprogression. 

 

Utredningens förslag: När en elev i utbildning i svenska för in-
vandrare påbörjar utbildning hos ny huvudman ska den indivi-
duella studieplanen överlämnas till den mottagande skolenheten. 

 
Genom samverkan mellan flera av utredningens förslag kan den indi-
viduella studieplanen förbättras och i större utsträckning fungera så 
som avses. Införandet av den individuella progressionsplaneringen 
formaliserar den pedagogiska dokumentationen av elevens lärande. 
Det är av största vikt att det gedigna arbete med kartläggning, språk-
lig bedömning, studieplanering och progressionsplanering som har 
dokumenterats följer med eleven vid byte av skolenhet. Informatio-
nen följer därmed med eleven och utbildningen på den nya skolan 
kan i största möjliga mån ta vid där den förra slutade. Syftet med 
detta är att elevens progression ska fortsätta i god takt och att exem-
pelvis kartläggning inte ska behöva upprepas. Det finns således för-
delar för både huvudmännen och eleverna. 

Byte av skola är vanligt i sfi och kan bero på flera faktorer som exem-
pelvis flytt och byte av anordnare som ett resultat av nya anordnare 
efter upphandling. Utredningen föreslår ett överlämnande av den indi-
viduella studieplanen mellan den skolenhet eleven lämnar och den skol-
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enhet eleven övergår till. Rent formellt motsvarar ett skolbyte ett av-
brott i studierna på en skolenhet och inskrivning i sfi på den mottagande 
enheten. Dessa övergångar kan ske utan fördröjning eller att eleven 
anmäler sig till sfi i den nya kommunen efter en kortare eller längre tid. 

Överlämningen kan ske på flera olika sätt där eleven kan få ut sin 
studieplan vid avbrott och själv ta den med sig. En mottagande huvud-
man kan också vända sig till elevens tidigare huvudman och efterfråga 
planen. Det är viktigt att huvudmännen skapar rutiner som fungerar 
i den egna organisationen och mellan organisationer. 

 

Utredningens förslag: Skolverkets uppdrag att genomföra fort-
bildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och 
yrkesvägledningen bör förlängas och utökas för att möta de stora 
behov som finns i kommunal vuxenutbildning 

 
Skolverket erbjuder ett bokningsbart stöd för huvudmän som identi-
fierar behov av att förbättra kvaliteteten i studie- och yrkesvägled-
ningen. Stödet handlar om att utveckla vägledningen som hela skolans 
ansvar. Genom att studie- och yrkesvägledare och lärare arbetar till-
sammans kan såväl vägledande samtal i sig som vägledning i och in-
dividanpassning av undervisningen utvecklas. I stödet ges även möj-
ligheten att utveckla arbetet med den individuella studieplanen. 
Stödet kan utgöra grunden i en kompetensutveckling som i viss mån 
kan kompensera för att många av vuxenutbildningens medarbetare 
inte i sina akademiska utbildningar har förberetts för skolformen. 

Stödet behöver erbjudas efter behov och utredningen föreslår 
därför att det även fortsättningsvis ska kunna erbjudas i adekvat om-
fattning och att myndighetens medarbetare ges förutsättningar att 
kontinuerligt utveckla det. Såväl utredningens genomgång av delar av 
stödet som en representant för myndigheten som arbetar med stödet 
menar att det är relevant för vuxenutbildningen och att den konti-
nuerliga utvecklingen av det medger anpassningar för att öka rele-
vansen för skolformen. I stödet ingår exempelvis hur huvudmannen 
kan organisera för en kvalitativ studie- och yrkesvägledning vilket 
kan svara mot utredningens beskrivning av att organisationen inte 
alltid möter elevernas behov.  

Utredningen menar att det inom ramen för stödet och uppföljningen 
av det finns goda möjligheter för Skolverket att skapa en klarare bild av 
nuläge och utvecklingsbehov i studie- och yrkesvägledningen i komvux.  
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8 Fastställd kurstid och 
verksamhetspoäng i sfi 

I detta kapitel utreder vi möjligheten att införa fastställd kurstid och 
ett system med verksamhetspoäng i sfi och därigenom bidra till ökad 
kvalitet och likvärdighet i sfi-utbildningen. Enligt utredningens direk-
tiv ska förslag lämnas om hur huvudmännens systematiska kvalitets-
arbete kan förbättras och hur statistiken kan bli mer tillförlitlig. En-
ligt direktiven ska vi även utreda hur genomströmningen i sfi ska 
förbättras och möjligheterna att kombinera sfi med andra utbild-
ningar inom komvux ska öka. I utredningens arbete med att analy-
sera problembilden återkommer bristen på fastställd kurstid och att 
måttet på resultat i sfi är timmar till betyg snarare än poäng och andel 
godkända elever, vilket gäller för komvux i övrigt. Bristen på fast-
ställd kurstid påverkar med vilken säkerhet huvudmän kan bedöma 
genomströmning och studieresultat i sfi samt gör det svårt att fast-
ställa studietakt när sfi kombineras med andra utbildningar. Det får 
även konsekvenser vid beräkning av kostnader för sfi.  

Nedan presenterar utredningen inledningsvis ett förslag om ett 
system med fastställd kurstid för respektive kurs i sfi baserat på verk-
samhetspoäng och en bedömning av innehållet i respektive kurs. Där-
efter beskrivs problembild, bakgrund och motiv till förslaget.  
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8.1 Förslag om fastställd kurstid 
och verksamhetspoäng i sfi 

Utredningens förslag: Ett system med fastställda kurstider för 
respektive kurs och per studieväg ska införas i sfi. Kurstiderna 
anges i form av verksamhetspoäng enligt samma system som för 
övriga komvux, dvs. 20 vp/vecka motsvarar heltid och 800 vp ut-
gör måttet för en helårsplats 

Antalet verksamhetspoäng (vp) per kurs utgår från att regler-
ingen av den garanterade undervisningstiden om 15 timmar per 
vecka kvarstår och fortsatt är en del av systemet. 1 undervisnings-
timme motsvarar 1 vp. 

Skolverket föreslås inkludera införandet av verksamhetspoäng 
i sitt arbete med att revidera kursplanen för sfi med anledning av 
den nya betygsskalan och i föreskriften om kursplan för sfi fast-
ställa antalet verksamhetspoäng per kurs. 

 
Utredningen redovisar nedan sina beräkningsgrunder för införandet 
av verksamhetspoäng i sfi. Det angivna antalet verksamhetspoäng per 
kurs och studieväg har beräknats utifrån: 

• det genomsnittliga antalet timmar för att slutföra respektive kurs 
under en tioårsperiod kopplat till innehåll och kunskapskrav i re-
spektive kurs enligt kursplanen i sfi, 

• kommuners schablonberäkningar av kurstiden för respektive kurs, 
och 

• en jämförelse med de nationella delkurserna på grundläggande nivå. 
Läs- och skrivundervisningen har fått ett definierat antal verksam-
hetspoäng som tillägg i studieväg 1 och 2. Antalet verksamhets-
poäng motsvarar det antal poäng som togs bort från svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå. 

Ett system med verksamhetspoäng blir ett viktigt inslag i KSA. Indi-
viden ska vara inskriven i KSA under maximalt fyra år. Under de fyra 
åren ska nogsamt väljas de insatser som tydligt gynnar elevens möjlig-
heter att nå målen i sfi-kurs D och huvudmannen kan under tiden följa 
utvecklingen när det gäller andelen godkända elever. Under denna 
tid kan eleven kombinera sfi-studierna med andra kurser/aktiviteter 
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och variera studietakten efter behov. På detta sätt synliggörs studie-
takten i sfi och hur sfi läggs ut både kopplat till verksamhetspoäng 
samt indirekt mot timmar i den reglerade undervisningstiden. Verk-
samhetspoäng blir ett statistiskt mer rättvisande mått att följa upp 
än närvarotimmar då det finns ett antal problem kopplade till upp-
följning av just timmar. 

Verksamhetspoäng ger exempelvis möjlighet att följa upp utbild-
ning på distans vilken i dag inte alls registreras. Det blir också lättare 
för eleven att sätta mål och planera studierna. Utredningen menade 
i PM att det i dag finns möjligheter för eleven att tillsammans med 
läraren sätta konkreta och tidsatta mål även i ett system baserat på 
timmar. I det vidare arbetet har utredningen kommit fram till att det 
finns stora utmaningar i detta varför utredningen beslutat att föreslå 
ett system med fastställd kurstid och verksamhetspoäng. Ett sådant 
system ökar likvärdigheten men möter också en efterfrågan från före-
trädare för huvudmän, lärare och myndigheter att skapa ett system 
som är enklare att hantera och ger ett bättre beslutsunderlag. 

När verksamhetspoäng införs blir det även möjligt att samla in 
uppgifter om betyg per kurs och som statistiskt mått bör defini-
tionen ”andel godkända elever” ersätta ”slutfört med betyg”. Detta  
skapar en ökad likvärdighet mellan de olika delarna i komvux och ger 
tydligare planeringsförutsättningar. Det ger även en harmonisering 
med övrig skollagsreglerad utbildning vilket kan förmodas ha en peda-
gogisk vinst. 

Utredningen visar här två möjliga alternativ för beräkning av verk-
samhetspoäng (vp) baserat på innehållet i respektive kurs A–D en-
ligt sfi-kursplanen och med hänsyn tagen till de tre studievägarna.  

Alternativ A 

Antalet verksamhetspoäng för respektive kurs har fastställt efter en 
bedömning av hur omfattande kursens innehåll och kunskapskrav 
kan anses vara. Detta baseras på statistik för genomsnittligt antal 
närvarotimmar för elever som slutfört kurs under en tioårs period 
och en viss utökning av tiden med hänsyn tagen till de elever som 
förmodas fortsätta kursen följande år. En viss osäkerhet finns i be-
dömning av omfattningen i tid av kurserna 1C och D samt 2D. Dessa 
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kurser infördes först hösten 2017 då studievägarna i sfi blev sam-
manhållna vilket innebär att slutmålen i kurs D kan nås inom respek-
tive studieväg. 

Utredningen utgår i sitt förslag om verksamhetspoäng från att 
den garanterade undervisningstiden om 15 timmar i genomsnitt per 
vecka under en fyraveckorsperiod gäller. Detta ger möjligheten till 
olika kombinationer med varierande antal timmar i sfi per vecka och 
bedömningen av elevens prestation utgår från vilken studietakt som 
är lämplig för att nå elevens studiemål. En bedömning kan även göras 
av i vilken utsträckning innehåll i sfi-kursen kan bedömas ingå i 
andra kurser som eleven kombinerar sina sfi-studier med.  

Med anledning av utredningens direktiv om att analysera behovet 
av fler nivåer och kurser i sfi har utredningen övervägt ett förslag om 
att dela in kurserna A och B i vardera två delkurser i studieväg 1 och 
två delkurser i kurs B på studieväg 2. Det skulle kunna vara ett sätt 
att skilja på nybörjare och fortsättare samt att ge eleverna tydligare 
kursmål. Utredningen lämnar dock detta till Skolverket att bedöma 
och besluta om ett sådant förslag.  

Ett av syftena med förslaget om verksamhetpoäng är att sfi i reali-
teten ska inkluderas i komvux på ett tydligare sätt och att jämförbar-
heten ska öka. En helårsplats i sfi ska som i övriga komvux omfatta 
800 verksamhetspoäng baserat på 40 veckor och att heltidsstudier mot-
svarar 20 vp/vecka. Med hänsyn tagen till regleringen om den garan-
terade undervisningstiden om 15 timmar i genomsnitt per vecka och att 
1 timma motsvarar 1 vp kan verksamhetspoängen beräknas på följande vis:  

Sfi – 600 vp/år motsvarar 40 veckor med 15 vp/vecka. Detta blir 
totalt 600 timmar med 15 timmar per vecka och ger en studietakt på 
75 procent. 

Studieväg 1 

Studieväg 1, kurs A–D – ger 1 500 vp vilket motsvarar 1 500 timmar 
+ 300 vp (300 timmar) grundläggande läs- och skrivinlärning (mot-
svarar de 300 vp på grundläggande nivå som svenska på grundläggande 
nivå reducerades med 2017).  

kurs 1A – 450 vp (450 timmar) 
kurs 1B – 450 vp (450 timmar) 
kurs 1C – 300 vp (300 timmar) 
kurs 1D – 300 vp (300 timmar). 
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Studieväg 2 

Studieväg 2, kurs B–D – ger 1 200 vp vilket motsvarar 1 200 timmar 
(vid behov kan delar av läs- och skrivundervisningen (300 vp) kopp-
las till kurser i studieväg 2). 

kurs 2B – 600 vp (600 timmar) 
kurs 2C – 600 vp (300 timmar) 
kurs 2D – 300 vp (300 timmar). 

Studieväg 3  

Studieväg 3, kurs C–D ger 600 vp vilket motsvarar 600 timmar. 
kurs 3C – 300 vp (300 timmar) 
kurs 3D – 300 vp (300 timmar). 

Alternativ B 

Genom alternativ B kan verksamhetspoängen fördelas friare per 
studieväg utifrån individens behov men det förutsätter att den indi-
viduella studieplanen, ISP, är ett nationellt dokument som kan följas 
upp i den nationella statistiken.  

Alternativ B med det friare sättet att fördela verksamhetspoäng 
kan sägas motsvara det system som användes för svenska som andra-
språk på grundläggande nivå innan delkurserna infördes 2017. Då 
bestod kursen av två delar med totalt 1 000 vp som kommunerna 
kunde fördela fritt utifrån lokalt fastställda kursplaner. Detta gyn-
nade inte likvärdigheten i landet och därför ser utredningen detta 
som ett sämre alternativ men vill visa på att en sådan möjlighet finns. 

• Studieväg 1 ger 1 500 vp motsvarande 1 500 timmar + 300 vp läs- 
och skrivinlärning.  

• Studieväg 2 ger 1 200 vp motsvarande 1 200 timmar. 

• Studieväg 3 ger 600 vp motsvarande 600 timmar. 
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8.2 Sammanfattande problembild när det gäller 
kurstid, undervisning och statistik 

Nedan sammanfattar vi problem som vi identifierat när det gäller 
kurstid, garanterad undervisningstid och osäkerhetsfaktorer som på-
verkar den nationella statistikens tillförlitlighet och därmed även be-
dömningen av dessa som underlag för resultatanalys. 

• Det finns inget nationellt mått för kurstiden i sfi och således ingen 
bedömning av hur omfattande innehållet i en kurs ska vara, relate-
rat till vad som kan vara en rimlig genomsnittlig tid för genom-
förandet. Detta leder till bristande likvärdighet då kommuner gör 
olika bedömningar av kurstiden. Det förekommer allt från ingen 
fastställd kurstid alls till kommunalt fastställda schabloner i tim-
mar per kurs. Schablonerna baseras bland annat på kommunernas 
egen statistik över närvarotimmar per kurs. Även kriterier för 
kommunernas bedömningar av eventuella tillägg av timmar för 
elever som behöver det varierar. 

• Elevens tid i sfi mäts i närvarotimmar medan all övrig utbildning 
i komvux beräknas med verksamhetspoäng. Detta gör att det blir 
svårt att beräkna studiernas omfattning och studietakt för sfi när 
sfi kombineras med andra kurser i komvux eller andra aktiviteter.  

• Den garanterade undervisningstiden om 15 timmar per vecka 
under en 4-veckorsperiod följs inte upp på nationell nivå och 
minskningen från omfattningen om 15 timmar per vecka blir allt 
vanligare i takt med att kombinationsutbildningar ökar. 

• Den statistik för sfi som samlas in baseras på inrapporterade när-
varotimmar. För distansstudier rapporteras inga närvarotimmar 
överhuvudtaget och inte heller något genomsnittligt antal när-
varotimmar för elever som går kvar i kurserna respektive år. År-
ligen redovisas det genomsnittliga antalet närvarotimmar per kurs 
för elever som slutfört med betyg. För dessa elever redovisas även 
genomsnittligt antal studieveckor från kursstart till slutfört med 
betyg. Vid en jämförelse av dessa mått under en tioårsperiod före-
faller eleverna ha varit närvarande i genomsnitt 9 timmar per vecka 
under tiden från inskrivning på sfi till betyg.  
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• Den statistik som redovisas för genomströmning och studieresul-
tat är inte tillförlitlig och ger osäkra analysunderlag. På nationell 
nivå redovisas elever som slutfört med betyg eller gjort av avbrott 
under året samt de elever som förmodas fortsätta sina studier då 
ingen notering om betyg eller avbrott gjorts för det aktuella året.  

• Betyget F och framöver IG1 är ett betyg förknippat med stor 
osäkerhet. När en kurs inte har en fastställd kurstid med ett spe-
cifikt datum för kursslut tenderar elever att avbrottsregistreras 
snarare än att betygssättas som ej godkända. Det finns kommuner 
där andelen godkända elever år efter år är 100 procent vilket är ett 
resultat av att betyget F inte används. 

• Nationella prov i sfi ska enligt förordningen om vuxenutbildning 
göras i slutet av kurs B, C och D. När eleven inte har ett fastställt 
kursslut uppstår en pedagogiskt komplicerad diskussion kring 
när en elev ska skriva provet och om en elev som läraren vet inte 
kommer att klara provet ska skriva det. Det är sannolikt gynn-
samt för uppföljning och utveckling av sfi att funktionen hos 
nationella prov liknar de i övriga delar av komvux. 

• En stor andel elever läser sfi över flera år. Skolverket följer upp 
sfi-elever under tre år från det år eleven registrerades på sfi, t.ex. 
startår 2015 och status 2018. Vid jämförelse av dessa uppföljningar 
för ett antal år i följd blir det tydligt att andelen elever som för-
modas fortsätta sina sfi-studier följande år genomgående ligger på 
minst 30 procent av den aktuella kohorten. I denna statistik kan man 
inte heller se om eleven studerat sfi under hela perioden eller om 
eleven gjort avbrott. (Orsaker till avbrott i sfi följs inte upp sedan 
2010 på grund av bristande tillförlitlighet i inrapporteringen.) 

• Att beräkna studietid i närvarotimmar skapar också osäkerhet när 
det handlar om statistiska beräkningar för kostnader i sfi. 425 tim-
mar per år är det mått som SCB använder vid beräkningen av års-
kostnaden för en elev i sfi och på vilket kommunernas kostnads-
redovisning baseras. Måttet har enligt Skolverket2 funnits sedan 
2008 men det råder viss oklarhet kring hur måttet tagits fram. 
Räknar man att eleven ska ha fått 15 timmar per har eleven endast 
studerat 28 veckor på ett år. 

• Fler timmar ger inte per automatik fler godkända elever. 
 

1 Ny betygsskala för sfi införs 2022. 
2 Skolverket, Heltidsdefinition i sfi internt dokument, 2008-12-09. 
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8.3 Bakgrund 

Utbildningen i sfi har fyra kurser A–D, och tre studievägar som ut-
går från att eleverna har olika studiebakgrund och förutsättningar att 
studera. Inom alla tre studievägarna ska eleverna kunna nå målen i 
kurs D. Detta gäller från och med augusti 2017. Tidigare omfattade 
studieväg 1 endast kurs A och B, studieväg 2 kurs B och C samt studie-
väg 3 kurs C och D. För att nå slutmålen i kurs D var eleven tvungen 
att byta studieväg. Grundläggande läs- och skrivundervisning för den 
elev som behöver det, ska också erbjudas inom sfi-utbildningen. 

Kursplanen i sfi (SKOLFS 2017:91) skiljer sig från övriga kurs-
planer genom att inte ha något centralt innehåll. Anledningen till 
detta är att kursens innehåll ska kunna individanpassas maximalt. 
Utbildningens syfte beskrivs enligt kursplanen: 

Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livs-
situation, kunskaper och studiemål. Undervisningen ska planeras och 
utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, er-
farenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska, 
med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med för-
värvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhälls-
orientering, validering, praktik eller annan utbildning. Undervisningen 
måste därför utformas så flexibelt som möjligt när det gäller tid, plats, 
innehåll och arbetsformer. 

I 20 kap. 25–27 §§ i skollagen regleras huvudmannens ansvar för sam-
verkan med arbetslivet. Huvudmannen ska tillsammans med Arbets-
förmedlingen verka för att sfi-elever ges möjligheten att öva svenska 
i arbetslivet och att sfi-utbildningen ska kunna kombineras på de sätt 
som beskrivs i stycket ovan.  

Flexibilitet och individanpassning samt möjligheten att kombi-
nera studier med andra aktiviteter är en central utgångspunkt i all 
vuxenutbildning. När det gäller sfi regleras detta särskilt i skollagen 
men det tål att påpekas att flexibilitet och individanpassning gäller i 
lika hög grad för komvux såväl på grundläggande som gymnasial nivå 
utan motsvarande detaljreglering i styrdokumenten. 
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8.4 Verksamhetspoäng som mått på studier  
i komvux förutom sfi 

Samtliga kurser på grundläggande och gymnasial nivå, såväl nationella 
kurser som orienteringskurser mäts i verksamhetspoäng (vp). På 
gymnasial nivå motsvarar verksamhetspoängen kursernas gymnasie-
poäng som i sin tur relaterar till hur omfattande kursernas innehåll 
är. På grundläggande nivå är verksamhetspoängen framräknade med 
utgångspunkt i grundskolans timplaner och hur omfattande inne-
hållet i respektive kurs kan förväntas vara. Verksamhetspoäng anger 
inte hur många timmar undervisning som ska ges men vid utlägg av 
undervisningstid relateras tiden bland annat till individens behov, 
gruppstorlek och antalet verksamhetspoäng. Verksamhetspoängen 
används för att beräkna en elevs studietakt och heltidsstudier mot-
svarar 20 vp. I utredningens PM utgick vi från att cirka 75 procent 
av verksamhetspoängen lades ut för kurser på grundläggande nivå, 
vilket då motsvarar 7,5 timmar per vecka för elever som läser halvtid 
(10 vp per vecka). Elevers studietakt i verksamhetspoäng är ett vikt-
igt mått för Centrala studiestödsnämnden, CSN. (Detta berör inte 
sfi eftersom dessa elever/studier inte är studiestödsberättigade.)  

Verksamhetspoäng utgör även mått vid beräkning av helårsplatser 
(800 vp) på grundläggande och gymnasial nivå och används vid redo-
visning av statistik för kurser, elever och kostnader. Vid beräkning 
av statsbidrag används verksamhetspoäng som beräkningsunderlag. 

8.5 Osäkra mått för studier i sfi 

8.5.1 Garanterad undervisningstid för sfi 

Inom komvux är det endast inom sfi som det finns en garanterad 
undervisningstid och den regleras i 20 kap. skollagen: 

24 §    Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en fyra-
veckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Under-
visningens omfattning får dock minskas om eleven begär det och huvud-
mannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte. 
    Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som 
är anpassade efter elevens behov. Lag (2015:482). 
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Den garanterade undervisningstiden infördes i skollagen 1 juli 2006 
och stipulerar ett minsta antal undervisningstimmar per vecka som 
huvudmännen ska erbjuda sfi-eleverna under hela sfi-tiden. Den garan-
terade undervisningstiden är alltså inte på annat sätt knuten till någon 
särskild kurs. Den grundläggande läs- och skrivundervisningen ska 
dock enligt kursplanen ligga utöver de 15 timmarna per vecka. Ut-
redningens arbete visar att det trots detta vanligtvis erbjuds läs- och 
skrivundervisning inom ramen för de 15 timmarna. Den garanterade 
undervisningstiden om 15 timmar ska erbjudas som ett genomsnitt 
under en period på fyra veckor. Detta för att skapa flexibilitet och 
ge möjlighet till kombinationer med andra studier eller aktiviteter 
med varierat antal timmar per vecka utan att den garanterade under-
visningstiden äventyras. Utredningen har dock inte funnit någon 
uppföljning av flexibel undervisningstid där eleven ”får tillbaka”  
timmar om hen inte haft undervisning 15 timmar per vecka. I utred-
ningens enkätundersökning anger dock ett par kommuner att vid 
kvällsundervisning får eleven färre timmar per vecka men utsträckt 
tid i veckor som kompensation. Vi har inte heller funnit någon natio-
nell uppföljning av hur många timmar/vecka som kommunerna er-
bjuder sfi-undervisning.  

I figur 8.1 redovisas utredningens jämförelse mellan genomsnitt-
ligt antal närvarotimmar och antal studieveckor för elever som slut-
fört kurs med betyg under tiden 2010–2019. Under denna period 
förefaller eleverna ha varit närvarande endast i genomsnitt 9 timmar 
per vecka under tiden från inskrivning på sfi till betyg. Av denna 
undersökning går det inte att utläsa om eleverna varit frånvarande 
eller om eleverna inte erbjudits fler timmar. 
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Figur 8.1 Genomsnittligt antal närvarotimmar/studievecka för elever 
som slutfört sfi 2010–2019 

Genomsnittligt antal närvarotimmar/studievecka och kurs  

 
Källa: Skolverkets statistik, Jämförelsetal 2010–2019. 

 
 

Det är alltså inte fastställt vad de garanterade undervisningstiden om 
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vidare och gör bedömningen att den garanterade undervisningstiden 
om minst 15 timmar per vecka utgör deltidsstudier motsvarande 
75 procents studietakt och innefattar även tid för mängdträning, där 
eleven ges i uppdrag att på egen hand eller tillsammans med andra 
elever, träna olika moment som hör till undervisningen för att ut-
veckla färdigheter och befästa kunskaper. 

8.5.2 Timmar som mått för studier i sfi 
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studie- och arbetsliv. För respektive kurs finns kunskapskrav. De 
anger vilka språkliga förmågor och nivåer som ska uppnås men är 
allmänt hållna för att undervisningsinnehållet och arbetssättet ska 
kunna anpassas efter individernas behov och förutsättningar. 

Utbildningen i sfi följs av tradition upp i timmar per elev. Måttet 
om timmar härrör från 1986 års sfi-reform då ett statsbidragssystem 
infördes med ersättning till kommuner, studieförbund och AMU-
myndigheter för 700 (à 45 min) undervisningstimmar uppdelat på 
grund- och påbyggnads-sfi, vilket vid omräkning blir 525 klocktim-
mar. I dag är inget statsbidrag kopplat till sfi-timmar men i förord-
ning (2011:1108) om vuxenutbildningen utgjorde måttet 525 tim-
mar ett riktmärke för sfi-undervisningen som fick överskridas eller 
underskridas efter individuella behov. I augusti 2017 togs riktmärket 
bort från förordningen utan kommentar eller information till kom-
munerna och ersattes heller inte av något nytt mått. 

Skolverket har i ett par rapporter till regeringen påtalat proble-
men med detta riktmärke och har efterfrågat en utredning av andra 
sätt att fastställa kurstid. Riktmärket om 525 timmar har vållat olika 
problem ända sedan sfi gjordes om från en enhetlig utbildning till en 
utbildning med de fyra kurserna A–D och de tre studievägarna 1, 2 
och 3. Oklarheter har funnits om huruvida riktmärket gällde per 
studieväg eller för hela utbildningen till och med kurs D. 

När kommunerna började upphandla sfi blev riktmärket i förord-
ningen en utgångspunkt för betalning, men ibland togs riktmärket 
även (helt felaktigt) som intäkt för att elevens timmar tog slut och 
att eleven därför fick avsluta studierna trots progression. Även i dag 
möter utredningen problemet med uppfattningen att elevers timmar 
kan ta slut. 

Den statistik som samlas in är närvarotimmar per elev och kurs. 
I den nationella statistiken redovisas sedan ett genomsnittligt antal 
timmar per kurs för elever som slutfört kursen med betyg. Även 
genomsnittligt antal studieveckor från start till slutförd kurs med 
betyg redovisas. Detta skapar en stor osäkerhet i bedömningen av 
studieresultat och genomströmning. 

Att huvudmännen gör olika finns det flera exempel och belägg för: 

• De upphandlar och arbetar med schabloner i såväl egenregi som 
hos externa anordnare. 

• De sätter individuella sluttider i ISP.  
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• De har ingen fastställd tid för kurserna över huvud taget.  

• Många kommuner har en fastställd timtilldelning per kurs som 
anordnarna får betalt för. Några kommuner ersätter dessutom 
endast närvarotimmar medan andra ersätter anordnarna för er-
bjudna timmar. 

I utredningens kommunenkät ställde vi frågan: ”Vilken princip tilläm-
pas för att besluta om en elevs kurstid i sfi?” 40 procent av kommu-
nerna svarar att de inte har någon fastställd tid. 31 procent svarar att 
de har en individuellt bedömd tidsåtgång i timmar per vecka. 20 pro-
cent svarar att de har en fastställd schablon för kurs/studieväg.  

I en rapport som publicerades den 14 maj 2019 av Nationellt 
centrum för andraspråk, vilken är författad av Malin Dahlström och 
Lillemor Malmbo, ”Kan timmarna ta slut?” framkommer att ruti-
nerna kring timtilldelning varierar mycket mellan kommunerna. Lärare 
och skolledare efterlyser tydligare styrning från centrala myndig-
heter i frågan. 

I diagrammet i figur 8.2 nedan är kommunerna och rikttiderna 
hämtade ur ovannämnda rapport och innehåller även det förslag om 
rikttider som Göteborg tagit fram baserat på sin lokala statistik3. 
Diagrammet visar på stora skillnader i kommunernas bedömningar 
av rikttider med undervisningstimmar som mått. Det bör dock be-
tonas att kommunerna använder dessa riktmärken både i bedöm-
ningen av elevernas progression och i betalningen till utbildnings-
anordnare. I avtalen med utbildningsanordnare kan det vara fastställt 
att detta är vad huvudmannen betalar för och eventuell kostnad ut-
över riktmärket får utbildningsanordnaren bekosta själv eller så får 
utbildningsanordnaren extra medelstilldelning för elever som behö-
ver mer tid än vad riktmärket anger. Detta kan anses vara en arbets-
metod där huvudmannen överlåter fördelningen av medel mellan olika 
resurskrävande elever till anordnaren. I dessa fall behöver anordna-
ren i praktiken kompensera kostnaden för varje elev som kräver tid 
utöver schablonen med elever som klarar kursen med färre timmar 
än schablonen. I samband med detta har utredningen mött begreppet 
”långliggare” vilket har beskrivits i negativa ordalag. 

Diagrammet i figur 8.2 visar stor variation framför allt för studie-
väg 1 och t.ex. kurs 1A (mellan 300 och 800 timmar), kurs 1B (400–

 
3 Göteborg stad 2019. Förslag till införande av rikttider inom kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare. Tjänsteutlåtande 19-11-12. Dnr 1591/19. 
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1 000 timmar) men även kurs 3D (200–500 timmar). En av kommu-
nerna har ett system där huvudmannen ”larmas” när elever har läst 
1 000 timmar. 

Figur 8.2 Rikttider timmar/kurs i 7 kommuner 

 
Källa: NC-rapporten, Kan timmarna ta slut? och beslutsunderlag Göteborg stad. 

8.5.3 Närvarotimmar i statistiken 

SCB samlar på Skolverkets uppdrag in närvarotimmar/kurs för elever 
i sfi. Den insamlade statistiken används för att redovisa studieresultat 
i form av genomsnittligt antal närvarotimmar till betyg i respektive 
kurs på riks, läns- och kommunnivå. Genomsnittligt antal veckor till 
betyg redovisas också utifrån senaste start- och slutdatum på sfi. Vid 
jämförelse över en tioårsperiod framkommer att andelen elever som 
har uppnått betyg under ett kalenderår inte överstiger 40 procent. 
Det kan delvis förklaras av att eleverna startar under olika tidpunkter 
under året och då inte hunnit bli färdiga med kursen. Närvarotimmar 
kan inte samlas in för distansundervisning och dessa elever finns då 
med i statistiken men får 0 timmar i redovisningen av timmar om de 
avslutat med betyg i kurs. Enligt muntlig uppgift från Skolverket 
studerade knappt 3 procent av sfi-eleverna via distans 2019 vilket 
innebär att det genomsnittliga antalet redovisade timmar för elever 
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som slutfört sfi med betyg minskat totalt sett med 3 procent förut-
satt att samtliga distanselever slutfört med betyg. 

Närvarotimmar används också i SCB:s insamling av årskostnad/ 
sfi-elev och då används måttet 425 timmar för en helårsplats. Måttet 
har enligt Skolverket4 funnits sedan 2008 men det råder viss oklarhet 
kring hur det tagits fram. Utgår man från den garanterade undervis-
ningstiden om 15 timmar per vecka blir det drygt 28 veckor, vilket 
är ett märkligt mått med tanke på att sfi ska pågå kontinuerligt under 
året. Detta kan jämföras med övrigt komvux där årsplatser beräknas 
på 40 veckor/år, vilket motsvarar 800 vp. 

Skolverkets statistikenhet har länge påtalat bristerna i registrer-
ingen av närvarotimmar. De menar att det är problematiskt med ett 
sådant mått både vad gäller heltid men även när det gäller studie-
resultat. Osäkerheten kring inrapporteringen av timmar gör att stati-
stiken inte blir tillförlitlig. En förordning om striktare regler och 
riktlinjer kring hur närvarotimmarna ska redovisas hade kanske för-
bättrat läget men bara löst en liten del av problematiken. Skolverket 
menar att verksamhetspoäng i sfi skulle göra statistiken mer tillför-
litlig och likvärdig och visa att sfi fullt ut ingår i komvux. 

8.6 Är det möjligt att införa verksamhetspoäng 
som mått för sfi-studier? 

Utredningen vill med sina olika förslag om åtgärder skapa en helhet 
kring sfi och sfi i kombination. Denna helhet ska bidra till en utbild-
ning som präglas av god kvalitet inom tydliga ramar, vilket i sin tur 
skapar mer likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande och kom-
munernas genomförande. 

Det finns starka skäl för att sfi-utbildningen i alla avseenden ska 
präglas av flexibilitet och anpassning efter individernas behov, önske-
mål och förutsättningar för att deras etablering i det svenska sam-
hället och på den svenska arbetsmarknaden ska kunna ske så snabbt 
som möjligt. Att ta del av sfi är en rättighet och utbildningen ska 
rusta den som saknar de grundläggande kunskaperna i svenska för 
ett liv som aktiv medborgare med allt vad det innebär. 

Att lära svenska är på många sätt en mödosam process som ford-
rar struktur och ett meningsfullt sammanhang där individens tidigare 

 
4 Skolverket, Heltidsdefinition i sfi internt dokument, 2008-12-09. 
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kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Sfi-elever som tar del av 
etableringsinsatser har en begränsad tid till sitt förfogande och kom-
binerar sfi-studierna med andra aktiviteter. Andra elever behöver 
studera sfi och samtidigt ordna sin försörjning. Det gör att det be-
hövs mål i elevens individuella studieplan med realistiska tidsramar 
för sfi-studierna och där även en rimlig studietakt har bedömts i för-
hållande till andra studier, aktiviteter eller arbete, så att både lärare och 
elever är införstådda med vad som krävs och kan planera därefter. 

Utredningens förslag om KSA avser att skapa en tydlighet kring 
kommunens ansvar när det gäller att erbjuda sfi och med den före-
slagna tidsgränsen om fyra år vill utredningen understryka vikten av 
att språkutbildningen erbjuds tidigt och sammanhängande. 

Med förslaget om verksamhetspoäng i sfi vill utredningen, för-
utom att bidra till mer likvärdiga förutsättningar och förbättrad re-
sultatuppföljning även förtydliga sfi-utbildningens roll och plats i t.ex. 
yrkesutbildningar för att stödja språkutvecklingen som ett medel för 
att tillägna sig yrkeskunskaperna och inte enbart som ett mål i sig. 
I dagsläget är det inte sällan oklart hur stor andel av den kombine-
rade utbildningen som utgörs av sfi. Genom att ange vilken studie-
takt per vecka som de kombinerade sfi-studierna innebär underlättas 
planeringen av undervisningen. Det kan även skapa tydlighet i för-
hållande till CSN och ge eleven möjlighet att söka studiestöd för 
yrkeskurserna. Utredningen har i sitt arbete haft kontakt med en 
kommun som fattat beslut om att sfi-studierna utgör 25 procent av 
kombinationsutbildningar inom regionalt yrkesvux och 75 procent 
yrkeskurser för vilka det blir möjligt med CSN-stöd. Att sfi-under-
visningen i yrkesutbildningarna inte är tydliggjord kan leda till att 
bara delar av elevens språkförmåga fokuseras, till exempel att endast 
yrkesvokabulär är i fokus och inte interaktion. 

Ytterligare skäl för ett införande av verksamhetspoäng i sfi är att 
säkrare kostnadsberäkningar för sfi kan göras, inte minst när det 
gäller kostnaden för helårsplatser. I takt med att distansundervis-
ningen och annan flexibel undervisning ökar fungerar inte närvaro-
timmar som undervisningsmått och bör därför ersättas av verksam-
hetspoäng. 

Frågan om verksamhetspoäng i sfi lyftes också i sfi-utredningen 
Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning, 
SOU 2013:71. 
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Ett enhetligt mått på studieomfattning för hela vuxenutbildningen skulle 
underlätta bedömning och samsyn av utbildningens omfattning i kom-
muners och andra myndigheters handläggning, såsom Arbetsförmedling 
och Försäkringskassa. Därmed ges också förutsättningar för ökad lik-
värdighet inom och mellan kommuner. Skolverket ställer sig positivt till 
verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi och föreslår 
att 20 verksamhetspoäng beräknas för en veckas heltidsstudier och att 
800 verksamhetspoäng utgör en årsstudieplats. 

Enligt SOU 2013:76 ansåg Skolverket då att det var problematiskt 
att lämna förslag på verksamhetspoäng för sfi-kurserna på grund av 
att det statistiska underlaget inte gav ett tillräckligt bra underlag för 
beräkningen av verksamhetspoäng. Problem med det statistiska under-
laget kvarstår, vilket vi beskrivit i avsnitten ovan men dessa problem 
är i sig motiv för att införa verksamhetspoäng.  

När det blev möjligt att nå slutmålen för sfi kurs D inom samtliga 
tre studievägar i sfi skapades mer homogena elevgrupper än tidigare 
vilket innebär att det numera är enklare att möta elevernas behov och 
att bedöma elevernas progression som grupp. Eleven följer i och med 
detta sin egen studieväg hela vägen genom sfi och ska ta del av en 
utbildning anpassad efter studiebakgrund m.m. Detta stödjer in-
förandet av verksamhetspoäng för sfi. 

Utformningen av utredningens förslag om ett system med verk-
samhetspoäng och fastställd kurstid i sfi tar alltså sin utgångspunkt 
i den garanterade undervisningstiden om 15 timmar per vecka och 
genom en jämförelse över tio år av antal registrerade timmar för 
elever som slutfört med betyg på respektive kurs samt en uppskatt-
ning utifrån omfattningen av delkursernas innehåll i svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå. Utredningen har även tagit del av 
kommuners beräkningar av schablontid för sfi-kurser som ytterli-
gare jämförelseunderlag.  

Förslaget om införandet av verksamhetspoäng i sfi kan jämföras 
med införandet av verksamhetspoäng i komvux på grundläggande 
nivå. Detta beskrivs i följande stycke.  
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8.6.1 Införandet av verksamhetspoäng i komvux 
på grundläggande nivå 

Komvux på grundläggande nivå är precis som sfi en rättighetslagstiftad 
verksamhet och utbildningen ska vara flexibel och individanpassas. 
Verksamhetspoäng infördes på grundläggande nivå vid revideringen 
av kursplaner 2012. Utgångspunkten för fastställandet av antalet verk-
samhetspoäng var grundskolans timplan för respektive ämne.  

Tabellen nedan visar hur grundskolans timplan fungerat som grund 
för beräkning av verksamhetspoäng för kurser inom komvux på grund-
läggande nivå. En viss reducering av poängen har gjorts i ämnena i 
komvux på grundläggande nivå i förhållande till grundskolans tim-
plan, med motiveringen att vuxna elever har kunskaper som elever i 
grundskolan inte kan förväntas ha. 

Tabell 8.1 Beräkningsgrund för verksamhetspoäng inom komvux 
på grundläggande  

Ämne Grundskolan Reducering Gr.vux Gr.vux 
justerad 

Engelska 480 30 450 450 
NO-block 800 266 533  

Biologi 200 67 133 150 
Fysik 200 67 133 150 
Kemi 200 67 133 150 
Teknik 200    

SO-block 885 295 590  
Samhällskunskap 221 74 147 150 
Historia 221 74 147 150 
Religionskunskap 221 74 147 150 
Geografi 221 74 147 150 

Hem- och konsumentkunskap 118 68 50 50 
Matematik 900 300 600 600 
Svenska/Svenska som andraspråk 1 490 497 993 1 000 
Orienteringskurs   200 200 
 4 673  3 080 3 150 

Källa: Skolverket, Redovisning av regeringsuppdrag att göra en översyn av kursplanerna för viss vuxen -
utbildning (Dnr U2010/5853/SV), 2011-08-24. 
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I komvux på grundläggande nivå finns ingen reglering av undervis-
ningstiden. I utredningens promemoria konstaterar vi dock att det 
är vanligt att 75 procent av verksamhetspoängen på grundläggande 
nivå läggs ut som undervisningstid. 

Med anledning av propositionen Ökad individanpassning – en 
effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) reviderades 
kursplanerna i svenska, svenska som andraspråk, matematik, och 
engelska på grundläggande nivå och utformades som delkurser. Upp-
draget innebar en anpassning av sva-kursplanen i förhållande till sfi-
kursplanen och i anslutning till sva på gymnasienivå. Det skulle bli 
”en språkutbildning för vuxna invandrare”.  

Den grundläggande läs- och skrivundervisningen lades enbart i 
sfi, vilket medförde att sva-kursplanens verksamhetspoäng reduce-
rades med 300 vp, från 1 000 till 700 vp.  

Den nu gällande kursplanen i svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå omfattar 700 vp och kan studeras som en kurs i sin 
helhet men även delas in i delkurser enligt nedan. 

Sva på grundläggande nivå: 
Delkurs 1  100 vp 
Delkurs 2  200 vp 
Delkurs 3  200 vp 
Delkurs 4  200 vp. 

8.6.2 Motiv för ett system med verksamhetspoäng för sfi-studier 

Sfi upphörde som egen skolform och blev en del av komvux i juli 2016. 
Enligt sfi-utredningen, SOU 2013:76 som föreslagit denna ändring, 
skulle det bidra till bättre möjligheter att kombinera sfi-studier med 
andra kurser i komvux och underlätta samordning och samarbete. 
Någon reell anpassning av sfi till övriga komvux har inte gjorts i 
praktiken. Nya kurser både på grundläggande nivå och i form av 
orienteringskurser har tagits fram för att möjliggöra kombinationer 
med sfi. Kombinationsutbildningar med sfi uppmuntras via stats-
bidrag inom regionalt yrkesvux. Genom införandet av fastställda 
kurstider och verksamhetspoäng även för sfi kan ett enhetligt system 
tillämpas för hela komvux vilket gynnar samordning och samarbetet 
mellan skolformens alla delar. 
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Ett system med fastställda kurstider och verksamhetspoäng för 
sfi fordrar att studierna har föregåtts av noggrann kartläggning och 
studieplanering. ISP och framför allt IPP avser att följa den språkliga 
progressionen under KSA-tiden och möjligheten att lägga upp stu-
dierna på längre sikt och med lämplig studietakt förbättras. Elever 
som vill/behöver/kan läsa sfi på heltid ska kunna göra det och då 
innebär det en undervisningstid på 20 timmar per vecka. Elever som 
kombinerar sfi med andra studier, t.ex. yrkesutbildning har sällan 
möjlighet att ta del av 15 timmar per vecka och då vore det rimligt 
att räkna med en lägre studietakt i verksamhetspoäng och därigenom 
motsvarande minskning av undervisningstimmar per vecka och att 
elevens studier i sfi läggs ut på fler veckor. Elevens kan även ha en 
högre studietakt än det antal timmar per vecka hen läser i sfi. Detta 
stöds i skollagens skrivning i 20 kap. 24 § om att undervisningens 
omfattning får minskas ”om eleven begär det och huvudmannen  
finner att det är förenligt med utbildningens syfte”. 

Även när det gäller andra aktiviteter som eleven kombinerar sina 
sfi-studier med och i relation till arbetsgivare, arbetsförmedling och 
socialtjänst är det väsentligt att det finns ett likvärdigt mått att för-
hålla sig till. På så vis blir det lättare att sätta mål utifrån en förväntad 
arbetsinsats för språkinlärningen och elevens övriga situation. Med 
ett sådant mått går det med större säkerhet att bedöma hur lång tid 
sfi-utbildningen tar för olika elever och om det är rimligt. 

För elever som läser på distans eller i olika flexvarianter blir verk-
samhetspoängen garanten för att eleven får ta del av en kurs som har 
tillräcklig omfattning i innehåll och tid och kan jämföras med klass-
rumskurserna. Med verksamhetspoäng blir det även möjligt att följa 
upp distanskurserna i den nationella statistiken när det gäller tid och 
studieresultat vilket inte alls kan göras i dag då närvarotimmar inte 
är relevanta i distansundervisning. 

Med en fastställd kurstid anser utredningen att incitamentet ökar 
bland lärare och rektorer att ge elever det stöd som behövs för att 
klara kursen på utsatt tid snarare än att förlänga studietiden. 

Med verksamhetspoäng som underlag för beräkning av kostnader 
för sfi på samma sätt som för övriga komvux blir uppgifterna mer jäm-
förbara och tillförlitliga än i dagens system med närvarotimmar som 
utgångspunkt. Detta ger bättre planeringsmöjligheter och underlättar 
vid bland annat utbetalning av ev. statsbidrag. 
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8.6.3 Fördelar och risker med systemet 

Fördelar med verksamhetspoäng på olika nivåer: 

Fördelar på elevnivå 

– Tydlighet för eleven gällande rätten till sfi i förhållande till pro-
gression. 

– Lättare att planera och sätta mål och följa upp studierna när det 
finns en kurstid att relatera till. Detta kan i sin tur öka motivatio-
nen och närvaron. 

– Hjälper eleven att värdera sin arbetsinsats i förhållande till ett tid-
satt mål och på så vis skapas realistiska möjligheter att nå det. 

– Underlättar för eleven som kombinerar sfi med studier på grund-
läggande och gymnasial nivå att ha samma system för beräkning 
av studietakt som i övriga komvux.  

Fördelar på verksamhetsnivå 

– Likvärdiga mått att utgå från i verksamheten och förbättrat syste-
matiskt kvalitetsarbete. 

– Ökat stöd för lärare vid bedömning av progression, undervisning 
och planerat kursslut.  

– Tydlighet i förhållande till kurstid kan bidra till ökad närvaro i 
undervisningen. 

– Ett fastställt kursslut kan bidra till att stödinsatser sätts in under 
kursens gång snarare än att man förlänger kurstiden. 

Fördelar på huvudmannanivå 

– Synliggör elevresultat såsom godkända elever och genomström-
ning i kurser och studievägar. 

– Förbättrad kontroll över kostnader för sfi och ökad likvärdighet 
när det gäller att relatera kostnaderna till helårsplatser.  

– Förbättrat systematiskt kvalitetsarbetet. 
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Fördelar på nationell nivå 

– Ökad likvärdighet mellan kommunerna. 

– Tydligare koppling till den garanterade undervisningstiden och 
elevens rätt att nå så långt som möjligt. 

– Förbättrade möjligheter att bedöma genomströmningen i sfi. 

– Förbättrad och säkrare resultatuppföljning – både elever, verksam-
heter och kostnader. 

– Mer tillförlitlig statistik som är jämförbar med övriga delar i kom-
vux. 

– Ökad likvärdighet då verksamhetspoäng gäller för alla utbildningar 
inom komvux. 

Risker med verksamhetspoäng 

Att införa ett system med fastställda kurstider och verksamhets-
poäng medför förstås risker men utredningens bedömning är att för-
delarna med ett sådant system överväger. De problem och brister 
som utredningen beskriver ovan är så omfattande att åtgärder be-
hövs för att sfi-utbildningen ska bli mer likvärdig och att tydligare 
ramar och mer tillförlitlig statistik ska stödja kommuner och utbild-
ningsanordnare i deras kvalitetsarbete. 

Risk för inlåsningseffekter på grund av fast kurstid i sfi? 

Vid tidigare utredning av frågan om kurstider och riktmärken för sfi 
har målgruppens heterogenitet varit ett tungt vägande skäl för att 
mäta timmar på individnivå. Nuvarande system med studievägar och 
kurser har skapat en struktur för ökad homogenitet, Individanpass-
ningen i sfi innebär att få genomföra utbildningen på så kort tid som 
möjligt eller på så lång tid som behövs så länge eleven gör progression. 
Ingen elev ska låsas in i en kurs p.g.a. att kursen inte är slut. Risken 
att elever stannar längre tid än de behöver bedömer utredningen vara 
liten. Komvux-utredningen (SOU 2018:71) hade uppdraget att se över 
om elever i sfi och på grundläggande nivå stannade längre i kurserna 
för att nå ett högre betyg. Komvuxutredningen drog slutsatsen att 



SOU 2020:66 Fastställd kurstid och verksamhetspoäng i sfi 

255 

så var inte fallet, vilket stödjer vår ståndpunkt. Även den nya betygs-
skalan kan anses bidra till att behålla den låga förekomsten av inlås-
ningseffekten liksom arbetet med individuell studieplan och individuell 
progressionsplanering. Planen baseras på individuella bedömningar 
och målsättningar. 

Risk att innehållet i sfi-kurserna standardiseras om kurstid fastställs? 

Sfi-kursplanen har inte ett centralt innehåll och möjliggör därför en 
ännu högre grad av individanpassning än kursplaner på grundläggande 
och gymnasial nivå. Däremot är de språkliga nivåerna som är fast-
ställda i kunskapskraven tydliga och kan tillämpas på språkligt innehåll 
efter individens behov för vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.  

Risken för ett mer standardiserat innehåll i sfi-utbildningen med 
fasta kurstider, uppstår främst om elevens start i sfi-utbildningen 
inte föregås av en kartläggning av behov och förutsättningar. Utred-
ningen föreslår dock att kartläggning inför studier i sfi ska vara obli-
gatorisk (se avsnitt 7.4). 

Risk att elev som inte nått betyg skrivs ut vid slutdatum för kursen 
trots progression? 

Risken finns att elever inte får fullfölja sina sfi-studier trots progres-
sion när kurstiden är slut. Möjligheten att vid behov förlänga kurs-
tiden ska finnas på samma sätt som för övriga komvux. Syftet med 
det föreslagna systemet är att studierna ska göras effektivare med 
kontinuerligt deltagande i undervisning under KSA-tiden och med 
en individanpassning vad gäller studieform, studietakt och innehåll. 
Det ska bidra till en ökad genomströmning i sfi och att fler elever 
når målen för kurs D på kortare tid. Risken minskar i och med att sfi 
fortsatt är en rättighetsutbildning. 
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9 Digitala studieformer 

9.1 Inledning 

Utredningen har haft i uppgift att analysera hur möjligheter till distans-
undervisning av god kvalitet inom sfi kan stärkas.  

En ökande andel av eleverna i kommunal vuxenutbildning läser 
hela eller delar av sin utbildning i form av distansstudier. Som ett led i 
att möta krav och efterfrågan på en flexibel och individanpassad vuxen-
utbildning erbjuder kommunerna i allt större utsträckning kurser på 
distans i sfi och i komvux på grundläggande och gymnasial nivå.  

En annan digital studieform är fjärrundervisning där det inom 
vuxenutbildningen skett en utveckling främst inom området studie-
handledning på modersmål.  

Distans och fjärrundervisningen är inte reglerad i komvux. Det är 
i stället skrivningarna om flexibilitet och individanpassning som 
möjliggör att elever i komvux tar del av utbildning och undervisning 
utanför det fysiska klassrummet. I skolformerna grundskola och 
gymnasieskola kan hållningen till de digitala studieformerna beskri-
vas som mycket restriktiv. Varje utökning av utrymmet i regelverket 
för fjärrundervisning och distansundervisning i de skolformerna har 
skett stegvis och med utgångspunkt i utredningar. 

Utredningen argumenterar i avsnittet för en reglering av distans-
undervisningen i sfi. Utredningen tydliggör begreppen, vilka elever 
som ska ha rätt att studera på distans och vilka skyldigheter huvud-
mannen har gentemot distanselever. Vad gäller fjärrundervisning för 
utredningen ett resonemang om hur kommunerna kan arbeta givet 
de möjligheter som studieformen medför.  
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9.2 Bakgrund – från brev till kurser i lärplattform 

Det finns en lång tradition av att erkänna vuxna elevers behov av 
flexibla studier och att erbjuda olika former av distansutbildning i 
det som i dag är komvux. Vid en tillbakablick på bland annat statliga 
myndigheter, utredningar och statsbidrag framträder en tydlig ambi-
tion att åstadkomma kvalitativ och likvärdig distansutbildning samti-
digt som resultaten av strukturer och satsningar är svåra att bedöma. 

Korrespondensutbildning 

Korrespondensutbildning grundades i början av 1900-talet och blev 
ett alternativ till det allmänna skolväsendet. Individer deltog i studier 
via så kallade korrespondensbrev och läste realskole- och gymnasie-
kurser.  

Statens skola för vuxna 

Statens Skola för Vuxna, SSV, var en huvudman som från 1950-talet 
och framåt anordnade utbildning där elever på hemmaplan kunde 
läsa in en utbildning genom att läsa en kurs i taget. Vissa delar av 
utbildningen var platsförlagd till någon av skolorna i Norrköping 
eller Härnösand. Där tog eleverna del av introduktion, undervisning 
med genomgångar och genomförde tentamen. Statens skolor för vuxna, 
SSV bestod av SSVN i Norrköping (1956–2001) respektive SSVH, i 
Härnösand (1962–2001). 

Nationellt centrum för flexibelt lärande 

Nationellt Centrum för flexibelt lärande (CFL) bildades 2002 när 
Statens skola för vuxna (SSV) och delar av Distansmyndigheten 
(Distum) slogs samman. Myndigheten hade operativa enheter i 
Härnösand och Norrköping samt ledning i Hässleholm. CFL var en 
statlig skolmyndighet som hade i uppdrag att verka stödjande i  
vuxenutbildning och främja vuxnas lärande i flexibla studieformer i 
kommunal vuxenutbildning och i folkbildning. Myndighetens upp-
drag omfattade utveckling, utbildning, läromedel samt rådgivning 
och information. 
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I inledningen av myndighetens arbete ingick arbete med under-
visning och då för att erbjuda gymnasial vuxenutbildning på distans 
till elever som ett komplement till kommunernas utbud.  

Myndigheten lades ned 2008 som ett resultat av utredningen 
Myndigheter på skolområdet efter vilken även Myndigheten för Skol-
utveckling avvecklades. CFL:s ansvar och uppdrag lades in i Skolverkets 
uppdrag. Utredningen menar att omorganisationen av skolmyndig-
heterna kan ha medfört att stöd till arbetet med distansundervisning 
har kommit i skymundan.  

Distansutbildningskommittén 

Distansutbildningskommittén, Utredningen om distansmetoder inom 
utbildningen (U 1995:07) (DUKOM) lämnade fem rapporter varav 
en publicerades 1998 och särskilt behandlade flexibel utbildning på 
distans.1 

DUKOM:s huvuduppgift har varit att föreslå en strategi som långsiktigt 
främjar utvecklingen i hela landet av de möjligheter till distansutbild-
ning som den moderna informationstekniken (IT) erbjuder. Den lämp-
ligaste strategin för att främja distansutbildning med IT är enligt kom-
mitténs mening att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling av 
pedagogik, metodik och organisation samt för forskning.  

Många av de slutsatser som DUKOM drog är lika aktuella i dag. Be-
hoven av distansutbildning är stora, det behövs rätt förutsättningar 
om utvecklingen ska gå i rätt riktning och kraven på teoretiska kun-
skaper för att kunna verka i samhällsliv och arbetsliv ökar. DUKOM 
identifierade följande problemområden: 

• Tekniken.  

• Den tekniska användarkompetensen.  

• Distanspedagogiken.  

• Distanspedagogerna.  

• Läromedlen.  

• Handledningsresurserna.  

 
1 www.regeringen.se/49b722/contentassets/c8408c5be2474a778539f03d9adfe5ae/sou-199884 
(Hämtad 2020-10-21). 
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• Resurstilldelningen.  

• Utbildningsadministrationen.  

• Studievägledningen. 

Kunskapslyftet 

Kunskapslyftet var en nationell satsning på utbildning för vuxna som 
pågick från 1997 till och med 2002 och som finansierades av ett riktat 
statsbidrag som hanterades av Skolverket. Medlen kunde användas 
till både studieplatser och utveckling av verksamheten.  

Satsningen var främst riktad till arbetslösa med kortare utbild-
ning, men även anställda med kort utbildning och övriga vuxna fick 
delta om det fanns plats. Kunskapslyftets övergripande mål var dessa 
fyra:  

• Minskad arbetslöshet. 

• Utveckling av vuxenutbildningen såväl pedagogiskt som organi-
satoriskt. 

• Minskade utbildningsklyftor.  

• Förbättrade förutsättningar för tillväxt i landet.  

De över 100 000 helårsplatser per år som erbjöds målgruppen inne-
bar en markant ökning av antalet vuxna som läste på komvux. Kun-
skapslyftet kom att få en mycket stor betydelse för utvecklingen av 
och synen på vuxnas lärande. Vi har i nutid tagit del av statliga sats-
ningar i form av ”det nya kunskapslyftet”. Flera av de begrepp och 
företeelser som vi möter i dag har sitt ursprung i Kunskapslyftet. 
Exempelvis har uppsökande verksamhet, oberoende vägledning, orien-
teringskurser och efterfrågestyrning sitt ursprung i detta.  

Infrastruktursatsningen 

Infrastruktur för vuxnas lärande var ett riktat statsbidrag som delades 
ut 2003–2005. I budgetpropositionen 2005/06:1 framgår att syftet 
med statsbidraget var att utveckla det flexibla lärandet. Statsbidraget 
skulle lämnas ut under förutsättning att en kommun åtog sig att 
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successivt utveckla bland annat infrastruktur, pedagogik och meto-
dik. Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) fick i uppdrag 
att tillsammans med Högskoleverket och Statens skolverk ta fram 
riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra. Det gemensamma upp-
draget redovisades år 2004 och i redovisningen betonades vikten av 
lokal anpassning för att uppnå en ökad tillgänglighet för kommu-
nernas invånare. CFL fördelade år 2004 cirka 21 miljoner med målet 
att stödja utvecklingen av distansutbildning och andra former av 
flexibelt lärande och det var både kommuner och organisationer inom 
folkbildning som tog del av medlen. I 2005 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2004/05:100) gjorde regeringen bedömningen att 
det riktade statsbidraget skulle finnas kvar till och med 2008. Det 
motiverades bland annat med att kommunerna hade hunnit olika 
långt i utvecklingen av vuxenutbildningen.  

Skolverkets statsbidrag för kvalitetsutveckling i sfi 

Skolverket har haft i uppdrag att fördela statsbidrag till sfi utifrån 
förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för 
invandrare.  

Bidraget kunde sökas av både kommuner och av externa anord-
nare som verkar på entreprenad. Syftet med statsbidraget kan enligt 
utredningen ses som relativt öppet och övergripande då det fick 
lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet 
och individanpassning i sfi-utbildningen. Utredningens genomgång 
av beviljade statsbidragsansökningar visar att bidraget bland annat 
har använts till det som kan kallas lärverkstäder och till framtagande 
av digitala kurser i lärplattformar. Relativt stor andel av pengarna har 
lagts på digitala lärverktyg såsom datorer och lärplattor och andelen 
dessa utgör har ökat, från 17 procent 2014 till 29 procent 2018. An-
delen av medlen som används till kompetensutveckling har legat 
stadigt runt cirka 10 procent. Utredningen drar slutsatsen att kom-
muner och anordnare sökte statsbidrag till det de ansåg sig behöva 
och att inköpen av exempelvis elevdatorer behövdes. Samtidigt hade 
utredningen gärna sett en större satsning på kompetensutveckling 
som kan ha mer långsiktig effekt. Risken är att medlen inte primärt 
har lagts på att utveckla organisationens kompetens och processer 
för ökad flexibilitet och individanpassning. Skolverket har inte gjort 
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någon uppföljning av statsbidragets effekter i verksamheterna och 
på elevernas möjligheter till lärande. Under 2019 och 2020 har inga 
medel avsatts. 

9.3 Problembild 

Nedan redogör utredningen för en mångfacetterad problembild i 
den distansundervisning som bedrivs inom komvux. 

Bristande kvalitet och likvärdighet  

Det finns i dag ingen granskning eller rapportering som ger en sam-
lad bild av kvalitet och likvärdighet i distansundervisningen i sfi. Ut-
redningen erfar dock att det finns brister. Det aktuella läget med den 
till Covid-19 relaterade övergången till distans bekräftar detta. Om-
ständigheterna när detta skedde kan beskrivas som mycket speciella 
samtidigt som det går att dra slutsatsen att skillnader i kvalitet och 
likvärdighet har synliggjorts. Likaså menar utredningen att beskriv-
ningarna som finns kring genomförandet av distansundervisningen i 
sfi under pandemin signalerar att de strukturer som skulle behöva 
finnas för att åstadkomma en utbildning av hög kvalitet för de elever 
som finns i utbildningen brister.  

Utredningens arbete före Covid-19 visar att den bristande lik-
värdigheten går att utläsa bland annat i de krav som ställs på eleverna 
för att få läsa på distans. Genom att studera kommunernas hemsidor 
och information till elever framträder en brokig bild. Exempelvis 
varierar det vilka kurser och studievägar i sfi som erbjuds på distans 
och på vilka grunder en elev får läsa dessa kurser. Det skiftar också i 
vilken grad det krävs självständigt arbete och vilken språklig nivå 
eleven ska ha uppnått för att få påbörja distansstudier. I vissa kom-
muner krävs egen dator och endast ett fåtal kommuner beskriver att 
de har datorer som eleverna kan få låna. Det varierar också i vilken 
utsträckning det ställs krav på fysisk närvaro i olika omfattning. 

Kvaliteten i sfi-kurser på distans varierar. Utredningen har sett 
att det förekommer allt från individuella upplägg med enskild kon-
takt mellan elev och lärare till organisationsspecifika och standardi-
serade kurser. Därtill finns det produkter och tjänster på marknaden 
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som utlovar mer eller mindre helhetslösningar på en individanpassad 
distansutbildning.  

Utredningen menar att de kurser som elever erbjuds kan vara 
tunna och erbjuda relativt lite innehåll, särskilt i relation till det 
lärande som sker i närundervisning. Ett asymmetriskt fokus på de 
olika färdigheterna är vanligt och särskilt den muntliga kommunika-
tionen kan hamna i skymundan. Undervisning på distans riskerar 
därmed att missa väsentliga delar i elevernas kommunikativa utveck-
ling. Utredningen har mött en övertro på i vilken utsträckning elever 
kan utveckla språket och kommunikativa förmågor och färdigheter 
i det arbetsliv som kan vara orsaken till valet av studier på distans. 
Denna övertro kan betyda att de som ansvarar för resurser till under-
visningen liksom de som planerar undervisningen räknar med att 
eleven utvecklar muntlig kommunikation och produktion genom att 
tala på exempelvis arbetet. Det ställer stora krav på organisation och 
lärare att skapa upplägg för distansundervisning som driver på munt-
lig aktivitet och utveckling. 

Vuxenutbildningens alla syften utvecklas inte i distansutbildningen 

Sfi-undervisningen har ett vidare syfte än att eleverna ska lära sig 
svenska. I läroplan för vuxenutbildning2 står det att vuxenutbildningen 
ska förmedla kunskaper så att eleverna ska kunna arbeta och verka i 
samhället samt förberedas för fortsatta studier. Därtill ska vuxen-
utbildningen  

förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen 
i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värder-
ingarna och de mänskliga rättigheterna. 

I perspektiv för utbildningen beskrivs exempelvis entreprenörskap, 
miljö och digital kompetens. Även i sfi-kursplanen finns mål om ut-
veckling av digital kompetens.3  

Det finns en utmaning i att den digitala kompetens som eleverna 
ska ha möjlighet att utveckla i utbildningen kan vara ett krav för att 
få delta i undervisning på distans. Samtidigt krävs det givetvis en viss 
nivå på den digitala kompetensen för att med framgång kunna stu-

 
2 Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen, (Lvux12). 
3 Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91). 
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dera på distans. Utredningen menar att verksamheterna bättre be-
höver planera för hur eleverna kontinuerligt och redan från början i 
sfi ska utveckla den digitala kompetensen, bland annat för att de 
längre fram i sfi-studierna ska ha förutsättningar för distansstudier. 
Det betyder att skolor som aktivt arbetar med läroplanen, hela inne-
hållet i sfi-kursplanen och kanske därtill anordnar orienteringskurs i 
grundläggande digital kompetens sannolikt har elever som är bättre 
förberedda när det kan bli aktuellt med distansstudier.  

Utredningen menar att många av vuxenutbildningens syften ut-
vecklas i samarbete med andra elever. I de fall distanselever i huvud-
sak arbetar på egen hand i en lärplattform är risken stor att dessa 
delar inte utvecklas i tillräcklig omfattning. De flesta lärplattformar 
på marknaden kan i sig eller med stöd av andra digitala lösningar 
möjliggöra samarbete elever emellan och de möjligheterna bör tas 
tillvara. 

Sammantaget behöver huvudmannen ge rektor och verksamhetens 
medarbetare förutsättningar att organisera och planera distansunder-
visningen med alla gällande styrdokument i grunden. 

Den flexibla undervisningen möter inte alla målgrupper 

Skolinspektionen har inte granskat distansutbildning i sfi. Reger-
ingen gav dock 2014 myndigheten i uppdrag att granska kvaliteten 
på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Uppdraget 
redovisades 2015.4  

Skolinspektionen beskriver i rapporten väl hur vuxenutbildningens 
målgrupp har förändrats. Från att tidigare ha mött många elever som 
hade som mål att läsa ett fåtal kurser eller att förbättra sina betyg har 
målgruppen numera större behov och de kan behöva läsa ett större 
antal kurser. Många elever har stora behov av att hämta in kunskap 
och har samtidigt svårigheter av olika slag. Detta gör att elevernas 
behov av stöd kan vara omfattande och elevgruppen som läser kurser 
på distans är heterogen. Elevernas behov och förutsättningar skiljer 
sig åt. Skolinspektionen menar att huvudmännen är medvetna om 
detta samtidigt som det inte återspeglas i hur distansundervisningen 
bedrivs och att den inte är anpassad till målgruppen. Det är i stället 
vanligt att distansundervisningen ses som en undervisningsform som 

 
4 Skolinspektionen 2015. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning. Dnr 400-2014:1138. 
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inte är för alla. Den riktar sig främst till den grupp av elever som har 
god studievana och förmåga att arbeta disciplinerat med studierna. 
Det är därför vanligt att studie- och yrkesvägledare avråder vissa 
grupper av elever från distansundervisning. Eleverna anses inte ha de 
förmågor och kunskaper som behövs för att klara studierna. Vidare 
menar Skolinspektionen att distansundervisning inte sällan ses som 
ett komplement till närundervisning och till och med som ett ”nöd-
vändigt ont”. Synen återkommer bland alla inblandade från elev, 
lärare, studie- och yrkesvägledare till rektor och representanter för 
huvudmännen. Skolinspektionen beskriver att flera lärare och rekto-
rer i granskningen ger uttryck för att distansundervisningen är statisk 
och svårföränderlig. Undervisningen är konstant och eleven är den 
som ska passa in i formen men konsekvenserna är att distansunder-
visningen inte utvecklas och att risken för studieavbrott är hög.  

Infrastrukturen för digitalisering i vuxenutbildningen har brister 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) gjorde 2019 
en enkätundersökning av vilka förutsättningar som finns för digita-
lisering inom vuxenutbildningen och publicerade rapporten Digitali-
sering inom sva och sfi på vuxenutbildningen.5 NC fick in 174 svar 
från lärare inom sfi och svenska som andraspråk i komvux. Under-
sökningen visar att generellt sett har lärare arbetsredskap som bärbar 
dator och en it-support som fungerar. Det finns däremot stora 
brister vad gäller elevernas tillgång till digitala verktyg och it-stöd 
vilka kan beskrivas som helt otillräckliga. 34 procent av eleverna har 
direkt tillgång till dator eller surfplatta och resten har tillgång till viss 
del. Utredningen ser att förekomst av elevdatorer på ett sätt som kan 
kallas 1–1 där varje elev har sin egen dator är mycket ovanligt i sfi. 

Skolverket publicerade 2019 rapporten Digital kompetens i förskola, 
skola och vuxenutbildning.6 I rapporten fastslås att tillgången till sup-
port av både teknisk och pedagogisk karaktär varierar i komvux. 

 
5 Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2019. Digitalisering inom sva och sfi på vuxen-
utbildningen.  
6 Skolverket 2019. Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Rapport nr 476. 
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Flexibiliteten har i viss mån ökat men inte graden 
av individanpassning  

Individanpassning och flexibilitet är komplicerade begrepp och det 
sker ofta en sammanblandning eller överlappning dem emellan. Se 
betänkandets samling av ord och begrepp för utredningens valda de-
finitioner. Individanpassning är särskilt komplext medan flexibilitet 
kan anses vara något enklare. Samtidigt menar de danska andraspråks-
forskarna Lund och Svendsen Pedersen (2006)7 att olika former av 
flexibilitet behöver problematiseras. Praktisk-organisatorisk flexi-
bilitet, det vill säga tillgång till undervisning på tider till exempel i 
relation till arbete eller barnomsorg, och pedagogisk organisatorisk 
flexibilitet som erbjuds till exempel genom studiehallar eller via distans-
studier, har inte per automatik något med flexibelt lärande att göra. 
Flexibelt lärande betyder snarare enligt dessa forskare att det i under-
visningen organiseras för många former av lärande med möjligheter 
till kollaboration. Det behövs flera läranderum och att verksam-
heterna möjliggör lärandeprocesser som ger eleverna förutsättningar 
att tillsammans med andra utveckla sitt andraspråk. Detta behöver 
ske såväl i som utanför klassrummet. Detta talar för att flexibilitet 
inte enkelt uppnås genom att elever tar del av distanskurser.  

Utredningen menar att utvecklingen av kurser i vuxenutbild-
ningen kan anses har gått från en högre grad av individanpassning till 
en lägre i och med förekomsten av standardiserade kurser i lärplatt-
formar och liknande. 

Det finns för lite forskning att luta sig mot 

Vuxenutbildningen ska likt andra skolformer vila på forskning och 
beprövad erfarenhet. Tillgången till forskning om vuxnas formella 
lärande är begränsad men det finns svensk forskning om vuxnas 
lärande av ett andraspråk i och utanför formell skolmiljö. Likaså finns 
internationell forskning att lära av.  

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt Individanpassad 
vuxenutbildning med fokus på digitala verktyg publicerades 20198 och 
utgår från 15 studier, varav fyra omfattar komvux och ytterligare två 

 
7 Lund, K. & Svendsen Pedersen (2006). Can (a second) language be learned in the workplace? 
Roskilde Universitet. 
8 Skolforskningsinstitutet 2019. Individanpassad vuxenutbildning med fokus på digitala verktyg. 
Systematisk översikt 2019:03. 
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omfattar skandinaviska studier med förhållanden som i stor ut-
sträckning liknar de svenska. Institutet konstaterar att när digitala 
verktyg används för att genomföra distansundervisning påverkas 
förutsättningarna för individanpassning av undervisningen både i 
form av möjligheter och utmaningar. Ett exempel på möjligheter 
som nämns är att lärare kan förmedla ett omfattande kursmaterial 
till eleverna. Som utmaning nämns att lärare kan få sämre överblick 
över vad eleverna gör och hur de lär sig. Institutet menar vidare att 
distansutbildning kan vara det bästa alternativet för vissa elever andra 
elever i större utsträckning riskerar avbrott från studierna. 

Reglering av flexibilitet och individanpassning räcker inte 

Det finns ingen särskild reglering av distansundervisning i komvux. 
Distansundervisningen har setts som en studieform som väsentligen 
förenklar för elever att kombinera studierna med exempelvis arbete 
och utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar.9 

Komvux skiljer sig från de andra skollagsreglerade skolformerna 
genom att det inte finns några bestämmelser om närvaroplikt och 
begreppet skolförlagd förekommer inte. Utredningen vill påpeka att 
det finns en koppling mellan närvaro och individens försörjning vid 
ersättning från det offentliga vilket kan uppfattas som en närvaro-
plikt men den kan inte härledas till utbildningens styrdokument. 

Utredningen har sett ett behov av att reglera distansundervis-
ningen i sfi med syfte att förbättra elevernas möjligheter till lärande. 

Otydlighet skapar begreppsförvirring 

Ett mängd begrepp används för de olika former av digitalt och flexi-
belt lärande som erbjuds inom vuxenutbildningen. Utredningen har 
identifierat följande begrepp och konstaterar att det på exempelvis 
kommunernas hemsidor förekommer att kommunen beskriver upp-
lägget för studierna kort. 

• Distans. 

• Heldistans. 

 
9 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800). 
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• Halvdistans. 

• Närdistans. 

• Distans med handledning. 

• Flex. 

I beskrivningarna av upplägg specificeras bland annat hur ofta eleven 
behöver komma till skolan, förekomst av handledning och hur eleven 
kan träffa lärare. Utredningen anser att det finns ett behov av att 
definiera begreppen för att åstadkomma en ökad tydlighet och bättre 
möjligheter att jämföra och följa upp. Exempelvis är distans med 
handledning ett onödigt begrepp då det är svårt att föreställa sig en 
kvalitativ och individanpassad distansundervisning utan någon form 
av handledning. Det skulle också medföra att begrepp som när-
distans och halvdistans inte behöver användas eftersom det alltid 
behöver finnas möjligheter för eleverna att komma till skolan och 
möta lärare. Det finns inte heller några hinder för att kräva att elever 
som läser på distans har vissa obligatoriska aktiviteter på plats. 

9.3.1 Statistik 

Andelen elever som tar del av utbildning på distans ökar men det 
förs ingen statistik över deltagandet i distansutbildning i sfi. Orsa-
ken är att statistiken om deltagande i sfi anges i närvarotimmar vilket 
inte är möjligt vid studier på distans. Enligt en muntlig uppgift från 
Skolverket handlar det uppskattningsvis om 2–3 procent. 

I den enkät som genomfördes av utredningen i början av 2020 
ställde utredningen frågan om vilka studieformer som erbjuds i sfi. 
Då det förekommer flera olika former av flexibelt lärande ute i landet 
användes både begreppen distans och flex samtidigt som olika for-
mer av distans såsom närdistans och halvdistans valdes bort. Enkäten 
visar följande: 
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Figur 9.1 Enkätsvar om studieformer för sfi 

 
Källa: KLIVA:s kommunenkät 2020. 

 
 

55 procent av de svarande uppger att de erbjuder distans och flex 
som studieformer i sfi. 

Utredningen anser att det är en fördel att enkäten genomfördes 
innan Covid19 då det ger en bild av det utbud som huvudmännen har 
planerat för. Samtidigt går det inte att dra några slutsatser om hur ett 
distansutbud kan se ut vid en återgång till mer normala omständig-
heter. 

9.4 Erfarenheter från Covid-19-pandemin 

Under utredningens arbete under våren och hösten 2020 utmanades 
alla skolformer i det pedagogiska arbetet med anledning av covid-19.  
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Rapporter och sammanställningar 

Utredningen har följt utvecklingen genom att ta del av följande 
underlag: 

• Skolverkets sammanställning Sammanställd information om situa-
tionen hos huvudmän inom riktade insatser med anledning av 
Corona-krisen.10 

• Skolverkets delredovisning Covid-19-pandemins påverkan på skol-
väsendet.11 

• Nationellt centrum för svenska som andraspråks rapport Hur går 
det för sfi-undervisning på distans.12  

Utöver detta har utredningen tagit del av lärares kommunikation i 
sociala medier.  

Skolverket beskriver att det ofta fungerar väl och ibland också över 
förväntan att bedriva gymnasie- och vuxenutbildning via fjärr- eller 
distansundervisning. Samtidigt ifrågasätter utredningen slutsatsen 
när knappt 40 enkätmottagare har svarat på frågor som rör vuxen-
utbildningen varav endast 8 direkt anger att verksamheten fungerar 
bra. Det är också fler huvudmän som ser utmaningar i vuxenutbild-
ningen än i gymnasieskolan. Bland annat menar de att aktiviteten är 
lägre bland komvuxeleverna. Eftersom närvaro inte alltid registreras 
på samma sätt i komvux som exempelvis i gymnasieskolan menade 
huvudmännen att frågan var svår att besvara men uttryckte att 
studieaktiviteten i sfi i gruppen studiesvaga och elever utan internet-
uppkoppling hade gått ned. I några grupper av elever hade studie-
aktiviteten ökat. Detta genom ökade möjligheter att delta när utbild-
ningen var mer flexibel. Generellt sett ansågs utmaningarna vara som 
störst i sfi och att det är svårt att arbeta så konkret med språk-
utvecklingen som lärare och elever vanligtvis gör på plats i ett klass-
rum. Huvudmännen bekräftar utredningens uppfattning att många 
av eleverna saknar datorer och internetuppkoppling vilket försvårar 
undervisningen. Några huvudmän uppger att de har lånat ut datorer 
eller surfplattor till eleverna medan andra uppger att de inte har de 

 
10 www.skolverket.se/getFile?file=6547 (Hämtad 2020-09-10). 
11 www.skolverket.se/getFile?file=7079 (Hämtad 2020-09-10). 
12 www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/aktuella-teman/distansundervisning-på-sfi-1.497705 
(Hämtad 2020-09-10). 
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möjligheterna. Detta har hanterats genom att elever tar del av upp-
gifter via post eller kommer till skolorna och hämtar och lämnar 
uppgifter. 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk drar slutsatsen 
att likvärdigheten brister. Bland utmaningarna som lärare nämner 
finns sådant som elevernas bristande digitala kompetens, svårigheter 
att handleda och följa progression, att utveckla elevernas talade språk 
och att många elever saknar tillgång till digitala verktyg och internet-
uppkoppling. I rapporten beskrivs också problem med den garante-
rade undervisningstiden i sfi där elever erbjuds olika många timmar 
och ofta få timmar per vecka. Skolorna har svårt att upprätthålla 
kontakten med eleverna, tillgången till digitala lärverktyg brister 
med minskad aktivitet som följd och andelen avbrutna studier ökar. 
Det finns dock goda exempel på verksamheter där hela eller delar av 
undervisningen har fungerat relativt väl. 

Utredningens närvaro i sociala medier har gett ögonblicksbilder 
av hur lärare upplever undervisningen på distans i sfi. De beskriver 
särskilda utmaningar på studieväg 1 och specifikt på de inledande 
kurserna. Dessa elever har ingen eller kort studiebakgrund samtidigt 
som de befinner sig i ett tidigt skede av sin språkutveckling. Därför 
har de stora behov av lärares stöd och konkret undervisning vilket 
har varit svårt att möta. Elever på studieväg 1 har i större utsträck-
ning deltagit i undervisning i små grupper på plats i skolan och även 
hämtat fysiskt material där. Även kontakt via telefon verkar vanli-
gare på studieväg 1 än på andra studievägar. 

Utredningen vill särskilt lyfta den skillnad som finns mellan vuxen-
utbildningen och gymnasieskolan. När rekommendationen om distans-
undervisning kom hade gymnasieskolan haft sina elever i minst en dryg 
termin medan många elever i sfi nyligen hade påbörjat sina studier. 
Det är sannolikt svårare att ha den kontakt som krävs för ett lärande 
när det inte finns en etablerad relation.  

Skolinspektionen har inte gjort någon särskild granskning av de 
vuxna elevernas situation under pandemin. Skolinspektionen har inte 
heller uppdraget att bedriva tillsyn på enhetsnivå, utan endast på huvud-
mannanivå när det gäller komvux.  

Utredningen drar slutsatsen att sfi-eleverna har drabbats särskilt 
hårt av den i skrivande stund rådande pandemin och hanteringen av 
den. 



Digitala studieformer SOU 2020:66 

272 

Ökad arbetsbelastning för lärare 

Utredningen erfar att lärares arbetsbelastning har varit större än van-
ligt under perioden vilket bekräftas av den undersökning som fack-
förbundet Lärarnas riksförbund har gjort där 35 procent anger en stor 
ökning i arbetsbelastning, 35 procent viss ökning och 15 procent oför-
ändrad.13  

9.5 Rekommendationer om fjärrundervisning i sfi 
och sfi i kombination 

Utredningen har haft i uppdrag att se över distansundervisningen i 
sfi. Utredningen har även i uppdrag att rekommendera kommuner 
hur de kan arbeta. Det senare har utredningen valt att göra på området 
fjärrundervisning och redogör nedan för de möjligheter som studie-
formen erbjuder. 

Fjärrundervisningen behöver inte regleras i komvux 

I andra skolformer är fjärrundervisning något som förekommer när 
särskilda omständigheter råder. Sådana omständigheter kan bland 
annat vara lågt elevantal i ett ämne eller att det saknas lärare med rätt 
behörighet. Det finns också krav på handledare på plats i lokalen när 
elevens lärare finns på en annan fysisk plats. Dessa omständigheter 
och krav är inte eftersträvansvärda i komvux och regleringen om 
flexibilitet och individanpassning är relevant. 

För att fjärrundervisningen ska hålla hög kvalitet behöver rektor 
göra bedömningar om hur den bäst utvecklas och organiseras på om-
råden som exempelvis lärares kompetensutveckling, lämpliga elev-
antal i grupper och behov av tillgång till handledning på plats. Detta 
bör vara en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
13 Lärarnas riksförbund 2020. Coronapandemin och undervisningens genomförande. LRUND185PM. 
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Huvudmännen kan åstadkomma ökad flexibilitet 
genom fjärrundervisning 

Mindre kommuner kan ha svårt att åstadkomma ett brett utbud som 
möter alla de behov av flexibilitet som kan finnas i sfi. Flexibiliteten 
kan öka på följande områden genom fjärrundervisning och samverkan 
mellan huvudmän: 

• Kvällsundervisning.  

• Undervisning sommartid. 

• Undervisning på arbetsplatser. 

• Elever boende i glesbygd. 

Utredningen har mött representanter för små kommuner som i dag 
inte erbjuder kvällsundervisning på grund av ett litet elevunderlag. 
För dem skulle en samverkan med andra kommuner kring undervis-
ning på kvällstid i form av fjärrundervisning kunna vara en lösning. 
Eleverna kan exempelvis ta del av undervisningen i hemmet eller på 
skolan. 

Sfi ska bedrivas kontinuerligt under hela året och 51 procent av 
kommunerna anger i utredningens enkät att de under sommaren be-
driver sfi enligt ordinarie upplägg. 45 procent erbjuder någon form 
av anpassat upplägg med handledning, flex eller distans. Utredningen 
menar att en samverkan mellan kommuner kring fjärrundervisning 
kan vara ett sätt att erbjuda undervisning under sommaren på ett sätt 
som i stor utsträckning liknar den som bedrivs resten av året.  

Utredningen anser att många elever skulle gynnas av att kunna ta 
del av sfi-undervisning på arbetsplatser. Fjärrundervisning skulle 
kunna användas när det finns flera individer hos samma arbetsgivare 
som då kan studera under arbetstid eller i anslutning till den. Genom 
fjärrundervisningen kan elever på olika arbetsplatser undervisas av 
samma lärare och både elever eller lärare kan lägga tid på studier 
i stället för resor.  

För elever i glesbygd kan fjärr- och distansundervisning vara ett 
sätt att utan långa pendlingssträckor ta del av sfi. 
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Huvudmännen kan åstadkomma ökad individanpassning 
genom fjärrundervisning 

Det finns många olika aspekter av individanpassning och utredningen 
ser att den kan öka på följande områden genom fjärrundervisning 
och samverkan mellan huvudmän:  

• Yrkesinfärgad sfi-undervisning. 

• Kombinationsutbildningar. 

• Intensiv sfi för akademiker.  

• Förstärkning av studievägsanpassad sfi. 

• Tillgång till studier i högre omfattning än 15 timmar/vecka. 

• Delar i sfi såsom läs- och skrivundervisning. 

De uppföljningar av kombinationsutbildningar i sfi som nu finns att 
ta del av visar att eleverna upplever att motivationen ökar när stu-
diernas innehåll präglas av fokus på yrke och arbete.14 Samtidigt finns 
det, beroende på utbildning, behov av att varje huvudman bedömer 
när elever kan påbörja kombinationsutbildningar. Genom att sam-
verka kring det som kan kallas en yrkesinfärgning, det vill säga att 
delar av sfi-utbildningen har ett yrkesinriktat innehåll utan att eleven 
läser andra nationella kurser i komvux, kan fler elever tidigare under 
utbildningsresan ta del av ett individanpassat innehåll med yrkesfokus. 
Studiehandledning på modersmål, särskilt för elever som läser kom-
binationsutbildning, lämpar sig väl för fjärrundervisning. Huvud-
mannen kan erbjuda fler elever studiehandledning än vad man kan 
erbjuda med lärare på plats. 

Utredningens enkätundersökning visar att ett fåtal kommuner 
anser att de genom samverkan med andra huvudmän kan utöka an-
talet kombinationsutbildningar. Därtill menar många huvudmän ut-
redningen har träffat att samverkan kring dessa utbildningar hindras 
av stora geografiska avstånd. Sannolikt kan fjärrundervisning genom 
samverkan vara en strategi för huvudmännen. 

 
14 Se bl.a.Strategirådet 2019. Utvärdering av kombinationsutbildningar för utrikesfödda. Slutrapport. 
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9.6 Utgångspunkter för utredningens förslag 

Utredningen redogör ovan för en mångfacetterad problembild. Stärkt 
kvalitet och likvärdighet i arbetet med distansundervisning förutsät-
ter att distansundervisningen är en del av huvudmannens systema-
tiska kvalitetsarbete. Utredningens förslag och bedömningar medför 
en reglering av distansundervisningen som hittills har bedrivits i  
komvux som en del av flexibiliteten och individanpassningen. Det 
finns ett behov av att anta en restriktiv hållning till distansundervis-
ning i sfi. Den utveckling med en allt större andel elever som läser på 
distans i grundläggande och gymnasial komvux är inte eftersträvans-
värd bland annat då resultaten generellt sett är något sämre och att 
komvux uppdrag är omfattande utöver kunskaper i ämne och kurs. 

Utredningen har under arbetet med betänkandet strävat efter att 
de olika delarna ska bilda en helhet med elevens kunskapsutveckling 
i fokus. Utveckling av en distansundervisning i sfi av god kvalitet rela-
terar därmed till förslag och bedömningar som presenteras i andra 
delar av betänkandet. 

Lärcentrum kan spela en viktig roll 

Med lärcentrum avses i förordningen (2017:1303) om statsbidrag för 
lärcentrumen15 platser där olika grupper av studerande erbjuds stöd 
i sitt lärande genom möte med lärare och annan personal samt ges 
möjlighet att möta andra studerande. Komvuxeleverna är en av mål-
grupperna för lärcentrum. Huvudmän för kommunal vuxenutbild-
ning kan söka statsbidraget och minst två kommuner ska ingå i en 
ansökan då bidraget kräver att kommuner samverkar. Bidraget kan 
användas till att starta lärcentrum men också till att utveckla befint-
liga. Det söks allt mer medel för att bygga upp lärcentrum och stats-
bidraget är översökt.16 

Lärcentrum kan spela en viktig roll för elever som i någon form 
tar del av digitala studieformer. Eleverna kan få stöd av lärare och 
annan personal och därtill vara en plats där elever kan arbeta tillsam-
mans med varandra.  

Då det förekommer att huvudmännen upphandlar hela eller delar 
av sfi är det viktigt att huvudmännen med elevernas bästa för ögonen 

 
15 Förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum. 
16 Skolverket 2020. Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2019. Dnr 8.1.1-2020:440. 



Digitala studieformer SOU 2020:66 

276 

planerar för samarbete mellan lärcentrum och de externa anordnarna. 
Såväl ansvars- som resursfrågor behöver hanteras. Lärcentrum ska 
vara en tillgång för eleverna oavsett om det finns en extern anordnare 
på orten eller på annan ort.  

Digitala studieformer kan inte anses spara pengar 

Utredningen menar att det kan råda en uppfattning om att det går 
att genomföra besparingar genom att fler elever läser på distans och 
att detta är problematiskt. Redan i DUKOM (SOU 1998:94) skriver 
utredaren att möjligheter till besparingar ofta är överdrivna.17  

Utredningen menar att det finns en risk att de kommuner som 
ser en möjlighet till besparingar organiserar utbildningen på ett sätt 
som kompromissar med kvaliteten. De besparingar som kan göras 
kan primärt relateras till minskade lokalkostnader när elever läser på 
distans och eventuella samordningsvinster när huvudmän kan sam-
verka kring utbud där elevunderlaget är bristande. 

Lärare kan i distans och i fjärrundervisning liksom i närundervis-
ning endast hantera ett begränsat antal elever när undervisningen ska 
vara individanpassad. Eleverna kan även behöva olika former av stöd 
och handledning för att tillgodogöra sig undervisningen. Därtill menar 
många lärare att det krävs mer planering av lektionerna då det inte 
går att vara spontan på samma sätt som i närundervisning och att det 
är mer tidskrävande att utforma uppgifter för fjärrundervisning.  

Standardiserade kurser kan ha både nackdelar och fördelar 

Ett begrepp som förekommer i beskrivningar av distanskurser är 
standardiserade kurser. Standardiserade kurser kan beskrivas som 
kurser som tas fram av en eller flera lärare och därefter används av 
fler lärare än dessa. Undervisande lärare kan ha begränsade möjlig-
heter att utveckla och ändra kurserna på egen hand. Problem med 
standardisering av kurser uppstår om de ekonomiska villkoren är 
sådana att lärare saknar tid till kursutveckling och att planera och 
genomföra individanpassad undervisning utifrån kurserna. Utred-
ningen menar att det redan i dag finns en grupp lärare i komvux som 

 
17 SOU 1998:94. DUKOM Distansutbildningskommittén.  
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beskriver sig som rättningsmaskiner snarare än lärare som under-
visar. Det finns också en risk att det kan uppstå ett resonemang om 
att centralt framtagna och standardiserade kurser per automatik ses 
som kvalitetssäkrade.  

Sannolikt kan det finnas fördelar med att lärare tillsammans ska-
par en grundstruktur i sfi-kurserna i såväl närundervisning som olika 
former av digital undervisning. Det ger lärare möjlighet till kollegialt 
lärande med samtal om elevernas lärande och en grund att utgå ifrån 
när de arbetar vidare med en specifik grupp med elever. En annan 
möjlighet med samarbete kring framtagande av kurserna i någon 
form av standardiserat förfarande är att lärare och andra funktioner 
på skolorna kan lägga in moduler med kompletterande innehåll. Det 
kan exempelvis vara ett yrkesspecifikt innehåll, arbetsmarknadskun-
skap, fler möjligheter till mängdträning och uppgifter från studie- 
och yrkesvägledare. 

Sfi-undervisningen ska vara individanpassad och utgå från såväl 
elevens bakgrund som mål. Detta talar för vikten av att lärare har 
möjlighet att anpassa och ändra innehållet i kurserna utan att invänta 
centrala processer. Likaså ska lärares profession och därmed kompe-
tens att utforma den egna undervisningen respekteras och ses som 
både en självklarhet och en styrka. 

Lärares kompetens och förutsättningar 

Utredningen presenterar i betänkandet ett antal förslag och bedöm-
ningar på området kompetens för vuxenutbildningens medarbetare 
och vill samtidigt sammanfatta de delar i lärares kompetens och 
förutsättningar som forskaren Stefan Hrastinski samlar i boken Mer 
om nätbaserad utbildning.18 I boken konstateras att övergången till 
nätbaserad utbildning inte kan ses som trivial. Det fungerar inte att 
enbart byta form för lärandet utan det behövs omfattande utveck-
lingsinsatser på flera områden. Utredningen menar att det utan stra-
tegiska satsningar med stort fokus på kompetensutveckling finns risk 
att distansutbildning blir instruktioner till självstudier och distribu-
tion av material snarare än kvalitativ distansundervisning. 

I boken beskrivs också vilka delar som behöver utvecklas för att 
åstadkomma distansutbildning av hög kvalitet:   

 
18 Hrastinski, S. red. Mer om nätbaserad utbildning. Studentlitteratur. 
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• Lämpliga pedagogiska metoder. 

• Digital kompetens. 

• Lämpliga lärplattformar och kunskaper att utnyttja hela potentialen. 

• Positiv organisationskultur. 

Utöver kompetens behöver lärare dessutom förutsättningar att ut-
veckla och utföra sitt arbete. Sannolikt behöver lärare extra tid i in-
ledningen och utvecklingen av en undervisning av hög kvalitet. Ut-
redningen erfar att en viktig faktor för lärares utveckling är i vilken 
utsträckning de undervisar på distans. I större organisationer kan 
lärare ha hela sin tjänst som distanslärare och därmed möjligheter att 
fokusera på arbete och utveckling i distansundervisning. Andra lärare 
har tjänster med både närundervisning och distansundervisning 
vilket kan vara en stor utmaning. Utredningen betonar att sfi även 
utan distansundervisning har en bristande kvalitet och likvärdighet. 
Sannolikt kan lärares ökade kompetens leda till att fler elever som 
behöver det kan ta del av distansundervisning. 

För att fatta rätt beslut om vilka elever som har förutsättningar 
att klara av distansstudier behövs en noggrann kartläggning av elever-
nas kunskaper och kompetenser. Detta är ännu ett motiv för att 
stärka kartläggningen i sfi vilket utredningen gör genom förslaget 
om obligatorisk kartläggning. Genom en tidig kartläggning kan elev 
och lärare lägga upp en plan för hur elevens digitala kompetens och 
förmåga att arbeta självständigt kan utvecklas. Orienteringskurserna 
i komvux möter väl dessa behov och bör användas i en sådan omfatt-
ning och på ett sätt som gynnar elevernas utveckling. 

Elever i behov av distansundervisning 

Distansundervisning är ett alternativ för elever som inte kan ta del 
av den garanterade undervisningstiden om 15 timmar per vecka på 
plats på skolan. Arbete kan vara en anledning och särskilt anställ-
ningarnas omfattning, förläggning i tid och rum kan vara sådana att 
närundervisning med någon form av kontinuitet inte är möjlig.  

I elevgruppen som arbetar är det vanligt med studier i en omfatt-
ning som understiger de rättighetslagstiftade 15 timmarna per vecka. 
Utredningen anser att det är ett stort problem att elever som läser i 
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varierande omfattning går i samma grupper. Risken är att undervis-
ningen utformas efter ett genomsnitt eller för de elever som läser 
15 timmar. Skolinspektionen pekade på det förstnämnda i sin rapport 
Undervisning i svenska för invandrare 2018.19  

Figur 9.2 Enkätsvar – organisering av sfi-undervisning för elever som läser 
färre än 15 timmar/vecka 

 
Källa: KLIVA:s kommunenkät 2020. 

 
 

Särskilt utmanande är närundervisning för elever som har oregel-
bundna arbetstider. För de elever arbetar och som själva önskar det, 
kan distansundervisning vara den bästa studieformen. Undervisningen 
kan då genomföras enligt en fastlagd plan och med kontinuitet. Även 
elever med olika former av ohälsa kan, särskilt under en begränsad 
period, gynnas av distansundervisning. 

 
19 Skolinspektionen 2018. Undervisning i svenska för invandrare. Dnr 400-106:699. 
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Sömlösa övergångar mellan studieformer gynnar elevernas lärande  

Utredningen menar att huvudmannen ska planera sfi-utbildningen 
så att elever kan byta studieform utan att progressionen avstannar. 
Det gynnar exempelvis elever som går i och ur olika kortare anställ-
ningar där perioder av distansundervisning kan öka möjligheterna till 
fortsatt progression och minska perioder med studieavbrott. 

Det förekommer att huvudmännen har olika organisation för när-
undervisning och distansundervisning såsom närundervisning i egen-
regi eller hos en eller ett par externa anordnare och distansundervis-
ning hos en annan. Utredningen menar att det är ett upplägg som 
sannolikt inte är gynnsamt för eleverna genom att det exempelvis kan 
medföra onödiga lärarbyten, förlorad dokumentation och behov av 
ny introduktion. Det är också viktigt att möjligheterna till sömlösa 
övergångar inte primärt blir av administrativ karaktär utan att det 
finns en röd tråd i upplägg av undervisningen. 

9.7 Utredningens förslag om distansundervisning 

Utredningens förslag skapar tillsammans med rekommendationerna 
ovan en helhetslösning för hur huvudmännen kan öka kvaliteten i 
distansundervisning. Förslag och bedömningar i kapitlet gäller distans-
undervisning. De tidigare beskrivningarna om hur huvudmännen kan 
arbeta gäller fjärrundervisning som inte regleras.  

Digitala studieformer former kan, när de används på rätt sätt, ut-
göra ett viktigt underlag för att i högre utsträckning erbjuda en flexi-
bel och individanpassad utbildning.  

2020 har fler sfi-elever än någonsin deltagit i undervisning på di-
stans. De slutsatser som kan dras av situationen relaterad till covid-19 
stärker utredningen i uppfattningen att hållningen till distansunder-
visning ska vara restriktiv. Vad gäller lärares kompetens är det rele-
vant att de skolutvecklingsinsatser och den kompetensutveckling 
som Skolverket tar fram anpassas till vuxenutbildningen och didak-
tiska perspektiv på distansundervisning behöver ingå.  
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Begreppsdefinitioner 

Utredningen använder följande etablerade definitioner för de olika 
studieformerna: 

• Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med in-
formations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är 
åtskilda i rum men inte i tid. 

• Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med 
informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är 
åtskilda i både rum och tid. 

• Närundervisning är undervisning som sker i sedvanlig form, där 
elever och lärare inte är skilda åt vare sig i rum eller i tid. 

Elever i komvux som särskild utbildning 

Utredningen har inte undersökt behovet av distansundervisning hos 
de elever som finns i komvux som särskild utbildning. Behovet kan 
antas vara mycket lågt. Skulle behov finnas bör incitamenten för en 
individanpassad utbildning av hög kvalitet vara goda, bland annat i 
form av god tillgång till olika former av stöd. Det bedöms med ut-
gångspunkt i detta inte vara relevant att föreslå en reglering. Där-
emot kan fjärrundervisning med stöd av handledare på plats förmod-
ligen vara aktuellt för vissa elever som ett led i att ta del av ett breddat 
utbud.  

 

Utredningens förslag: Distansundervisning får användas under 
utbildning i svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbild-
ning efter önskemål från elev, om eleven av personliga skäl av-
seende avstånd till skola, arbete eller hälsa har behov av sådan 
undervisning samt huvudmannen anser eleven har förutsättningar 
att tillgodogöra sig sådan undervisning. 
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Personliga skäl för att bevilja sfi på distans 

Personliga skäl ska föreligga för att en elev i sfi ska ges möjlighet att 
ta del av distansundervisning. En elev i sfi ska i första hand ta del av 
närundervisning. Om en elevs personliga förhållanden är sådana att 
närundervisningen inte är möjlig eller är särdeles svår att få att fun-
gera kan eleven ta del av distansundervisning. Personliga skäl kan 
exempelvis vara arbete på plats och tider som inte möjliggör delta-
gande i närundervisning eller olika former av hälsoskäl. Det är rektor 
som fattar beslut.  

Förutsättningar att tillgodogöra  

En elev som av personliga skäl kan anses vara aktuell för distans-
undervisning ska beviljas sådan om denne bedöms ha förutsättningar 
att tillgodogöra sig undervisningen. För en likvärdig bedömning av 
rätten till distansundervisning bör rektor tillsammans med verksam-
hetens medarbetare ta fram rutiner för bedömning och beslut. Sådant 
som kan vara aktuellt att bedöma är elevens litteracitet med stöd av 
den kartläggning med fokus på litteracitet som utredningen föreslår 
ska göras obligatorisk liksom materialet Bygga svenska som beskrivs 
i kapitlet om kompetens. Det är viktigt att man i verksamheten syste-
matiskt utvecklar elevernas studieteknik och digitala kompetens för 
att de på sikt ska ha möjligheter att läsa på distans om den personliga 
livssituationen kräver det.  

Elever i komvux omfattas av regleringen gällande extra anpass-
ningar oavsett om de tar del av närundervisning eller distansunder-
visning. Om utgångspunkten är närundervisning i sfi kan det antas 
att de som läser på distans gör det för att deras livssituation kräver 
det. Det betyder att elever som behöver stöd i form av extra anpass-
ningar ska ges det inom ramen för distansutbildningen. En elevs be-
hov av extra anpassningar ska därmed inte anses vara skäl för att inte 
kunna tillgodogöra sig utbildningen.   
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Regelbunden direktkontakt gynnar distanselevers progression 

Genom regleringen av distansundervisning i sfi kommer 22 kap. 11 § 
skollagen att omfatta sfi. Där föreskrivs att distansläraren ska ha 
regelbunden direktkontakt med eleven. Denna kontakt är central för 
att åstadkomma en individanpassad undervisning där elev och lärare 
tillsammans kan arbeta aktivt med en undervisning som har sin ut-
gångspunkt i elevens individuella studieplan inklusive den indivi-
duella progressionsplaneringen. Kontakten är viktig för allt från 
kunskapsfrågor till planering och uppföljning av undervisningen. 
Tillfällena kan också användas till extra anpassningar och enstaka 
lärarledda gruppaktiviteter med andra elever. Utredningen har sett 
goda exempel på när elever på plats kan få hjälp med specifika under-
visningsmoment, planering och hantering av lärplattform med mera.  

Regelbunden direktkontakt med lärare kan anses vara att elev och 
lärare har kontakt med varandra via telefon eller chatt minst en gång 
per vecka och för de elever där fysiska möten kan anses avgörande 
ska dessa erbjudas.  

Sfi ska vara kostnadsfritt även för distanselever 

Enligt 20 kap. 7 § ska elever i sfi utan kostnad ha tillgång till böcker 
och andra lärverktyg. Huvudmannen får dock besluta att elever ska 
hålla sig med enstaka egna lärverktyg. Till enstaka egna lärverktyg 
kan dator eller andra digitala lärverktyg inte räknas. Utredningen be-
tonar därmed huvudmannens ansvar för att bedriva även distans-
utbildning så att den är kostnadsfri för eleven. En organisation för 
lån av datorer eller andra digitala lärverktyg behöver sannolikt tas 
fram i de verksamheter som inte redan i dag har en sådan. Det finns 
givetvis en grupp distanselever i sfi som har egna digitala lärverktyg 
som de kan använda. 

Studiernas omfattning 

För elever som tar del av distansundervisning är det viktigt att elev 
och lärare, eventuellt tillsammans med studie- och yrkesvägledare, har 
en dialog om omfattning av studierna. Omfattningen av studierna 
tillsammans med studieform dokumenteras i elevens individuella 
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studieplan i form av antal verksamhetspoäng per vecka i linje med 
utredningens förslag i kapitel 8 om införande av verksamhetspoäng 
i sfi. Omfattningen av studierna dokumenteras i form av studietakt 
och verksamhetspoäng på samma sätt som på grundläggande och 
gymnasial nivå i komvux. Elever i sfi som arbetar deltid och vill  
fortsätta att ta del av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen 
omfattas av aktivitetskrav och den angivna studietakten utgör då 
grund för Arbetsförmedlingens beslut.  

Elever i sfi har enligt skollagen 20 kap. 24 § rätt till 15 timmars 
undervisning per vecka. På samma ställe anges att undantag från 
detta kan göras om eleven begär det och huvudmannen finner att det 
är förenligt med utbildningens syfte. Distansundervisningen är en 
studieform vars syfte är sådant att det per automatik betyder att 
undantaget kan göras.  

Bemyndigande om föreskrifter 

Regeringen eller den myndighet som regeringen förslår kan enligt 
skollagen 22 kap. 23 § meddela ytterligare förskrifter. Utredningen 
betonar vikten av att vuxenutbildningens förutsättningar beaktas i 
föreskrifternas innehåll.  

Distansundervisning i komvux på grundläggande  
och gymnasial nivå 

Utredningens förslag: Förslaget om regelbunden direktkontakt 
med lärare ska omfatta även komvux på grundläggande och gym-
nasial nivå. 

 
Utredningen föreslår att även distansundervisning i komvux på grund-
läggande och gymnasial nivå ska regleras. Detta för att stärka elever-
nas möjligheter till en distansundervisning av stärkt kvalitet. Eleverna 
i komvux på grundläggande och gymnasial nivå bör därmed omfattas 
av skollagen 22 kap. 11 § om regelbunden direktkontakt med lärare. 
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Utredningens förslag: Skolinspektionen föreslås att få i särskilt 
uppdrag att göra en kvalitetsgranskning av distansutbildning i sfi. 

 
Utredningen föreslår att Skolinspektionen genomför en kvalitets-
granskning av distansutbildning i sfi med särskilt fokus på undervis-
ningens genomförande. En granskning av sfi på distans har inte tidigare 
genomförts och granskningen kan tjäna som underlag för huvud-
männen i arbetet med att göra bedömningar om kvaliteten i den egna 
distansverksamheten. Granskningen kan även utgöra ett viktigt under-
lag för Skolverkets stöd till sfi.  

Skolverkets stöd  

Skolverkets uppdrag är omfattande och ska verka i alla de skollags-
reglerade skolformerna. Det ingår i uppdraget att stödja utveckling 
av kvalitet i sfi och stödet behöver i större utsträckning inrikta sig på 
distansundervisning. Myndighetens erfarenheter av skolornas arbete 
under pandemin år 2020 bekräftar ett sådant behov och det finns 
sannolikt goda möjligheter att påbörja en utveckling av och erbju-
dande om utökat stöd utan fördröjning. Därtill ryms utveckling av 
lärares kompetens som kan appliceras på distansutbildning i de för-
slag som presenteras i kapitlet om lärares kompetens. Stödet behöver 
innefatta allt från organisering av distansundervisning till ämnes-
didaktiska perspektiv.  

Den kvalitetsgranskning som utredningen föreslår att Skolinspek-
tionen ska genomföra kan utgöra ett viktigt underlag i Skolverkets 
planering av kompetensutveckling för sfi-lärare.  
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10 Mer jämställda villkor 
genom vuxenutbildning 

I detta kapitel beskrivs, jämförs och analyseras utrikesfödda kvinnors 
och mäns villkor när det gäller studier och etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Enligt direktiven ska utredningen analysera skill-
nader mellan män och kvinnor i genomströmning i sfi. Utredningen 
menar att frågan om genomströmning i sfi är komplex och behöver 
därför belysas ur olika aspekter. 

Vidare ska utredningen föreslå hur elever i sfi, särskilt kvinnor, ska 
motiveras och stöttas till fortsatta studier och etablering på arbets-
marknaden. Vi gör tolkningen att vad gäller ”fortsatta studier” rör 
utredningens uppdrag att nå målen i kurs sfi D men även att fram-
gångsrikt studera sfi i kombination med andra kurser på grundläggande 
och gymnasial nivå i komvux. Utredningen ser förstås gärna att såväl 
kvinnor som män studerar på än högre nivåer. 

Utredningen gör även tolkningen att direktivet avser utrikes födda 
kvinnor och därför kommer problembild, bedömningar och förslag 
att ha denna målgrupp i fokus. När det gäller männen är vårt fokus 
utrikes födda män. Vi gör även skillnad mellan utrikes född och utom-
europeiskt född när vi beskriver och redogör för olika resultat.  

Utredningen gör här en tydlig ansats att ge en så nyanserad och 
korrekt problembild som möjligt och därmed försöka förstå vilka pro-
blem som kan lösas inom den kommunala vuxenutbildningen och 
vad som i stället handlar om starka strukturella hinder som ligger utan-
för utredningens uppdrag.  

Utrikes födda kvinnor har en svagare förankring på arbetsmark-
naden och utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildnings-
bakgrund har en särskilt svag förankring. Detta har uppmärksammats 
politiskt under det senaste decenniet och varit i fokus för både arbets-
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marknads- och utbildningspolitiska reformer. När ansvaret för inte-
grationspolitiken flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen 
efter propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering 
– egenansvar med professionellt stöd (prop. 2009/10:60) uttalades en 
tydlig ambition att fler ”nyanlända kvinnor” snabbare skulle etablera 
sig på arbetsmarknaden. Denna politiska inriktning ligger fast men 
har utvidgats till ”utrikes födda kvinnor”. Skillnaderna är särskilt 
stora när det gäller de kvinnor som är bosatta i Sverige men som är 
födda utomlands.  

10.1 Jämställda villkor på arbetsmarknaden 

Sveriges mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 
ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.  

Sverige har det näst högsta kvinnliga arbetskraftsdeltagandet i 
EU efter Island. I Sverige arbetar drygt 80 procent av alla kvinnor 
mellan 20 och 64 år (Eurostat 2018). Motsvarande siffra för män är 
84 procent. 

Under 2019 var den genomsnittliga sysselsättningsnivån i Sverige 
knappt 80 procent. Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är 
dock stora. Särskilt tydligt är detta för kvinnorna. År 2019 var skillna-
den drygt 20 procentenheter mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 
och för män var motsvarande skillnad 10 procentenheter. 

Diagrammet visar hur sysselsättningen utvecklats över tid för-
delat på utrikes och inrikes födda kvinnor respektive män 16–64 år. 
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Figur 10.1 Sysselsättningsgraden fördelat på kön, inrikes och utrikes födda 

Utveckling 2010–2019 

 
Källa: Arbetsmarknadsrapport 2019 (statistik SCB). 

 
 

Det finns ingen enkel förklaring till skillnaderna mellan inrikes och 
utrikes födda kvinnor, men kort eller ingen utbildning och brist på 
arbetslivserfarenhet kan vara bidragande orsaker men även diskrimi-
nering på arbetsmarknaden, ohälsa och bristande kunskaper i svenska 
är faktorer som påverkar.  

Överlag har kvinnor som är födda utanför Sverige en svagare för-
ankring på arbetsmarknaden. De utrikesfödda kvinnorna som arbe-
tar har i högre grad än andra otrygga anställningar (SCB 2018) även 
om de bott en längre tid i landet. Det får ekonomiska konsekvenser 
för kvinnorna såsom lägre pensioner och lägre ekonomisk ersättning 
om de blir sjuka eller får barn. De är även i högre grad hänvisade till 
försörjningsstöd för att klara sin försörjning.  

Trots de jämställdhetspolitiska målen är den svenska arbetsmark-
naden fortsatt könssegregerad, exempelvis är 100 procent kvinnor 
inom yrkesgruppen barnmorska medan 99 procent är män i yrkes-
grupperna takmontörer, snickare och golvläggare. Kvinnorna tjänar 
i snitt 78 procent av männens inkomster.  

Traditionellt könsbundna val präglar även valet till gymnasieskolan. 
Naturvetenskapliga programmet är det mest jämställda och har hög 
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status, men i övrigt förekommer könssegregering i hög grad. På yrkes-
program som vård och omsorg, barn och fritid samt fordon och trans-
port är detta framträdande och kan även kopplas till samhällsklass 
(källa: Klaranätet om statssekreterarmöte, Jämställd arbetsmarknad, 
20-02-12). 

10.1.1 Stora skillnader mellan kvinnor och män  
när det gäller deltidsarbete 

Kvinnor, såväl inrikes som utrikes födda, arbetar deltid i betydligt större 
utsträckning än män. Figur 10.2 nedan visar stora skillnader mellan 
kvinnor och män när det gäller deltidsarbete. Antalet kvinnor som 
arbetar deltid är nästan dubbelt så stort som antalet män, 93 800 kvin-
nor jämfört med 53 800 män. Flest deltidsarbetande kvinnor och män 
finns i åldersgruppen 25–34 år. Någon uppföljning av deltidsarbetande 
utrikesfödda kvinnor har inte gjorts för 2018, men i tidigare uppfölj-
ningar har konstaterats att deltidsarbete är vanligare bland utrikes 
födda kvinnor än bland inrikes födda kvinnor. 

Figur 10.2 Skillnad mellan män och kvinnor – deltidsarbete 

Antal deltidsarbetande/kön och åldersgrupp 2018 

 
Källa: Arbetsmarknadsundersökning (AKU), SCB, Jämställdhet SCB 2018. 
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I tabell 10.1 nedan visas de orsaker som redovisas i SCB:s undersök-
ning om jämställdhet för 2018. Det totala antalet svar per orsak har 
fördelats i andel svar per kön. I SCB:s undersökning görs ingen åt-
skillnad mellan utrikes och inrikes födda kvinnor och män. Kvinnor 
uppger vård av barn eller anhörig/släkting och att arbetet är fysiskt 
eller psykiskt krävande som orsak till deltidsarbete i mycket högre 
grad än män. En större andel kvinnor uppger att de arbetar deltid 
därför att lämpligt heltidsarbete saknas, 66,3 procent. Andelen som 
arbetar deltid på grund av studier är 65,8 procent bland kvinnor jäm-
fört med 34,2 procent bland männen.  

Tabell 10.1 Orsaker till deltidsarbete, kvinnor och män, 20–64 år, 2018 

Könsfördelning, andel (%) per orsak 

Orsak  Kvinnor, andel (%) Män, andel (%) 

Lämpligt heltidsarbete saknas/söker heltid 66,3 33,7 
Vård av barn 84,1 15,9 
Vill inte arbeta heltid, uppger inget skäl 71,6 28,4 
Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 70,2 29,8 
Studier 65,8 34,2 
Arbetet är fysiskt och/eller psykiskt krävande 86,0 14,0 
Har flera jobb 61,5 38,5 
Vård av både barn och vuxna anhöriga/släktingar 81,1 18,9 
Vård av vuxna anhöriga/släktingar .. .. 
Övrigt 68,8 31,2 
Uppgift saknas 63,7 36,3 

Källa: Arbetsmarknadsundersökning (AKU), SCB, Jämställdhet SCB 2018. 

10.2 Kort utbildningsbakgrund är ett hinder 
för inträde på arbetsmarknaden 

Sveriges arbetsmarknad är högkvalificerad och har höga trösklar. 
Arbetsförmedlingen konstaterar i sin rapport Perspektiv på etablerings-
uppdraget1 att en av de tydligaste skiljelinjerna på arbetsmarknaden 
går mellan de som saknar gymnasieutbildning och de som har gym-
nasieutbildning eller högre. I Sverige, liksom i de flesta andra länder, 
har utbildningsnivån successivt ökat och arbetsmarknaden har blivit 
mer kvalificerad. Andelen yrken med kortare krav på utbildning eller 

 
1 Arbetsförmedlingen 2017. Perspektiv på etableringsuppdraget. Dnr: Af-2017/0017 9995. 
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introduktion är mycket liten och utgjorde 2017 endast 6 procent av 
svensk arbetsmarknad (SSYK)2. En konsekvens av detta är att syssel-
sättningsgraden bland de som saknar gymnasieutbildning är låg och 
parallellt är arbetslösheten hög. Detta gäller för såväl utrikes födda 
som inrikes födda. Bland de som saknar gymnasieutbildning är an-
delen utrikes födda hög. Nära 10 procent av de utrikesfödda i ålders-
gruppen 16–64 år saknar grundskolekompetens, det vill säga har kor-
tare utbildning än nio år. För personer födda i Sverige är denna andel 
knappt en halv procent. Bland utrikes födda i den ovannämnda ålders-
gruppen har totalt drygt 21 procent endast förgymnasial utbildning 
medan motsvarande andel för inrikes födda är 13,5 procent (SCB 2018). 
Dessa siffror är dock delvis missvisande eftersom 16-åringar förvän-
tas påbörja sina gymnasiestudier och bedriva dem under tre år.  

Inom gruppen utrikes födda är det framför allt flyktinginvandrare 
som har den lägsta utbildningsnivån. Inom etableringsprogrammet 
har ungefär hälften endast en förgymnasial utbildningsnivå. I tabellen 
nedan visas det genomsnittliga antalet skolår hos den vuxna befolk-
ningen i de vanligaste födelseländerna för flyktinginvandrare. I Sverige 
var det genomsnittliga antalet skolår 12,4 år under 2018. 

Tabell 10.2 Genomsnittligt antal utbildningsår i de vanligaste 
ursprungsländerna för flyktinginvandrare 2019  

Antal utbildningsår i genomsnitt för vuxna 25 år och uppåt/land  

Ursprungsland  Utbildningsår 

Afghanistan 3,9 
Eritrea 3,9 
Syrien 5,1 
Irak 7,3 
Somalia Värden saknas 

Källa: UNDP och Migrationsverket. 

 
 

Figur 10.3 visar antalet arbetslösa i Sverige under åren 2017–2019, 
såväl inrikes som utrikes födda kvinnor och män. Inom gruppen ut-
rikes födda är antalet arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund fram-
trädande. Av det totala antalet arbetslösa utgör antalet individer med 
endast förgymnasial utbildning drygt en tredjedel. Utifrån statistiken 

 
2 Standarden för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) används inom arbetsmarknadsstati-
stiken och är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter. Läs mer via 
www.scb.se/SSYK.  
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ovan kan slutsatsen dras att de i huvudsak finns i gruppen med utom-
europeisk bakgrund. 

Figur 10.3 Arbetslöshet i Sverige 2017–2019 

Totalt antal i relation till antal per kön, ursprung  
och förgymnasial utbildningsnivå 

 
Källa: Arbetsförmedlingens årsrapport 2019. 

 
 

Begreppet förgymnasial utbildning omfattar även individer som helt 
saknar formell utbildning. Enligt Arbetsförmedlingens årsredovis-
ning 2019 var 63 700 personer inskrivna i etableringsprogrammet. Av 
dessa var 54 procent kvinnor och 16 procent av dem saknade helt for-
mell utbildning. För män var motsvarande andel 10 procent. Dessa an-
delar stämmer väl överens med den utbildningsnivå inom etablerings-
uppdraget som redovisats de senaste åren. 

10.3  Det finns brister i Arbetsförmedlingens arbete 
för en jämställd etablering på arbetsmarknaden 

Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av rapporter där Arbets-
förmedlingen konstaterar att utrikes födda kvinnor, framför allt 
kvinnor födda utanför Europa, har svårt att etablera sig och i synner-
het de som har kort eller ingen utbildning.  
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Detta har föranlett ett fördjupat analysarbete inom myndigheten 
och uppdraget i regleringsbrevet för 2017 att ta fram en handlings-
plan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete 
eller studier. Sedan 2017 har Arbetsförmedlingen publicerat ett antal 
rapporter om utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering.3,4 

Slutsatser från rapporterna är att:  

• män får ta del av arbetsnära insatser som arbetsmarknadsutbild-
ningar, arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb i högre utsträck-
ning medan kvinnor får ta del av sociala aktiviteter, förberedande 
utbildningar och extratjänster. 

• män träffar arbetsförmedlare i ett tidigare skede, får fler besök och 
kallelser till möten hos arbetsförmedlare än kvinnor och träffar 
oftare samma handläggare. Män begär mer stöd och har en tydli-
gare idé om målet med sin etableringsplan. Kvinnorna har längre 
ledtider från inskrivning till första, andra, tredje besöket och får 
kallelsen senare.  

• det finns behov av fler yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar för 
kvinnodominerade yrken. Validering behöver bättre anpassas efter 
kvinnors behov och erfarenheter.  

• utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildning anses vara 
svårast att hitta aktiviteter till och deras etableringsplaner är ofta 
tomma.  

• unga utrikes födda kvinnor förutsätts vara självgående och be-
skrivs som duktiga och får därför inga åtgärder. 

Slutsatserna om bristerna i Arbetsförmedlingens interna arbete för-
anledde en fördjupad analys av huruvida handläggare bemöter män 
och kvinnor olika och om stereotypa föreställningar uppfattningar på-
verkar bemötandet. Detta redovisas i rapporten Vad händer i mötet? 
(Arbetsförmedlingen 2019). 

Som en del i Arbetsförmedlingens handlingsplan för att förbättra 
utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering genomför myndig-
heten ett ESF-projekt Jämställd etablering under perioden 2018–2021. 
Projektet bygger på tre metoder: matchning från dag 1, individuellt 

 
3 Arbetsförmedlingen 2018. Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering?  
4 Arbetsförmedlingen 2017. Har vi större problem med nyanlända kvinnors etablering och beror 
det i så fall på ett systemfel?  
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stöd vid inträdet på arbetsmarknaden och intensifierad jämställdhets-
integrering. Projektet genomförs på 16 arbetsförmedlingskontor. Inga 
dokumenterade resultat finns i dagsläget att tillgå. 

10.4 Flyktingars arbetsmarknadsetablering  
ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt sammanfattas studien Tid för integration – en ESO-
rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering  av 
Joakim Ruist från 2018. Enligt utredningen ger rapporten en nyanse-
rad bild av svårigheter och möjligheter när det gäller arbetsmarknads-
etableringen för flyktingar, vilken utredningen anser vara betydelse-
full i resonemanget om lämpliga åtgärder för ökad jämställdhet i 
sammanhanget.  

I den här studien undersöker Joakim Ruist arbetsmarknadsintegra-
tionen för flyktingar som kommit till Sverige från olika ursprungs-
länder under olika delar av perioden 1982–2014 och observeras 1983–
2015 ur ett longitudinellt perspektiv. I huvudsak rör studien flyktingar 
som var 20–50 år gamla vid invandringstillfället. I studien redovisas 
också en prognos för flyktinginvandringens, inklusive flyktinganhörig-
invandringens, långsiktiga påverkan på de offentliga finanserna. Den 
prognos som görs i rapporten utgår från det faktum att flyktingars 
sysselsättningsutveckling varit ganska stabil för varje givet ursprungs-
land för de flyktingar som anlänt de senaste 20 åren, vilket ökar rim-
ligheten i ett antagande om att liknande sysselsättningsutveckling 
kommer att gälla också i framtiden.  

Enligt Ruist tenderar sysselsättningsgapen mellan manliga och 
kvinnliga flyktingar att vara stora under deras första tio år i Sverige. 
En viktig förklaring till detta är sannolikt att stora delar av de flesta 
flyktinggrupper är i barnafödande åldrar vid invandring. Att kvinnor 
tar ett större ansvar än män för små barn framträder tydligare i det 
totala sysselsättningsgapet mellan könen bland nyanlända än vad det 
gör i en befolkningsgrupp med en jämnare åldersfördelning, såsom 
Sveriges hela förvärvsarbetande befolkning. Efter cirka tio år i landet 
tenderar däremot sysselsättningsgapen mellan könen att krympa i 
ganska rask takt. Efter cirka tjugo år är i många fall så gott som hela 
gapet slutet. I vissa fall kan då kvinnors sysselsättning till och med 
överstiga mäns. Ruist konstaterar att även om integrationstakten 
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initialt skiljer sig markant åt beroende på ursprungsland och ålder vid 
ankomst visar resultaten att de flesta flyktingar är självförsörjande 
efter 15–20 år i landet. En annan slutsats är att integrationstakten 
inte påverkats nämnvärt trots att antalet flyktingar ökat och antalet 
industrijobb minskat i Sverige under den studerade perioden. 

På senare år har omsorgssektorn blivit den helt dominerande 
näringsgrenen bland nyanlända flyktingar. Av alla nyanlända flyk-
tingar som hade arbete 2015 arbetade 60 procent av kvinnorna och 
över 30 procent av männen inom omsorgssektorn. De vanligaste 
yrkena inom sektorn var undersköterska, vårdbiträde, personlig assi-
stent och barnskötare. Det har också skett en markant ökning över 
tid i andelen av alla arbetande nyanlända flyktingar som arbetar inom 
hotell- och restaurangsektorn. 

Ruist menar att ålder vid invandring har stor betydelse för flyk-
tingars sysselsättningsutveckling. Bland män har sysselsättningen 
utvecklats något långsammare för de som varit över 35 år gamla vid 
invandringstillfället, och betydligt långsammare för de som varit över 
40 år gamla. Mönstret är likartat för kvinnor, men det tar några år 
längre innan det framträder tydligt. Sannolikt vägs skillnaderna mel-
lan yngre och äldre kvinnor initialt upp av att de yngre kvinnorna i 
högre grad har ansvar för små barn. 

I Ruists studie framgår det att den tidiga etableringen för samtliga 
kohorter går avsevärt snabbare för män än för kvinnor. Men efter 
cirka 15 år i landet är skillnaden i sysselsättning mellan könen nära 
utraderad. 

Många av de flyktingar som kommit till Sverige har kommit från 
länder med avsevärt lägre arbetskraftsdeltagande bland kvinnor jäm-
fört med män. Dessa skillnader i hemländerna är förmodligen en vik-
tig delförklaring till varför sysselsättningsskillnaderna mellan könen 
tidigt under vistelsen i Sverige är så stora. Men med tiden integreras 
flyktingarna alltså i den svenska situationen med små skillnader i 
sysselsättning mellan könen. 

I studien syns ett klart negativt samband hos män mellan ålder 
vid invandring och sysselsättningsutveckling. Under delar av tiden 
ligger sysselsättningen för åldersgruppen 41–50 år cirka 30 procent-
enheter under den för grupperna i spannet 20–30 år.  

För kvinnor är mönstret ett annat. De som invandrade vid åldern 
36–40 år ser ut att ha en något bättre sysselsättningsutveckling än 
övriga grupper. Den rimligaste tolkningen av skillnaden mellan de 



SOU 2020:66 Mer jämställda villkor genom vuxenutbildning 

297 

två könens mönster är att det speglar skillnader i ansvar för små barn. 
Men att deras integrationspotential ändå, liksom för männen, var 
större än för de som var 41–50 år gamla vid invandringstillfället visar 
sig till slut när de yngre kvinnornas barn blivit äldre och även dessa 
kvinnor mer fullt ut kan ta steget ut på arbetsmarknaden. 

10.5 Jämställdhet i komvux 

Bland de studerande inom komvux är kvinnorna i majoritet. De ut-
gör cirka 61 procent av eleverna. Kvinnorna är i majoritet både på 
grundläggande och gymnasial nivå, 58 respektive 62 procent. Ten-
densen är dock att männens andel ökar. Under den senaste tioårs-
perioden har andelen män inom vuxenutbildningen ökat från 33 pro-
cent år 2006 till 39 procent år 2018. Könsfördelningen är liknande 
bland elever födda i Sverige och elever födda utomlands. 

På grundläggande nivå är 96 procent av eleverna utrikes födda 
och på gymnasial nivå utgör de utrikes födda 40 procent. Samman-
taget på grundläggande och gymnasial nivå är runt varannan elev 
(53 procent) född utomlands. Andelen utrikes födda elever har ökat 
med 13 procentenheter under den senaste tioårsperioden. 

Åldersfördelningen ser olika ut bland elever födda i Sverige re-
spektive utomlands. Genomsnittsåldern bland eleverna totalt sett är 
31 år, men bland de inrikes födda eleverna är den lägre (29 år), jäm-
fört med de utrikes födda eleverna (33 år). Bland de inrikes födda 
eleverna är nästan hälften (43 procent) under 25 år, vilket kan jäm-
föras med 21 procent bland de utrikes födda eleverna. Eftersom de 
inrikes födda eleverna oftare studerar på gymnasial nivå är eleverna 
generellt sett yngre på denna nivå jämfört med grundläggande nivå. 

10.5.1 Kvinnor och män i svenska för invandrare 

För sfi 2018 var andelen kvinnor 54 procent vilket är högre än 2017 
då andelen kvinnor var 51 procent. Totalt antal elever på sfi 2018 var 
150 127 jämfört med 163 175 elever 2017. Knappt 24 000 elever (6 pro-
cent) studerar kurser både på sfi och på komvux grundläggande eller 
gymnasial nivå under 2018. 
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Figur 10.4 Antal kursdeltagare per studieväg och kurs 2018, fördelat på kön 

 
Källa: Skolverket. 

 
 

Av kursdeltagarna läste 17 procent inom studieväg 1, 48 procent inom 
studieväg 2 och 35 procent inom studieväg 3. Kvinnorna var i majori-
tet på samtliga kurser. Däremot var det en större andel bland männen 
som läste kurs B och C inom studieväg 2 och kurs C inom studie-
väg 3.  

Utbildningsbakgrunden är en av de avgörande faktorerna för inom 
vilken studieväg en elev ska påbörja sina studier. Inom studieväg 1 
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majoriteten inom studieväg 3 är personer med minst 13 års tidigare 
utbildning. Andelen kursdeltagare som deltog i läs- och skrivinlär-
ning varierade också mellan de olika studievägarna. Majoriteten var 
inom studieväg 1.  
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Under år 2018 slutförde 35 procent av kursdeltagarna i sfi sin kurs 
och 24 procent avbröt den. Därutöver var det 41 procent som för-
modades fortsätta kursen nästa år. Högst andel avbrott fanns på 
kurs 3C, inom vilken 35 procent av männen och 26 procent av kvin-
norna avbröt sin kurs år 2018. Män är mer benägna att avbryta sina 
studier, vilket gäller samtliga sfi-kurser.  

Kvinnor har godkänt resultat i högre grad men studerar generellt 
sett fler kurser under längre sammanhängande tid. När det gäller an-
tal registrerade närvarotimmar till betyg/kurs finns ingen tydlig skill-
nad mellan kvinnor och män. Den kurs som eleverna går flest timmar 
i för att uppnå betyg är sfi kurs 1B. Det genomsnittliga antalet tim-
mar till betyg i kurs 1B var 2018:  

– 331 timmar för kvinnor  
– 323 timmar för män. 

Minst genomsnittligt antal timmar till betyg har eleverna i kurs 3D: 

– 165 timmar för kvinnor 
– 164 timmar för män. 

Orsakerna till att män avbryter sina sfi-studier i högre grad än kvin-
norna har inte analyserats på nationell nivå. Utredningen finner att 
en förklaring ligger i att fler män får arbete eller subventionerade an-
ställningar under sfi-tiden i synnerhet i högkonjunktur, vilket även 
bekräftas i SKR:s statistikverktyg Kolada. 

10.5.2 Komvux på grundläggande och gymnasial nivå 

Totalt studerade knappt 249 500 individer inom komvux på grund-
läggande eller gymnasial nivå år 2018. Det motsvarar 4 procent av 
befolkningen i åldern 20–64 år. Merparten (78 procent) studerade 
huvudsakligen på gymnasial nivå. År 2018 uppgick antalet elever på 
gymnasial nivå till knappt 194 000, vilket är en ökning från före-
gående år med cirka 8 500 elever. På grundläggande nivå har antalet 
elever ökat med cirka 6 000 från föregående år och uppgick år 2018 
till cirka 55 500 elever. Elevökningen är därmed högre på grund-
läggande nivå (12 procent) än på gymnasial nivå (5 procent).5 Cirka 

 
5 Skolverkets PM Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxen-
utbildning år 2018. 
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27 000 elever (7 procent) läste kurser både på grundläggande och gym-
nasial nivå. 

Figur 10.5 Utbildningsbakgrund hos elever i komvux på grundläggande 
och gymnasial nivå 2018, fördelat på utbildningsnivå 

Andel per utbildningsnivå 

 
Källa: Skolverket 2019. 

10.5.3 Kvinnor och män i komvux på grundläggande 
och gymnasial nivå 

Fler utrikes födda kvinnor än utrikes födda män läser vidare på grund-
läggande och gymnasial nivå. 
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Figur 10.6 Utrikes födda på grundläggande och gymnasial nivå i komvux 

Kön, tid i Sverige, antal/nivå 

 
Källa: Skolverket 2020. 

Etablering på arbetsmarknaden ett eller två år efter avslutad 
yrkesutbildning i komvux 

Skolverket har i uppdrag att löpande följa upp och analysera syssel-
sättning och annan aktivitet efter avslutade studier inom kommunal 
vuxenutbildning. Särskild vikt läggs vid analys av etablering på arbets-
marknaden. I Skolverkets redovisning6 av etableringsstatus 2016 och 
2017 för elever som avslutat gymnasial yrkesutbildning i komvux 2015 
har 47 procent av både inrikes och utrikes födda kvinnor en etable-
rad ställning på arbetsmarknaden. 50 procent av de utrikes födda 
männen har en etablerad ställning medan andelen etablerade inrikes 
födda männen är 46 procent.  

Etablerad ställning på arbetsmarknaden innebär för individen en 
arbetsinkomst på minst 197 100 kronor och sysselsatt enligt syssel-
sättningsregistrets definition (november 2017). Det innebär således 
att det inte finns några händelser som indikerar arbetslöshet och inte 
heller några händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der som inte är att betrakta som sysselsättning. 

 
6 Skolverket. Etableringsstatus efter avslutat komvux år 2015. Statistik för år 2016 och 2017, 
tabell 2A o B. 
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Figur 10.7 Etableringsstatus år 2016 och 2017 för inrikes  
och utrikes födda som avslutat komvux 2015 

Andel per kön, ursprung och tid i Sverige 

 
Källa: Skolverket 2019. 

 
 

Vid vistelsetid i Sverige nio år eller längre är andelen kvinnor som är 
etablerat sig på arbetsmarknaden högre än andelen män för både 
2016 och 2017. 

0
20
40
60
80

100
120

Etablerad ställning 2016 Etablerad ställning 2017



SOU 2020:66 Mer jämställda villkor genom vuxenutbildning 

303 

Figur 10.8 Yrkesinriktning minst 800p, avslutad komvux 2015 

Andel kvinnor, män och ursprung per yrkesinriktning 

 
Källa: Skolverket 2019. 

 
 

Figur 10.8 ovan bekräftar den bild av en könssegregerad arbets-
marknad som utredningen beskriver i avsnittet om jämställda villkor 
på arbetsmarknaden. 

10.5.4 Studieekonomiska förutsättningar  

I Arbetsförmedlingens rapport Att utbilda sig eller att låta bli?7 görs 
en kartläggning av regelverk och ekonomiska drivkrafter för utrikes 
födda kvinnor. Där konstateras med utgångspunkt i fem typfall att 
studiefinansieringen är svår att överblicka för individen och det är 
svårt att göra en planering för studier som sträcker sig över mer än 
ett år. Detta blir särskilt svårt för individer med kort utbildning som 
har en lång väg till arbetsmarknaden, men kan även gälla för individer 
med högskoleutbildning i hemlandet. Studiestartstöd är ett bidrag som 
arbetslösa kan få ta del av för studier på grundläggande och gymna-
sial nivå i komvux. Studiestartsstödet ger ersättning under en kort 
tid, under 50 veckor på heltid, 100 veckor på halvtid eller 67 veckor 
vid deltidsstudier på 75 procent. 

 
7 Olsson Bohlin. C Arbetsförmedlingen analys 2018:10. 
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Det har inte varit utredningens uppdrag att utreda frågor om studie-
finansiering men utredningen instämmer dock i den ovannämnda 
rapportens analys att kortsiktiga studiefinansieringslösningar utgör 
hinder för en framåtsyftande studieplaneringen. 

10.5.5 Jämställdhet i vuxenutbildningen i teori och praktik 

I kapitel 7 Studieplanering och vägledning gör utredningen en utför-
lig beskrivning av den kommunala vuxenutbildningens uppdrag en-
ligt Läroplanen för vuxenutbildningen, (Lvux12.) I det här avsnittet 
fokuserar vi på de tydliga mål och riktlinjer läroplanen innehåller när 
det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i utbildning och fram-
tida yrkesval. 

Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 
utan fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt. 

I läroplanens mål och riktlinjer betonas även personalens ansvar att 
informera, vägleda och bidra med underlag till elevernas val av fram-
tida utbildning och yrkesval samt att därigenom motverka begräns-
ningar av valet som grundar sig på föreställningar om kön och social 
eller kulturell bakgrund.  

Trots att läroplanen har tydliga mål och riktlinjer för jämställda 
utbildningsval och att all personal har ett ansvar att bidra till studie- 
och yrkesvägledningen, finns i dag ingen nationell bild av hur denna 
del av vuxenutbildningens uppdrag genomförs i praktiken.  

Från och med 2016 har hemkommunen enligt skollagen en skyl-
dighet att erbjuda studie- och yrkesvägledning till den som avser att 
påbörja komvux på grundläggande nivå eller i svenska för invandrare 
samt till den som avser att påbörja komvux som särskild utbildning 
på grundläggande nivå. Det finns dock ingen tydlig nationell bild av 
hur denna vägledning genomförs varken generellt eller ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Enligt den kommunenkät som utredningen låtit 
genomföra uppger endast 61 procent av de svarande kommunerna att 
de i den inledande vägledningen av sfi-elever8, informerar om yrken 

 
8 Enkätens frågor har inte varit könsuppdelade. 
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och arbetsmarknad i Sverige. Däremot uppger 97 procent att den in-
ledande vägledningen handlar om studievägarna i sfi och 81 procent 
av kommunerna informerar även om andra kurser i komvux.  

Utredningen vill understryka att studie- och yrkesvägledning för 
nyanlända och andra utrikes födda, såväl män som kvinnor, som av-
ser att påbörja studier inom vuxenutbildningen är av central bety-
delse. Det svenska utbildningssystemet är svårt att överblicka och 
rymmer många vägar och möjliga kombinationer. För individer som 
inte har kunskaper om det svenska utbildningssystemet och dess-
utom har bristande kunskaper i det svenska språket blir stöd av väg-
ledare och olika typer av motiverande insatser avgörande. Det kan 
även innebära att vägledningen behöver ske på individens modersmål 
och att tolk därför måste anlitas. Vägledning behöver även vara en 
återkommande insats under studierna. Se vidare i avsnitt 7. 2.1. 

Det finns, vad utredningen erfar, ingen studie som visar om kvin-
nor och män får olika tillgång till vägledning i vuxenutbildningen 
och inte heller om vägledningsinsatserna skiljer sig åt mellan könen 
i omfattning och innehåll.  

Som konstaterats i tidigare avsnitt har en större andel utrikes 
födda kvinnor än män kort eller ingen utbildningsbakgrund vid sin 
ankomst till Sverige. De kan också sakna erfarenhet från arbete utan-
för hemmet. Dessa kvinnor har därför ännu ingen yrkesidentitet och 
kan även ha sämre kunskaper om omvärld och arbetsmarknad därför 
att de enligt studier i viss mån levt mer isolerat än männen. Det med-
för att studie- och yrkesvägledningen behöver vara mer omfattande 
och grundlig så att den möter dessa kvinnor utifrån deras förståelse. 
Detta betyder inte att utrikesfödda män inte behöver kvalificerad 
vägledning. Enligt Arbetsförmedlingens egna rapporter som be-
skrivits ovan får män mer omfattande stöd i sin etablering och både 
validering och vägledning mot arbete är förekommande insatser för 
männen. När det gäller män i komvux avbryter de sina sfi-studier i 
högre grad än kvinnor och orsaken är inte sällan kortvariga arbeten. 
I högkonjunktur är arbetsmarknaden god i mansdominerande yrken 
och kravet på kunskaper i svenska sänks. Vid lågkonjunktur blir  
främst de kortutbildade männen arbetslösa och då blir kraven för nya 
jobb ökad språkbehärskning i svenska och männen kommer tillbaka 
till sfi. Då krävs särskilda insatser för att öka motivationen till språk-
utvecklande och kompetenshöjande studier. Kanske blir det även 
nödvändigt att byta yrkesspår. En individanpassad vägledning som 
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informerar, motiverar och inspirerar eleverna till studier blir då av 
avgörande betydelse.  

Vuxenutbildningen omfattas av de nationella jämställdhetsmålen 
och har alltså övergripande jämställdhetsmål i sina styrdokument. 
Det är dock inte klarlagt hur vuxenutbildningen arbetar i praktiken 
med jämställdhetsfrågor, inte minst när det gäller undervisningen i 
sfi och sfi i kombination.  

Andelen kvinnliga lärare inom sfi är cirka 80 procent, att jämföra 
med andelen i grundskolan, 73 procent, och andelen i gymnasie-
skolan, 53 procent. Vad utredningen erfar finns inga studier gjorda 
av kvinnodominansens eventuella konsekvenser för kvalitet, t.ex.  
individanpassning av undervisningen och för elevernas identitets-
skapande och investering i lärandet.  

När det gäller att rekrytera till bristyrkesutbildningar görs mer 
omfattande informationsinsatser både vid Arbetsförmedlingen och i 
vuxenutbildningen för att locka kvinnor till mansdominerade yrken 
och män till kvinnodominerade yrken. I vilken omfattning det påver-
kar undervisningen i sfi eller undervisningen i yrkesämnena är oklart. 

Kraven på snabb genomströmning och etablering kan medföra att 
undervisningen i sfi framför allt bygger vidare på de köns- och yrkes-
roller som redan är befästa hos eleverna men också i det svenska sam-
hället för att vägen till ett arbete ska bli så kort som möjligt. Eleverna, 
såväl kvinnor som män, har sina erfarenheter och kunskaper om 
yrkes- och samhällsliv från hemlandet. Enligt styrdokumenten ska 
det ses som en resurs i utbildningen och individanpassningen av 
undervisningen i sfi ska utgå från individernas erfarenheter och kun-
skaper när eleverna lär det nya språket.  

Förutom de kvinnor med kort eller ingen formell utbildning som 
ovan konstateras ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden finns 
det även en grupp män som återkommer både i arbetslöshetsstati-
stiken och i sfi-statistiken som kvar i utbildningen efter minst fyra år. 
Dessa män är i huvudsak utomeuropeiskt födda, har kort utbildning 
och flyktingstatus samt var över 40 år vid ankomsten till Sverige. De 
yrken de hade i hemlandet saknar motsvarighet eller har helt andra 
krav i Sverige och de har svårt att lära sig svenska språket9.  

 
9 Även äldre kortutbildade kvinnor är kvar i sfi i högre grad efter 4 år men sett till antalet är 
männen fler. 
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De har förlorat sin status som familjeförsörjare och kanske be-
härskar svenskan sämst i familjen. Detta leder inte sällan till ett lång-
varigt utanförskap och en obalans i familjerelationerna som även kan 
drabba kvinnorna och deras möjligheter till studier och arbete. Ut-
redningen har inte funnit något studie som beskriver hur denna mål-
grupp bland män ser på utbildning och framtida arbete och vad för 
slags stöd och stimulans de skulle behöva erbjudas inom vuxen-
utbildningen.  

Utredningen kan utifrån sina egna erfarenheter av sfi-undervis-
ning konstatera att ett inte försumbart antal manliga sfi-elever i den 
ovan beskrivna gruppen har svårt att känna sig hemma i en klass-
rumssituation och förhåller sig bitvis passivt till undervisningen. 
Detta kan beskrivas med följande elevcitat från Att hantera praktiken 
– Om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på 
praktikplatser.10 

I intervjusamtalet efter avslutad praktikvistelse formulerade Toma 
sin syn på undervisningen: 

Hon [läraren] skriver där på tavlan, du skriver av där [på pappret]. För-
står du eller du inte förstår, det spelar ingen roll, och /…/ man lär sig 
inte så mycket av att man har skrivit ner på ett papper /…/ det finns ju 
ingen kommunikation i skolan /…/ Det är bara att skriva ner allting och 
sen är det klart. Det är så hela tiden.  

En undervisning som inte upplevs som relevant riskerar att ha en 
negativ inverkan på sfi-elevers vilja att investera i studierna, vilket 
citatet av Toma illustrerar. Tomas uppgivenhet gällde också syste-
met med praktikplatser i sfi där han kände sig utnyttjad. Svårig-
heterna att få jobb i Sverige bidrog även till att han inte tyckte att 
studierna var meningsfulla eftersom undervisningen inte kopplades 
till praktik eller arbetsliv. 

10.6 Sammanfattning och slutsatser 

Utredningen har i detta kapitel beskrivit en komplex problembild 
som bakgrund till våra förslag och bedömningar av vad som behöver 

 
10 Sandwall. K. (2013) Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och 
lärande på arbetsplatser (Avhandling). Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 20. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 
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göras för att villkoren för utrikes födda kvinnor och män kan bli mer 
jämställda avseende studier och etablering på arbetsmarknaden.  

Utredningen har gått igenom ett flertal rapporter som studerar 
utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering ur olika perspektiv 
och delgrupper; utrikesfödda, utomeuropeiskt födda och kvinnor 
med flyktingbakgrund. De sistnämnda sammanfaller till stor del med 
gruppen utomeuropeiskt födda. Begreppet nyanlända kvinnor an-
vänds också och då åsyftas kvinnor som ingår i den arbetsmarknads-
politiska insatsen etablering av nyanlända invandrare. Rapporterna 
innehåller analyser och enkätundersökningar och några förslag till åt-
gärder för att underlätta kvinnornas etablering på arbetsmarknaden 
men konstaterar samtidigt att det saknas forskning på området som 
fullt ut kan stödja de föreslagna åtgärderna. Detta visar sig inte minst 
i att man i rapporterna citerar eller refererar till andra rapporter när 
det gäller förslag och bedömningar utan att man redovisar några nya 
undersökningar eller resultat. Under åren har flera ”kvinnoprojekt” 
genomförts, inte sällan med externa medel från exempelvis euro-
peiska socialfonden eller via s.k. § 37-medel11. Trots att vissa projekt 
förefaller lyckosamma har ingen permanentning av verksamheten 
skett. Utredningen erfar att den kostnad som de extra medlen har 
täckt inte prioriteras inom ramen för de egna medlen för att åstad-
komma en fortsättning. 

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda land där 
80 procent av kvinnorna i åldern 20–64 år arbetar är den svenska 
arbetsmarknaden fortfarande starkt könssegregerad. Könssegreger-
ingen brukar förklaras med att Sverige har en stor offentlig sektor 
där många kvinnor arbetar.  

Kvinnodominerade yrken har generellt sett sämre arbetsvillkor 
och lägre löner men kräver ofta högre och mer teoretisk utbildning. 
Stereotypa könsroller gör också att kvinnor fortfarande förväntas ta 
ett större ansvar för barn och hem. Detta blir tydligt när man ser på 
fördelningen av föräldraledighet och deltidsarbete. Mer än dubbelt 
så många kvinnor som män arbetade deltid under 2018. De främsta 
skälen till kvinnors deltidsarbete var vård av barn eller anhöriga eller 
att arbetet var fysiskt eller psykiskt krävande. Det bör dock påpekas 
att mer än hälften av de deltidsarbetande kvinnorna uppgav att de 
arbetade deltid för att heltidsarbete inte fanns att få. Trots att gym-
nasieutbildning är en förutsättning för varaktig etablering på den 

 
11 37 § i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
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svenska arbetsmarknaden, finns det fler arbetstillfällen med låga krav 
på formell utbildning inom de mansdominerade bristyrkena än i de 
kvinnodominerade bristyrkena. Utbildningar inom exempelvis vård 
och omsorg och förskola kräver mer formell utbildning och ställer 
högre krav på språklig kommunikation.  

När det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser får kvinnor inte ta 
del av dem i samma utsträckning som män. Männen får mer arbetsnära 
insatser, valideras och får arbetsmarknadsutbildningar i högre grad 
än kvinnor. Fler män än kvinnor får ta del av anställningsstöd och 
skyddat arbete. Detta gäller även kortutbildade män såväl inrikes 
som utrikes födda. Även om andelen kortutbildade nyanlända inom 
etableringsuppdraget är hög är de nyanlända kvinnorna en särskilt 
utsatt grupp. Fler nyanlända kvinnor än män saknar utbildning helt 
(16 procent 201912) och en stor andel av kvinnorna har ingen er-
farenhet av yrkesarbete från hemlandet. De är ofta i barnafödande 
ålder när de kommer till Sverige och det medför ofta att arbets-
marknadsetableringen fördröjs. Enligt en undersökning13 som Arbets-
förmedlingen gjort förefaller de tillfälliga uppehållstillstånden som 
infördes 2016 och kravet på tillsvidare anställning för att få perma-
nent uppehållstillstånd ha påverkat kvinnornas etablering negativt. 
Skälen anges vara att mannens möjlighet till fast arbete ses som 
större inom familjen och därför prioriteras detta.  

Kvinnor generellt, men även målgruppen utrikesfödda kvinnor, 
är mer benägna att studera. Sedan årtionden har andelen kvinnor 
som studerar på komvux varit cirka 60 procent. De nu rådande 
studieekonomiska förutsättningarna för studier är dock osäkra om 
individen behöver studera en längre tid och inte vill skuldsätta sig 
med CSN14-lån för studier på lägre utbildningsnivåer. De individer i 
etableringsuppdraget som bedöms inom utbildningsplikten kan studera 
med etableringsersättning under två år. Därefter kan möjlighet till 
jobb- och utvecklingsgarantin finnas i 450 dagar eller eventuellt studie-
startsstöd i 50 veckor. Dessa bidragsformer är beroende av politiska 
beslut från år till år och omgärdade av detaljerad reglering. För in-
divider med ekonomiskt bistånd eller A-kassa finns endast möjlig-
heten att studera sfi varav den senare är förknippad med särskilda 
villkor vad gäller studieomfattning.  

 
12 Arbetsförmedlingen (2020). Årsredovisning 2019. 
13 Wickström Östervall, L (2019) Lägre andel nyanlända kvinnor kommer till etableringen – 
konsekvenser av tillfälliga uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen 2019:9. 
14 Centrala studiestödsnämnden. 
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Även när det gäller sfi är andelen kvinnor generellt sett högre och 
2018 låg andelen kvinnor på 54 procent. Kvinnor har något högre 
betyg på sfi-kurserna och avbryter sina studier mer sällan än männen. 
Männen avbryter framför allt sina studier på kurserna C och D och 
den främsta anledningen är övergång till arbete. Färre män gör natio-
nella prov i sfi och de män som deltar i nationella provet i kurs D har 
sämre resultat än kvinnorna på det skriftliga delprovet. På grund-
läggande nivå i komvux är andelen kvinnor 58 procent av de utrikes 
födda eleverna och på gymnasial nivå utgör kvinnorna 63,5 procent 
av de utrikes födda. Vad som ligger bakom dessa resultat behöver 
analyseras. 

Utredningen har enligt de givna direktiven analyserat skillnader 
mellan män och kvinnor i genomströmningen inom sfi och sfi i 
kombination med andra kurser i komvux. Utredningen har också 
gjort överväganden kring vilka åtgärder som kan bidra till att utrikes-
födda elever, särskilt nyanlända kvinnor, motiveras och stöttas till 
fortsatta studier och därigenom får bättre möjligheter till etablering 
på arbetsmarknaden. Genomgående tycks kvinnor ha större motiva-
tion att studera och då blir det framför allt möjligheten till stöd inför 
och under studierna som bör fokuseras. 

Utredningen gör bedömningen att utrikes födda män och i syn-
nerhet utomeuropeiskt födda män med kort utbildning ofta är i be-
hov av stöd och motiverande insatser inom vuxenutbildningen men 
i dagsläget vet vi för lite om hur studie- och yrkesvägledning och 
undervisning tillgodoser deras behov. Det finns inte heller studier 
som fokuserar männens väg genom sfi och vilka olika insatser inom 
vuxenutbildningen som gynnar männens etablering på lång sikt.  

Det rör sig om nyanlända män inom etableringen men även män 
som är arbetslösa eller har en svag ställning på arbetsmarknaden i 
kombination med bristande kunskaper i svenska. Utredningen anser 
också att det är viktigt att dessa män uppmuntras och erbjuds att 
slutföra sina sfi-studier i kombination med sitt arbete. För en lång-
siktig etablering på arbetsmarknaden med möjlighet till karriär-
utveckling är det av största vikt att männen också når så långt som 
möjligt när det gäller de grundläggande kunskaper i sfi som de har 
rätt till. 
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10.7 Utredningens förslag och bedömningar 

Utredningens utgångspunkt för förslagen i hela betänkandet är att 
de ska gynna både kvinnor och män och förbättra deras möjligheter 
att få en likvärdig utbildning av hög kvalitet och tillgodose deras in-
dividuella behov oberoende av kön. I punkterna nedan sammanfattas 
de förslag utredningen presenterar i betänkandet. 

• Stärkt styrning och ansvarsfördelning. 

• Sammanhållen utbildning enligt KLIVAs förslag i promemorian 
från juni 2019.  

• Kommunalt språkansvar; KSA. 

• Utvecklad studie- och yrkesvägledning både inför studier och 
kontinuerligt under studierna. 

• Utvecklad individuell studieplan med en individuell progressions-
planering för sfi. 

• Reglering av distans och fjärr i sfi. 

• Kompetensutveckling kring andraspråksinlärning och om att 
studera ämne och yrke på andraspråket. 

Det kommunala språkansvaret KSA, blir den samlande kraften i kom-
munernas arbete med att identifiera kommuninvånarnas behov av sfi 
och ska därigenom bidra till att flexibla och individanpassade studie-
former för sfi möter individernas behov oavsett kön. Tidsbegräns-
ningen av sfi till 4 år ska motivera både individ och verksamhet att 
prioritera den tidiga språkinlärningen och öka möjligheterna att 
studera sfi i kombination med annan utbildning eller aktivitet. För-
bättrad planering och uppföljning av såväl komvux-verksamheten 
som av individens studier ska åstadkommas genom utredningens 
ovan beskrivna förslag. Genom förslagen om ökad kunskap och 
kompetens hos verksamma ska kvalitén stärkas och därigenom för-
väntas genomströmningen i sfi att öka för såväl kvinnor som män. 
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10.7.1 Utredningens förslag och bedömningar med särskilt 
fokus på jämställda villkor för studier i komvux 

Utredningen gör nedan några bedömningar ur ett särskilt jämställd-
hetsperspektiv och utgår från de faktaunderlag, rapporter och sam-
manställningar av kunskapsläget som utredningen tagit del av. När 
det gäller studier i komvux förefaller de utrikes födda kvinnorna gene-
rellt vara motiverade och når tillfredställande studieresultat. Däremot 
finns det brister när det gäller validering av kompetens inom kvinno-
dominerade yrken. Målgruppen utrikesfödda kvinnor behöver sär-
skilt uppmärksammas när det gäller att synliggöra och bekräfta deras 
kompetens i synnerhet om den inte erövrats i ett yrkesliv i hemlandet.  

När det gäller kortutbildade utrikesfödda menar utredningen att 
både kvinnor och män behöver insatser som tillgodoser deras behov 
av relevant undervisning i meningsfulla sammanhang och i detta 
sammanhang är det männen som sticker ut med fler avbrott, vilka 
inte alltid kan hänföras till erbjudande om arbete. 

När det gäller äldre utrikes födda med kort eller ingen formell 
utbildning och som står utanför både reguljär utbildning och arbets-
marknad fordras särskilda insatser. 

Utredningen har i sitt arbete funnit att det finns behov av att öka 
kunskapen om både utrikesfödda mäns och kvinnors villkor i sfi och 
komvux men det har också framkommit att de utrikes föddas eta-
bleringsresa behöver synliggöras ur ett individperspektiv och därför 
föreligger sådana bedömningar nedan.  

Validering av kvinnors kompetenser 

Utredningens bedömning: Valideringen av kompetens inom 
kvinnodominerade yrken behöver utvecklas så att kompetens för-
värvad både inom yrket och i andra mer informella sammanhang. 
Det kan ske i Arbetsförmedlingens regi men även i anslutning till 
yrkesutbildning inom komvux. Detta gagnar såväl inrikes som 
utrikes födda kvinnor.  

 
Arbetsförmedlingen konstaterar i sina årsredovisningar från 2018 
och 2019 att validering huvudsakligen görs inom mansdominerade 
yrken och att det är män som valideras till mer än 90 procent. Det 
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saknas i hög grad branschvalidering när det gäller kvinnodominerade 
yrken generellt t.ex. inom vård- och omsorg, barnomsorg och hotell 
och restaurang.  

Utrikes födda kvinnor, framför allt utomeuropeiskt födda, saknar 
inte sällan yrkeserfarenhet från hemlandet och för dessa är det nöd-
vändigt att möjligheter till validering av kunskaper och erfarenheter 
från hemarbetet bedöms i förhållande till yrkeskompetens men även 
bedömningar av informella kompetenser är viktiga att genomföra. 

Meningsfulla och framåtsyftande aktiviteter för kortutbildade 
utanför reguljär arbetsmarknad och reguljär utbildning 

Utredningens förslag: Länsstyrelserna ges i uppdrag att följa upp 
befintliga verksamheter och projekt på regional och kommunal 
nivå som riktar sig till kortutbildade kvinnor och män och till-
godoser deras behov av meningsfulla och framåtsyftande aktivi-
teter utanför reguljär utbildning och arbetsmarknad.  

Uppföljningen görs med syfte att identifiera verksamheter 
som håller en sådan kvalitet att de är värda att sprida kunskapen 
om och möjliga att permanenta. 

 
Det bör finnas reguljär verksamhet som möter kortutbildade som 
inte kan etablera sig på arbetsmarknaden eller skrivits ut från reguljär 
utbildning. Framför allt kortutbildade äldre kvinnors och mäns be-
hov av meningsfulla aktiviteter behöver tillgodoses. Aktiviteter/upp-
gifter där de kan komma till sin rätt och vara förebilder i familjen 
även om de inte har en anställning. 

En mängd kortsiktiga projekt kring framför allt utrikes födda 
kvinnors väg till arbete har startats under årens lopp men de får sällan 
någon långsiktig implementering och därför bör en samlad uppfölj-
ning göras och gemensamma lärdomar dras. Vad möter individernas 
intressen och motiverar dem till utveckling? Hur används resurserna 
effektivt och vad kan vara tillämpligt i större skala? När det gäller 
äldre kortutbildade män finns inga könsspecifika projekt för att 
stödja deras etablering i samhället enligt vad utredningen erfar. Det 
behöver göras en särskild kartläggning av insatser för denna mål-
grupp. Genom bättre kunskap om välfungerande projekt kan goda 
exempel spridas och reguljära alternativ utvecklas ifrån individernas 
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behov. Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp insatser som 
gynnar nyanländas etablering och främjar deras hälsa på regional och 
kommunal nivå. Därför bedömer utredningen att Länsstyrelserna bör 
ges i uppdrag att göra den ovannämnda uppföljningen.  

En individualiserad etableringstid för nyanlända 

Utredningens bedömning: Arbetsförmedlingen eller den myn-
dighet som regeringen bedömer är bäst lämpad, bör utreda hur 
etableringstiden skulle kunna individualiseras för att bättre anpas-
sas efter individers olika behov, inte minst kortutbildade kvinnor. 

Även studieekonomiska förutsättningar i anslutning till eta-
bleringstiden bör ses över. 

 
Arbetsförmedlingen lyfter i egna rapporter att dagens system med 
en etableringstid som är lika för alla, är problematiskt och att en 
individualiserad etablering skulle gynna vissa målgrupper inte minst 
kortutbildade kvinnor. Ytterligare ett skäl kan vara att kvinnor i 
större utsträckning aspirerar på jobb där kraven på språkkunskaper 
är högre än inom mansdominerade arbeten, t.ex. inom vård och 
omsorg. I dessa sammanhang bör även de studieekonomiska förut-
sättningarna i anslutning till etableringstiden ses över. 

Utbildning ökar möjligheterna till långsiktig etablering på arbets-
marknaden. 

Förbättrad uppföljning av utrikes och inrikes födda män 
och kvinnor i komvux  

För att bättre kunna följa upp utbildningsval och studieresultat för 
utrikes och inrikes män och kvinnor i hela komvux behöver en mer 
detaljerad statistik tas fram. När det gäller sfi finns sådan statistik att 
tillgå men för att kunna följa upp individer som fortsätter studier på 
andra nivåer och i olika kombinationer i komvux fordras fler data. 
Utredningen redogör för sin bedömning i avsnitt 5.9.  
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Individers väg från nyanländ till etablerad 

Utredningens förslag: Arbetsförmedlingen, Skolverket och Sveriges 
kommuner och regioner ska följa upp de insatser av olika slag 
som de utrikes födda kvinnorna och männen i målgruppen tar del 
av ur ett individperspektiv; Arbetsförmedlingens etablerings-
insatser, utbildning inom kommunal vuxenutbildning och andra 
aktiviteter på vägen mot etablering i samhälls- och arbetsliv. 
Syftet med en sådan uppföljning är att berörda parter ska få ökad 
kunskap om målgruppens upplevelser och därigenom kunna ut-
veckla och anpassa verksamheten. 

 
I utredningens arbete med detta avsnitt har vi kunnat konstatera att 
mer kunskap om både utrikesfödda män och kvinnor i komvux be-
hövs. Deras upplevelse av exempelvis studie- och yrkesvägledning, 
undervisning, stöd och anpassningar behöver beskrivas.  

I utredningens arbete har även bristen på de utrikes föddas etabler-
ingsresa, både kvinnor och män blivit synlig. Det är nödvändigt att i 
kvalitativa studier följa upp de insatser av olika slag som kvinnorna 
och männen i målgruppen tar del av ur ett individperspektiv så att 
deras röster blir hörda och verkliga slutsatser kan dras. Den ökade 
kunskap som en sådan uppföljning ger, bidrar till bättre planerings-
underlag och ökad individanpassning, t.ex. genom att det som moti-
verar individerna blir synligt. På så vis kan såväl undervisning som 
andra insatser och aktiviteter göras mer relevanta på individnivå. 
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11 Kompetens 

I det här kapitlet lägger utredningen ett paket av förslag för ökad kom-
petens inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning inom 
komvux. 

Kapitlets två första avsnitt (inledning och utgångspunkter samt 
bakgrund) utgör underlag inför de därpå följande avsnitten som 
handlar om kompetensutvecklande insatser, ämnesbehörighet, lärar-
utbildning utbildning samt forskning. Förslagen i detta kapitel ger 
tillsammans med förslagen i övriga kapitel goda förutsättningar för 
ökad kvalitet och likvärdighet för sfi och sfi i kombination med 
annan utbildning på såväl kort som lång sikt. 

11.1 Inledning och utgångspunkter 

11.1.1 Direktiven  

Utredningens övergripande syfte rör förutsättningar för kvalitet och 
likvärdighet inom sfi och sfi i kombination med andra utbildningar. 
För att elevers utbildning ska kunna ha hög kvalitet och vara likvär-
dig behöver också rektorers och lärares möjligheter till kompetens-
utveckling vara likvärdiga och kompetensutvecklingen måste ha hög 
kvalitet.  

Det är huvudmännen och rektorerna som ansvarar för utbildningens 
kvalitet oavsett om undervisningen bedrivs i egenregi eller i upphand-
lad verksamhet (se kapitel 5). En av de viktigaste förutsättningarna 
för utveckling av kvalitet är kompetens. Utan relevant lärarutbild-
ning och systematisk kompetensutveckling blir kvalitetsutveckling 
omöjligt. God kvalitet i lärarutbildning och kompetensutveckling 
innebär alltså att elevernas möjligheter till studieframgång och där-
med troligen till försörjning kan öka. Utredningen menar därför att 
de förslag och bedömningar som framförs i detta kapitel ska ses som 
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investeringar på individ- och samhällsnivå. Även om investeringar 
ibland kan verka stora på kort sikt kan de med säkerhet löna sig på 
längre sikt på båda dessa nivåer. Utan tillräcklig kompetens i verk-
samheterna riskerar också utredningens övriga förslag och bedöm-
ningar att inte få avsedd verkan eftersom förslagen stödjer och förut-
sätter varandra.  

Utredningen har enligt sina ursprungliga direktiv i uppdrag att 
”utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom sfi 
kan förbättras”. Enligt de senaste tilläggsdirektiven utvidgades detta 
uppdrag till att utredningen ska ”föreslå åtgärder för ökad kompetens 
när det gäller vuxnas andraspråksutveckling och lärande hos samtliga 
lärarkategorier och skolledning” inom komvux i syfte att stärka kva-
litet, likvärdighet och effektivitet. 

11.1.2 Vuxenutbildningens breda uppdrag och målgrupp  

Som utredningen konstaterar i kapitel 4 har den kommunala vuxen-
utbildningen ett brett uppdrag som i enlighet med förslagen i pro-
position 2019/20:105 kompletterades med att utbildningen ska ut-
göra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen 
till arbetslivet. Utöver ett brett uppdrag har sfi och övriga komvux 
också en mycket heterogen målgrupp vars mål med studierna är 
mycket varierande. 

Ytterligare en anledning till det stora behovet av kompetens-
utvecklande insatser är att komvux växer (se 11.2). Antalet elever 
inom komvux har ökat och med anledning av pandemin har reger-
ingen aviserat ett antal satsningar på platser inom t.ex. regionalt 
yrkesvux och Yrkeshögskolan. Detta visar på behovet av en väl ut-
bildad lärarkår som har förutsättningar att ta sig an vuxnas lärande i 
olika sammanhang. Genom att ha lärare med en bred och gedigen 
kompetens kan huvudmannen skapa och upprätthålla en handlings-
beredskap för organisering och kvalitativ undervisning av t.ex. nya 
målgrupper och plötsliga behov av satsningar.  
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11.1.3 Delat ansvar för kvalitet 

Ansvaret för kvalitet, verksamhetsutveckling och för gemensam och 
individuell kompetensutveckling kan sägas vara delat på flera nivåer; 
staten, den kommunala huvudmannen, samt skolledare, pedagogisk 
och övrig personal. 

Huvudmannaskapet1 innebär ett ansvar för att undervisande per-
sonal är legitimerad och behörig, men även att samtlig personal, in-
klusive de lärare som arbetar inom ramen för ett entreprenadavtal, s.k. 
upphandlad verksamhet, ges möjlighet till kompetensutveckling. 
Detta förhållande kompliceras dock av att kompetensutveckling även 
är ett arbetsgivaransvar, och vid entreprenader är kommunen huvud-
man men inte arbetsgivare. 

Det är den kommunala huvudmannen som ansvarar för det syste-
matiska kvalitetsarbetet enligt skollagen. Men skollagen anger också 
att verksamhetsutveckling är ett gemensamt arbete. Huvudmannen 
och rektorn ska kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbild-
ningen på huvudmannanivå respektive på skolenhetsnivå, och lära-
ren har ansvar för kvaliteten i sin undervisning och ska medverka i 
det systematiska kvalitetsarbetet.  

Ansvaret innebär att huvudmannen ska ge förutsättningar, bland 
annat ekonomiskt och tidsmässigt, för kompetensutveckling. För 
upphandlad verksamhet kan detta ske genom att huvudmannen av-
talar med utbildningsanordnaren om att kompetensutveckling ska 
erbjudas personalen i viss omfattning och av viss kvalitet, eller att de 
lärare som är anställda av utbildningsanordnaren får delta i den kom-
petensutveckling som kommunen anordnar.  

Statens skolverk har ett regeringsuppdrag2 att i nära samarbete 
med kommuner och andra huvudmän, stödja dem i deras utbild-
ningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till 
att förbättra deras förutsättningar för att arbeta med utveckling av 
verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att svara för nationellt 
prioriterad fortbildning och ge stöd i form av annan kompetens-
utveckling för personal, sammanställa och sprida kunskap om resul-
tat av forskning, och svara för andra utvecklingsinsatser inom prio-
riterade områden. 

 
1 Skollagen (2 kap. 34 §). 
2 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
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Staten har också ett ansvar för skolväsendets kompetensförsörj-
ning genom ansvaret för lärosätenas lärarutbildningar. Regeringen 
har gjort flera olika satsningar för att utöka antalet platser på lärar-
utbildningarna, men behovet av lärare är generellt mycket stort och 
lärosätena kan inte utbilda tillräckligt antal examinerade lärare. Där-
för behöver staten bidra till kompetensförsörjningen av lärare på 
andra sätt, bland annat genom uppdrag till och via Skolverket. 

Staten har under senare år sett ett behov av ökade insatser för 
lärares kompetensutveckling och via uppdrag till Skolverket och olika 
riktade statsbidrag har man genomfört exempelvis nationella skol-
utvecklingsprogram och olika tidsbegränsade ”lyft”, såsom Lärar-
lyftet, Matematiklyftet och Läslyftet (se vidare 11.3.1). Via sådana 
regeringsuppdrag ger Skolverket olika lärosäten i uppdrag att er-
bjuda behörighetsgivande kurser som huvudmannen får statsbidrag 
för och som lärarna därmed kan få nedsättning i tid för att studera.  

Skolverket har ett ansvar för den statliga befattningsutbildningen 
för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion 
i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och 
förskolechefer.  

Utredningen anser att det är nödvändigt och brådskande med en 
kraftsamling för kvalitet och likvärdighet inom sfi och övriga kom-
vux. Ett delat men gemensamt ansvar innebär att samarbete och sam-
verkan blir nödvändigt och att det inte går att skylla på varandra eller 
en enda aktör. Vi återkommer till detta senare i kapitlet. 

11.1.4 Forskning och beprövad erfarenhet 

Skollagen brukar anses ha karaktär av en så kallad ramlag, vilket inne-
bär att den ställer upp mål men samtidigt ger möjlighet för dem som 
tillämpar lagen att finna olika vägar att nå dessa. I propositionen Den 
nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) 
står det: ”utbildningen, och de läroplaner och kursplaner som styr 
den, vilar självklart på forskningsbaserad grund och beprövad erfa-
renhet”. Här lyfts också lärarens autonomi fram och att de nationella 
styrdokumenten i form av läroplaner samt kurs- och ämnesplaner ger 
lärare utrymme att själva välja innehåll och metoder för att nå målen. 
Samtidigt betonas att detta ställer krav på ett vetenskapligt för-
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hållningssätt samt på kunskaper som grundar sig på relevant forsk-
ning och beprövad erfarenhet. Det gäller både undervisningens inne-
håll och dess form, det vill säga den pedagogik som tillämpas.  

Skolledare förväntas basera styrning, ledning, organisering och 
ledarskap på kunskap som utgår från forskning och beprövad erfaren-
het. Förutom detta ansvar ska ledningsnivån också skapa förutsätt-
ningar för övriga medarbetare att arbeta utifrån vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Här bedömer utredningen att det generellt finns ett 
behov utökat och aktivt ansvarstagande inom sfi-verksamheter. 

Lika värdefull och viktig för verksamheten som den vetenskapligt 
grundade kunskapen är, är den beprövade erfarenheten. Det finns 
olika definitioner av beprövad erfarenhet, men Skolverket3 menar att 
beprövad erfarenhet är professionens egen, gemensamma kunskap. 
Den växer fram över tid ur praktiska erfarenheter som diskuteras, 
delas, prövas, dokumenteras och kritiskt granskas. Här bedömer ut-
redningen att det generellt sett finns begränsade möjligheter till så-
dant cykliskt arbete inom sfi-verksamheter.  

11.1.5 Lärarens betydelse för kvalitet i utbildning 
och undervisning 

Lärare utgör en profession, dvs. man baserar sin verksamhet på veten-
skaplig forskning. Men forskning har inte alla direkta svar på hur lära-
ren ska göra i varje, kanske plötsligt uppkommen, situation. Under-
visning är ett hantverk som skapas i situationer och relationer, baserat 
på forskning, annan kunskap och tidigare erfarenheter. Och precis 
som med annat skapande hantverk så kan man, utifrån det man kan 
just nu, med idog träning och reflektion lära sig att bli bättre över tid 
– förutsatt att man har tillgång till de verktyg, de resurser, man behö-
ver för sitt hantverk.  

Utredningen vill betona att undervisningens kvalitet – här hur väl 
hantverket genomförs – inte enbart beror på den enskilda läraren och 
vad denne ”kan”, utan också på de förutsättningar som läraren er-
bjuds från stat, kommun eller annan arbetsgivare. Vissa av förutsätt-
ningarna är generella och gäller för alla, t.ex. skollag, läroplan, kurs-
planer eller regler rörande upphandling. Andra förutsättningar kan 
vara olika i olika kommuner och för andra olika arbetsgivare, t.ex. 

 
3 Skolverket 2020. Att ställa frågor och söka svar. 
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nämndens förståelse för vuxenutbildning, huvudmannens uttolkande 
av regelsystemen och upphandlingsförfarande, lokaler, kollegors kom-
petens eller elevgruppers sammansättning.  

Utredningen betonade i promemorian4 att frågan om kompetens-
utveckling för lärare inte kan hanteras fristående från arbetet med 
ledning, styrning och systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbild-
ningen. Utredningens förslag om styrning och ansvarsfördelning i 
kapitel 5 är avgörande för att lärare och rektorer inom utredningens 
område ska få goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Även 
utredningens andra förslag bidrar med bättre förutsättningar för 
undervisning i sfi och för sfi i kombination med annan utbildning. 
Vi menar dock att den kanske allra viktigaste förutsättningen för 
kvalitet inom utbildningens ram är lärarnas och skolledarnas kom-
petens. Rektorer och lärare är centrala eftersom det är genom dessa 
och genom undervisningen som politiska beslut implementeras och 
undervisningen utvecklas. Utan kompetens och andra förutsättningar 
som t.ex. tid för reflektion och samarbete kan inte styrdokumentens 
intentioner realiseras i förhållande till regionala och lokala förutsätt-
ningar och till elevernas behov och förutsättningar.  

Lärares och rektorers kompetens är avgörande för likvärdigheten 
i utbildningen och för bedömningen av elevernas kunskaper och 
färdigheter. Det innebär att en gedigen och relevant lärarutbildning 
och kontinuerlig kompetensutveckling blir ett centralt instrument 
för stat, kommun och anordnare att upprätthålla och utveckla god 
kvalitet och likvärdighet inom sfi och övriga komvux. 

Begreppet kompetensutveckling 

Det finns flera begrepp för det lärande som sker efter lärarutbild-
ningen, bland annat kompetensutveckling, vidareutbildning och fort-
bildning, och dessa används inte alltid stringent. Skolverket samlar 
också olika utbildningar och kurser under fliken ”Skolutveckling”. 
I det här betänkandet använder vi begreppet kompetensutveckling som 
ett paraply som inrymmer såväl fortbildning som vidareutbildning. En 
anledning till detta är att det överensstämmer med de begrepp som 
används i betänkanden från Utredningen om en bättre skola genom 

 
4 Promemoria Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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mer attraktiva skolprofessioner (SOU 2017:51, SOU 2018:17). I dessa 
betänkanden förs omfattande resonemang om skolutveckling och 
kompetens i och för såväl grund-, gymnasie- som vuxenutbildning. Där 
redovisas även aktuell forskning rörande skol- och kompetensutveck-
ling varför utredningen hänvisar dit för djupare beskrivning.  

För rektorer och utbildade lärare innebär kompetensutveckling 
att via olika former av utbildningar och genom olika aktiviteter för-
djupa, bredda och förfina sin kompetens. Utredningens uppdrag om-
fattar även obehöriga lärare och utredningen använder även begreppet 
för när obehöriga lärare utvecklar relevanta kunskaper och färdig-
heter.  

11.1.6 Avgränsningar 

Utredningen noterar att direktiven anger ökad kompetens, dvs. 
lärares kunskaper och färdigheter att undervisa inom sfi och sfi i 
kombination ska öka. Men förslag rörande ökad kompetens behöver 
relateras till vilka kunskaper och färdigheter lärarna kan ha med sig 
från sin eventuella lärarutbildning och därmed huruvida lärarutbild-
ningen förbereder för arbete inom sfi och övriga komvux. Samma 
sak gäller för rektorer där vi behöver relatera förslagen till huruvida 
befattningsutbildningen för rektorer förbereder för rektorsuppdra-
get inom komvux.  

Av utredningens direktiv och övriga utgångspunkter följer att 
uppdraget om kompetens främst fokuserar på kompetens som rör 
sfi och sfi i kombination med annan utbildning, dvs. utredningens 
huvudsakliga fokus är sfi. Vi har också i enlighet med direktivens 
skrivningar fokuserat på personer i ledningsfunktion samt lärare i sfi 
och svenska som andraspråk. Vi behandlar inte kompetensutveck-
ling för lärare inom särskild utbildning för vuxna. 

Utredningens förslag och bedömningar i detta kapitel betonar 
nödvändigheten i att bygga en gemensam ämnesteoretisk och didak-
tisk bas för professionen sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk 
inom komvux. Därmed kommer forskning, lärarutbildning och kom-
petensutveckling på kort och längre sikt att behandlas. 
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11.2 Bakgrund 

Det här avsnittet utgör underlag för kommande avsnitt. Här ges 
underlag i form av statistiska uppgifter och prognos om lärarbehov 
samt en beskrivning av den formella kompetens som lärare i sfi och 
svenska som andraspråk behöver och har för sina uppdrag. Vi beskri-
ver även förutsättningar för rektorsuppdraget i komvux. 

I detta avsnitt används Skolverkets officiella statistik och/eller 
för utredningen speciellt framtagen statistik. I det senare fallet anges 
det i fotnot. 

11.2.1 Anställda i komvux 

Läsåret 2019/20 fanns det 5 925 tjänstgörande lärare i komvux.  
På grundläggande nivå tjänstgjorde totalt 1 455 lärare, varav 

716 lärare i svenska som andraspråk. 
På gymnasial nivå tjänstgjorde totalt 3 080 lärare, varav 410 lärare 

i svenska som andraspråk. 
Inom komvux tjänstgjorde också 72 speciallärare, 64 specialpeda-

goger, 411 studie- och yrkesvägledare och 302 rektorer. 
Inom sfi tjänstgjorde läsåret 2019/20 3 863 lärare. Det är drygt 

400 färre än under läsåren 2017/18 och 2018/19, men drygt 1 000 fler 
än läsåret 2010/11. I sfi arbetade också 260 rektorer.  

Sammanlagt blir detta cirka 10 000 tjänstgörande pedagogisk per-
sonal i komvux. I gymnasieskolan arbetar avsevärt fler lärare; drygt 
35 000 lärare. Dock överstiger antalet elever inom komvux, cirka 
387 000, antalet elever i gymnasieskolan där cirka 355 000 går5 (ex-
klusive grund- och gymnasiesärskola).  

Karriärtjänster, förstelärare 

Läsåret 2019/20 tjänstgjorde 109 förstelärare. Samtliga utom en var 
anställd i kommunal regi. Detta är en ökning sedan 2014/15 då det 
totalt fanns 46 tjänstgörande förstelärare i sfi.6 

 
5 Elever i komvux studerar dock inte alltid på heltid. 
6 Statistik framtagen av Skolverket för utredningen. 
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Förstelärare i sfi tjänstgör främst inom i kommungrupperna 
större stad (30), mindre stad/tätort (23) och i något mindre utsträck-
ning även i pendlingskommun nära storstad (18) samt långpendlings-
kommun nära större stad (12). I storstäder tjänstgjorde 7 förstelärare. 

Inom övriga komvux tjänstgjorde samma läsår 219 förstelärare 
och 10 lektorer. Det är en ökning sedan 2014/15 då det totalt fanns 
162 tjänstgörande förstelärare men en minskning från läsåren 2016/17–
2018/19 då det fanns drygt 240 förstelärare. 

11.2.2 Krav för behörighet, legitimation och anställning 

Behörighet 

Det är den typ av lärarexamen och de ämnesbehörigheter läraren har 
som styr vilken skolform man blir behörig att undervisa i. Det är 
Skolverket som ansvarar för att meddela legitimationer och i sam-
band med detta bedöma och ange lärarens behörighet.  

Behörig att undervisa i grundläggande och gymnasial nivå inom 
kommunal vuxenutbildning är den som är behörig att undervisa på 
motsvarande nivå och i motsvarande ämne i grundskolan eller gym-
nasieskolan (31 § förordningen om behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare). Det betyder att man för att undervisa på 
grundläggande vuxenutbildning ska ha ämneskunskaper om 30/45 hög-
skolepoäng. För att undervisa på gymnasial nivå ska man ha ämnes-
kunskaper om 90 högskolepoäng.  

Behörig att undervisa i sfi är den som har en ämneslärarexamen 
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, eller en ämnes-
lärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen 
omfattar ämnet svenska som andraspråk. Även en äldre examen för 
undervisning i ämnet svenska som andraspråk ger behörighet. Vidare 
ger en lärarutbildning med en komplettering av minst 30 högskole-
poäng eller motsvarande i ämnet svenska som andraspråk också behö-
righet i sfi. Det betyder alltså att en lärarexamen mot lägre åldrar gene-
rellt godkänns för behörighet/legitimation. 

För utbildning motsvarande sfi som bedrivs i t.ex. folkhögskolors 
regi, dvs. hos utbildningsanordnare med tillstånd att sätta betyg, 
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används reglering i förordningen om vuxenutbildning7; utbildnings-
anordnaren ska för undervisningen använda lärare som har en ut-
bildning som är avsedd för den undervisning som läraren ska bedriva.  

Behörig att undervisa i komvux i grundläggande kurs i samhälls-
orienterande ämnen är den som är behörig att undervisa i grundskolan 
eller gymnasieskolan i något eller några av ämnena samhällskunskap, 
religionskunskap, historia och geografi. Behörig att undervisa i grund-
läggande kurs i naturorienterande ämnen är den som är behörig att 
undervisa i grundskolan eller gymnasieskolan i något eller några av 
ämnena fysik, kemi och biologi.8  

För rektorer gäller att man ska påbörja en befattningsutbildning 
(se 11.5.4) inom ett år efter tillträde som rektor.  

Anställning 

För alla lärare i hela skolväsendet är sedan 2011 huvudregeln att det 
krävs legitimation för att få anställas som lärare utan tidsbegränsning 
samt legitimation och behörighet för att bedriva undervisning och 
självständigt sätta betyg.9 

Den som inte har legitimation och rätt behörighet kan bli anställd 
ett år i taget om det inte går att anställa någon lärare som har legiti-
mation och rätt behörighet och under förutsättning att det inte finns 
något annat skäl med hänsyn till eleverna.  

Man kan även få en tillsvidareanställning som lärare i komvux trots 
att man inte har legitimation om man ska undervisa i modersmål, ett 
yrkesämne på gymnasial nivå eller på individuella kurser eller orien-
teringskurser. Det gäller under förutsättning att det inte finns andra 
sökande som har legitimation, den sökande har tillräcklig kompetens 
och är lämplig att undervisa. 

Den som undervisar i svenska som andraspråk i komvux kan i 
vissa fall10 få en anställning i högst tre år även utan lärarlegitimation. 
Det är en tillfällig ändring i reglerna som gäller anställningar som 
påbörjas till och med höstterminen 2025. Detta gäller om huvud-
mannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare, om den 

 
7 Förordning 2011:1108 om vuxenutbildning. 
8 Förordning (2018:754) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitima-
tion för lärare och förskollärare. 
9 Skollagen 2010:800 2 kap. 20 §. 
10 Förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande 
utbildning. 
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sökande har de ämneskunskaper som krävs för en behörighets-
givande lärarexamen och om läraren under anställningen går en kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU).  

11.2.3 Andel med behörighet och legitimation 

Anställda i komvux  

På grundläggande nivå tjänstgjorde sammanlagt 1 377 lärare. Av dessa 
har 1 063 legitimation med behörighet för denna nivå och under-
visningsämne. Andelen behöriga lärare är därmed 77,2 procent. Av de 
716 tjänstgörande lärarna i svenska som andraspråk hade 90,1 procent 
pedagogisk högskoleexamen och 68 procent hade legitimation.11 

På gymnasial nivå tjänstgjorde sammanlagt 1 441 lärare. Av dessa 
hade 1 112 legitimation med behörighet för nivån och undervisnings-
ämne. Andelen behöriga lärare är därmed även här 77,2 procent. Av de 
410 tjänstgörande lärarna i svenska som andraspråk hade 91,7 procent 
pedagogisk högskoleexamen och 45,4 procent hade legitimation.12, 13 

Sfi-lärare 

Enligt svaren i utredningens kommunenkät (se 3.4) var andelen behö-
riga sfi-lärare 67,2 procent. Jämförelser mellan kommuner visar dock 
att variationen mellan kommuner är stor. Gruppen mindre stad/tätort 
i enkäten har högst andel behöriga sfi-lärare med 90,2 procent och 
lägst andel har gruppen pendlingskommun nära mindre stad/tätort med 
53 procent.  

SCB och Skolverket har för utredningen tagit fram data över tjänst-
görande sfi-lärares legitimation och antal högskolepoäng i svenska som 
andraspråk. Data finns från läsåren 2014/15 till 2019/20. 

 
 

 
11 Statistik framtagen av Skolverket för utredningen. 
12 Statistik framtagen av Skolverket för utredningen. 
13 Skillnaden i antal lärare jämfört med tidigare avsnitt beror främst på att lärarkategorier där 
legitimation inte krävs, t.ex. yrkeslärare, inte är medräknade i detta underlag. 
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I de två följande avsnitten jämförs läget läsåret 2019/20 enligt 
tabellen ovan med de uppgifter som utredningen fått gällande läs-
året 2014/15. Syftet är att visa förändringar som eventuellt skett över 
tid. I tabellerna nedan förkortas högskolepoäng (hp) och svenska 
som andraspråk (sva). 

Tabell 11.2 Antal högskolepoäng i svenska som andraspråk  

Läsåret 2019/20 Läsåret 2014/15 

Över hälften (53,9 %, 574+1 510) av lärarna 
har inga hp i sva.  

Över hälften (53,5 %) av lärarna hade 
inga hp i sva  

34,8 % av lärarna har minst 30 hp i sva 
(386+324+172+168+209+87=1346) 

36 % av lärarna hade minst 30 hp i sva. 

6,7 % (172+87) av lärarna har minst 61 hp. 7,1 % av lärarna hade minst 61 hp. 

 
 
Sammanfattningsvis har läget vad gäller ämnesbehörighet inte för-
bättrats vad gäller antalet hp i svenska som andraspråk.  

Tabell 11.3 Legitimation och lärarexamen  

Läsåret 2019/20 Läsåret 2014/15 

17,2 % (660+7) tjänstgör utan pedagogisk 
högskoleexamen och utan några hp i sva. 

15,1 % tjänstgör utan pedagogisk hög-
skoleexen och utan några hp i sva. 

58,2 % (2 250) av lärarna har inte legitimation. 70,6 % av lärarna hade inte legitimation. 

Endast 22,8 % (386+324+172=882) av lärarna 
är legitimerade och behöriga i sva (dvs. de har 
30 hp eller mer). 

Endast 14,6 % av lärarna var 
legitimerade och behöriga i sva (dvs. 
de hade 30 hp eller mer). 

Av de 1 613 legitimerade lärarna har 35,6 % 
(574) inte någon hp i sva.  

Av de 884 legitimerade lärarna hade 
40,2 % inte någon hp i sva. 

Av samtliga lärare har 29,2 % (378+314+164 
++113+129+30=1 128) en pedagogisk 
högskoleexamen och minst 30 hp i sva. Alla har 
dock inte legitimation. 

Av samtliga lärare hade 30,2 % 
en pedagogisk högskoleexamen 
och minst 30 hp i sva. 

74 % har pedagogisk högskoleexamen 
(1 579+1 280=2 859/3 863). 

75,1 % hade pedagogisk högskole-
examen. 

 
 
Sammanfattningsvis har utifrån tabellerna ovan följande försämrats: 
En något större andel tjänstgör utan vare sig lärarexamen eller hp i 
svenska som andraspråk. Andelen som har 30 hp eller mer i ämnet 
har minskat något. 
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Följande har förbättrats: Andelen legitimerade lärare har ökat. An-
delen legitimerade med minst 30 hp i svenska som andraspråk har ökat, 
men utgör endast drygt 20 procent. En dryg tredjedel av samtliga 
legitimerade lärare har 0 högskolepoäng i svenska som andraspråk. 

Följande är i princip oförändrat: Andelen med pedagogisk hög-
skoleexamen är nästan oförändrad. Andelen lärare som har en peda-
gogisk högskoleexamen och minst 30 hp i svenska som andraspråk 
är ungefär densamma. Över hälften av de tjänstgörande lärarna har 
inte studerat svenska som andraspråk alls. Andelen lärare som har 
minst 61 hp är i det närmaste oförändrad. 

Jämförelse kommunal regi och övriga anordnare 

Ur ett likvärdighetsperspektiv är det intressant att jämföra uppgifter 
rörande lärares kompetens mellan olika utförare.  

Av de 3 863 tjänstgörande sfi-lärarna läsåret 2019/20 hade 74 pro-
cent en pedagogisk högskoleexamen. 3 019 av lärarna tjänstgjorde 
arbetade i kommunal regi och av dem hade 78,2 procent pedagogisk 
högskoleexamen. 864 lärare tjänstgjorde hos annan anordnare och av 
dem hade 59,4 procent pedagogisk högskolexamen. Andelen tjänst-
görande män hade i avsevärt lägre grad pedagogisk högskoleexamen; 
56,5 procent totalt.  

Av tjänstgörande lärare läsåret 2019/20 som var anställda i kom-
munal regi hade 41,8 procent legitimation. Motsvarande andel för 
anställda hos övriga anordnare var 30,4 procent.1 

Jämförelse olika kommungrupper 

Ur ett likvärdighetsperspektiv är det också intressant att jämföra 
uppgifter rörande lärares kompetens mellan olika kommungrupper. 
Andelen tjänstgörande sfi-lärare med pedagogisk högskoleexamen 
varierar mellan 65,8 procent (pendlingskommun nära mindre stad/tät-
ort) och 80,9 procent (mindre stad/tätort) under läsåret 2019/20. I stor-
städer, där flest antal lärare tjänstgjorde, var andelen 73,1 procent. 

 
1 Statistik framtagen av Skolverket för utredningen. 
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Rektor 

Läsåret 2019/20 tjänstgjorde 260 rektorer i sfi och 302 i övriga kom-
vux, totalt alltså 562 rektorer. 

Läsåret 2019/20 fanns det 5 725 rektorer totalt i hela skolväsen-
det. Det innebär att närmare 10 procent av rektorerna arbetar åt-
minstone delvis inom sfi och övriga vuxenutbildningen.  

Skolverket har för utredningens räkning undersökt hur många 
rektorer som går/gått befattningsutbildningen och anger att deras 
verksamhet omfattar vuxenutbildning. Sedan 2016 ligger detta antal 
relativt konstant; mellan 82 och 106 lärare anger årligen att de arbe-
tar inom vuxenutbildning. Innan dess, från 2010–2015, handlade det 
om 51–60 rektorer årligen. 

Mellan åren 2015 och 2020 har totalt 7 192 rektorer deltagit i be-
fattningsutbildningen vid olika lärosäten. Av dessa anger 506 att deras 
verksamhet omfattar vuxenutbildning. Andelen blir då 7 procent, 
dvs. lägre än den andel som rektorer inom vuxenutbildning utgör av 
totala antalet rektorer (cirka 10 procent). Det kan därmed finnas an-
ledning att i än högre grad stödja rektorer i komvux att genomföra 
utbildningen. 

Rektorernas tidigare utbildningsbakgrund är ytterst varierad. Av 
de som angivit utbildningsbakgrund har allra flesta har en pedago-
gisk examen alternativt en pedagogisk utbildning, oftast en lärar-
examen (83,3 procent). Det finns dock också de som har en annan 
examen (12 procent, t.ex. beteendevetare, sjuksköterska, socionom) 
och de som inte har en högskoleexamen (t.ex. gymnasieutbildning, 
YH-utbildning). 

11.2.4 Behovet av lärare – prognoser  

Omfattning av och innehåll i utredningens förslag om kompetens-
höjande insatser behöver också relateras till nuvarande och framtida 
behov av lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux. 
En sådan prognos är dock svår att göra, bland annat för att lärartill-
gången i sfi och svenska som andraspråk inom komvux är beroende 
av tillgången av lärare i ämnet svenska som andraspråk i skolväsendet 
som helhet eftersom lärare som arbetat i och/eller är behöriga för 
grund- och gymnasieskolan kan arbeta inom vuxenutbildningen.  
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Svårigheten att beräkna behovet beror också i stor utsträckning 
på händelser i omvärlden och politiska beslut om flyktingmottag-
ning och invandring. Några försök att göra prognoser återges kort 
här nedan med syfte att visa hur prognoserna varierar och inte alltid 
tydligt klargör behovet av sfi-lärare i relation till lärare i svenska som 
andraspråk inom komvux och övriga skolformer (se vidare utred-
ningens förslag 5.11.4). 

Skolverket har i uppdrag att ta fram prognoser över behov av 
olika lärarkategorier. Enligt Skolverkets prognos från juni 20152 
behövde totalt drygt 2 750 lärare i svenska som andraspråk exami-
neras 2015–2019 för att täcka behovet i grundskolans årskurs 7–9, 
gymnasieskolan och sfi.  

Under 2016 beräknade Sveriges kommuner och regioner (SKR, 
dåvarande SKL)3 att det utöver de drygt 3 000 lärarna som under-
visade i sfi kunde behövas uppemot 2 000 ytterligare från 2017 och 
framåt, dvs. att trenden med en kraftig utökning av antalet yrkesverk-
samma lärare i sfi skulle komma att fortsätta. SKR menade då att 
bristen på lärare i sfi var akut och menar i dagsläget att svårigheten att 
rekrytera kvalificerade lärare har blivit allt större i kommunerna.4  

I Skolverkets Lärarprognos 20175 beräknades att behovet av 
lärare inom sfi år 2016 uppgick till drygt 3 300 heltidstjänster. Beho-
vet bedömdes öka starkt 2017 för att under åren 2018–2021 sjunka 
till ungefär 2016 års nivå. Behovet av lärare inom grundläggande nivå 
beräknades öka från 800 till 1 100 heltidstjänster mellan 2016 till 
2031. Det motsvarade en ökning med drygt 40 procent. Behovet be-
dömdes öka starkast under de första tio åren för att därefter bli sva-
gare. Ökningen beräknades bli relativt jämn under prognosperioden 
fram till 2031. 

Lärarprognos 20196 utgår från lärarsituationen 2018 och sträcker 
sig fram till 2033 och redovisas för tre femårsperioder: 2019–2023, 
2024–2028 och 2029–2033. Behovet av sfi-lärare beräknas endast 
fram till år 2023 och ingår inte i värden i de flesta tabellerna i pro-
gnosen. Man beräknar att behovet av sfi-lärare år 2023 är 2 500 lärare 

 
2 Skolverket 2015. Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier. 
3 SKR (2016) Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi. 
4 SKR 2020. Sfi – svenska för invandrare. 
5 Skolverket 2017. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 
förskollärare och olika lärarkategorier. 
6 Skolverket 2019. Lärarprognos 2019 – uppdrag att ta fram återkommande prognoser över beho-
vet av förskollärare och olika lärarkategorier. 
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(heltidstjänster). Läsåret 2019/20 fanns dock 3 889 tjänstgörande lärare 
i sfi (heltidstjänster). 

Prognoser av lärarbehov per ämne görs enbart för grundskolans 
årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Behovet av t.ex. lärare i svenska som 
andraspråk och yrkeslärare redovisas alltså inte för komvux. Pro-
gnosen anger dock att jämfört med lärarbehovet i alla skolformer är 
ökningen av lärarbehovet procentuellt sett störst i den kommunala 
vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå samt inom 
grundskolans årskurs 7–9. I prognosen påpekas också att behovet i 
den kommunala vuxenutbildningen är svårt att mäta eftersom kom-
munerna inte behöver rapportera tjänstgöringsomfattningen för 
lärare hos de externa anordnarna. Därför skattas tjänstgöringsomfatt-
ningen för dessa lärare utifrån hur övriga lärare arbetar. 

I rapport från UKÄ från 20197 framgår inte behovet av lärare 
inom komvux utan analyser rörande ämneslärarutbildningen handlar 
om behovet i årskurs 7–9 och gymnasieskolan, även om det påpekas 
att ”behovet av dessa lärare finns även inom exempelvis den kom-
munala vuxenutbildningen”. I rapporten anges att även om andelen 
examinerade lärare med svenska som andraspråk ökat de senaste tio 
läsåren så ligger antalet examinerade klart under det prognosticerade 
behovet. Denna bedömning är alltså exklusive behovet inom sfi och 
övriga komvux. 

Lärares ålder är förstås relevant för prognoser. Medelåldern bland 
sfi-lärare är 48 år och inom övriga komvux 49 år. Lärare i komvux är 
genomsnittligt något äldre än lärarna i grundskolan (45 år) och i 
gymnasieskolan (47 år). Sfi och övriga komvux har dock en något 
högre andel äldre lärare: cirka 16 procent av lärarna i komvux är mel-
lan 60 och 65 år gamla och 7 procent är äldre än 65. Motsvarande 
siffror inom gymnasiet är 12 procent respektive 3 procent.8 Det är 
alltså viktigt att sfi-läraryrket upplevs som attraktivt för att nyutbil-
dade lärare ska vilja börja arbeta där – eller att lärare byter till sfi från 
andra skolformer. 

 
7 UKÄ 2019. Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasiet: Ökande behov väntas i flera undervisnings-
ämnen. 
8 Statistik framtagen av Skolverket för utredningen. 
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Komvux växer – och kombinationer växer 

I avsnittet ovan framkommer bland annat att bedömningen av beho-
vet av sfi-lärare varierat mellan 2 500 och 5 000 under åren 2015–
2020. Det är självklart svårt att göra en prognos, men det finns ändå 
tecken på att sfi och komvux kommer att växa framöver. 

Som vi nämnde ovan finns i dagsläget i sfi och övriga komvux cirka 
10 000 tjänstgörande pedagogisk personal (förutom komvux som sär-
skild utbildning). Antalet har vuxit sedan exempelvis läsåret 2010/11. 
Då tjänstgjorde 4 600 lärare och rektorer i komvux och 2 692 lärare 
och rektorer i sfi. 

Antalet elever inom komvux är större än i gymnasieskolan. Totalt 
387 000 elever studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på 
grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi).9  

Antalet elever som huvudsakligen läser på grundläggande nivå har 
nästan dubblerats (från 33 500 elever 2010 till 60 700 elever 2019). 
Samtidigt har antalet elever som huvudsakligen läser på gymnasial 
nivå ökat med 25 procent under samma tidsperiod (från 160 000 till 
200 000 elever). Antalet elever inom komvux på gymnasial nivå som 
läser yrkeskurser ökar. År 2016 läste drygt 79 000 av eleverna yrkes-
kurser medan 97 200 elever gjorde det 2019. 

Antalet elever som studerar sfi har ökat med 59 procent (från 
96 000 till 153 000 elever 2019). Antalet elever har dock minskat något 
från åren 2017 och 2018 då ungefär 163 000 respektive 159 000 elever 
gick i sfi.  

En del av eleverna läser kurser på både grundläggande och gymna-
sial nivå, eller kurser inom både sfi och grundläggande eller gymnasial 
nivå under ett och samma kalenderår. År 2019 var det 30 000 elever 
(8 procent) som studerade på grundläggande och gymnasial nivå inom 
komvux, och 26 800 elever (7 procent) som läste sfi och kurser på 
grundläggande eller gymnasial nivå. Siffrorna är i stort sett oföränd-
rade sedan föregående år.  

Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som 
läser yrkeskurser kan läsa olika kurser som sammansatt motsvarar de 
nationella programmen som eleverna läser inom gymnasieskolan. 
Skolverket samlar inte in program inom komvux utan inriktningarna 
modelleras fram utifrån kurserna. Resultaten visar att 35 200 elever 
läste en yrkesinriktning på gymnasial nivå under 2019, vilket utgör 

 
9 Skolverket 2020. Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning. 
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18 procent av det totala antalet elever på gymnasial nivå. Flest elever 
(15 000) läste inriktningen vård och omsorg, följt av barn och fritid 
vilket 7 600 elever läste. 

I utredningens kommunenkät (se 3.4) ingick en fråga om huvud-
mannens utbud av yrkesutbildningar i kombination med sfi inom 
regionalt yrkesvux. Svaren visar att nästan hälften, 45 procent, av de 
svarande kommunerna erbjöd 1–3 yrkesutbildningar i kombination 
med sfi. 27 procent av kommunerna hade fler än 5 sådana utbild-
ningar i sitt utbud. 14 procent av kommunerna hade 4–5 sådana ut-
bildningar och endast 14 procent erbjöd inga yrkesutbildningar alls 
i kombination med sfi. 

Det finns anledning att anta att vuxenutbildningen kommer att 
fortsätta växa. De nya urvalsregler för studier inom komvux som 
börjar gälla 1 juli 2021 kan innebära att fler söker och antas för stu-
dier komvux, bland annat kan möjligen platserna i regionalt yrkesvux 
fyllas i högre grad.  

Även på grund av Corona-pandemin kan vi på både kort och 
kanske längre tid förvänta oss ett ökat behov av olika typer av utbild-
ningsinsatser. Det är rimligt att anta att många individer med 
svenska som sitt andraspråk kan bli arbetslösa och därför behöver 
antingen påbörja eller fortsätta studier inom sfi/övriga komvux eller 
inom annan vuxenutbildning. Regeringen har genomfört och avise-
rat ett stort antal satsningar, såväl rörande platser på regionalt yrkes-
vux som för Yrkeshögskolan och lärosäten. Dessa individer som 
söker utbildning kan ha omfattande erfarenheter av såväl utländskt 
som svenskt arbetsliv, vilket som behöver tillvaratas inom sådana 
insatser, men de kan också ha behov av en undervisning som stödjer 
såväl språkutveckling som kunskapsutveckling. Ett ökat utbild-
ningsbehov i landet på grund av pandemin behöver alltså också tas 
med i beräkningen av nya och verksamma lärares kompetensbehov 
att undervisa vuxna både vad gäller svenska i sfi, svenska som andra-
språk och övriga ämnen inom komvux.  

Utredningen vill betona vikten av att matcha antalet platser med 
möjligheter till kompetensutveckling för verksamma inom komvux 
för att bibehålla och utveckla kvaliteten i undervisningen. 
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11.2.5 Läraruppdragets kunskapsbas 

Frågan om vad sfi-lärare behöver kunna för att ha förutsättningar att 
undervisa den oerhört heterogena målgruppen elever och att ut-
veckla sin undervisning är givetvis central för detta kapitel.  

Därför resonerar vi i det följande om vad relevanta och tillräckliga 
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper bör omfatta.  

Begreppet didaktik rör lärares planering, genomförande och ut-
värdering i ett ämne eller av ett specifikt ämnesinnehåll. Man kan 
tänka på detta som ett samspel mellan lärare, ämnesinnehåll och elev 
och som påverkas av regleringar och av organisatoriska och andra 
förutsättningar såsom samhällets förväntningar. Didaktisk forskning 
kan röra allmändidaktik (mer allmänt fokus på undervisningsprin-
ciper och metoder samt elevers lärandemöjligheter) och ämnes-
didaktik (fokus på elevers lärande av i ett specifikt ämne). I det följande 
rör vi oss främst inom ämnesdidaktikens område; närmare bestämt 
vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk, dvs. här vuxna som 
lär sig andraspråket och huvudsakligen använder andraspråket (inte 
modersmålet) för att tillägna sig kunskaper inom ramen för studier 
inom komvux. 

Här nedan beskrivs några specifika förutsättningar för lärare i 
komvux och därefter följer ett ämnesdidaktiskt resonemang. Beskriv-
ningarna fokuserar sfi-läraruppdraget, men är samtidigt en stor del av 
basen för läraruppdraget i svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå. I avsnitt 11.5.1 resonerar vi om att avsaknaden av en kunskapsbas 
försvårar eller omöjliggör en lärarkårs professionaliseringssträvanden. 

Specifika förutsättningar för vuxnas (andraspråks-)lärande 

Andra utredningar har ansett att den kompetens lärare i vuxen-
utbildningen behöver i så hög grad liknar den som lärare i övriga 
skolformer behöver och att lärarstudenter därför kan ha samma ut-
bildning (t.ex. SOU 1999:63). En annan utredning menar att den 
kompetens som behövs för undervisning av vuxna är så omfattande 
och varierad att det inte är möjligt att ha en lärarutbildning mot 
undervisning av vuxna (SOU 2008:109). Under senare tid tycks ut-
redningar dock luta mot att olikheter motiverar en specifik utbild-
ning (SOU 2017:51, SOU 2018:71).  
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Det finns alltså olika uppfattningar rörande vuxenutbildningens sär-
art, men utredningen instämmer i Komvuxutredningen (SOU 2018:71) 
att det finns särskilda förutsättningar för att undervisa vuxna jämfört 
med att undervisa barn och ungdomar. Det behövs därför delvis olika 
kunskaper för att undervisa vuxna som i komvux lär sig ett andra-
språk och lär på andraspråket jämfört med att undervisa barn och 
ungdomar.  

Några av de specifika förutsättningar som såväl lärarutbildning 
och kompetensutveckling som komvuxverksamheterna behöver be-
akta är de följande (se även 11.6). 

Ett specifikt regelsystem och organisation 

Det finns särskilda regleringar för komvux, t.ex. läroplaner och kurs-
planer. Ofta finns också olika mål på kommunal nivå för sfi som 
ibland upplevs som starkare och uppdraget kan påverkas starkt av 
förutsättningar som rör organisation, såsom t.ex. upphandling (se 
kapitel 5). 

Lärarna har att hantera att elevgrupperna inte är fasta utan stän-
digt skiftar. Inom sfi tillämpas ofta s.k. kontinuerligt intag. Inom 
komvux kombinerar individen olika kurser för att nå sitt mål, och 
studerar också i olika omfattning. Många elever kombinerar studier 
med arbete eller läser på deltid av andra skäl. Detta innebär att elev-
gruppen, till skillnad från i grund- och gymnasieskola, kan skifta från 
vecka till vecka. Undervisningen bedrivs även på kvällstid och under 
hela året. Samtidigt är kraven på en flexibel och individanpassad ut-
bildning och undervisning än större inom komvux än inom grund- 
och gymnasieskola. 

Den heterogena elevgruppen 

Målgruppen är mycket bred: allt från vuxna personer från 16 år (sfi) 
och 20 år och uppåt (övriga komvux) till äldre personer. Samtliga 
elever i sfi är födda utomlands, och över hälften av eleverna i övriga 
komvux är födda utomlands. Detta är en större andel än i grund- och 
gymnasieskolan. Elevernas utbildningsbakgrund varierar också kraf-
tigt, från ingen tidigare formell bakgrund till mångåriga akademiska 
studier. Likaså varierar yrkeserfarenheten kraftigt.  
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Elevernas studiesociala situation kan påverkas av t.ex. traumarela-
terade upplevelser och av den press det innebär att snabbt behöva 
lära språket, försörja sig själv och den eventuella familjen och stödja 
övriga familjemedlemmar. 

Eleverna har högst varierande mål – och det är bråttom 

Elevernas mål med studierna varierar stort. För vissa är målet vidare 
studier, för andra handlar det om att snabbt kunna börja arbeta för 
att försörja sig själv eller sin familj. Undervisningen ska förbereda 
individen för fler sammanhang än för studier, nämligen delaktighet i 
samhälls- och arbetsliv. För de allra flesta är det också bråttom att 
klara sfi-studierna – eller övriga studier – för att nå sina mål vilket 
sätter stor press på såväl elever som lärare. Även omvärlden ställer 
mycket stora krav på att sfi-studierna ska gå snabbt. 

För att stödja eleverna att nå så långt som möjligt har lärare och 
elever ytterst sällan tillgång till något gemensamt språk och sällan 
tillgång till studiehandledare eller modersmålslärare. 

Vuxna har mer omfattande kunskaper och erfarenheter  

Vuxnas kognitiva utveckling skiljer sig från barns och ungdomars, 
varför undervisningen behöver utformas delvis annorlunda. Eleverna 
har också en bredare och djupare tidigare erfarenhet som det därmed 
blir än viktigare att undervisningen utnyttjar. Till exempel är det inte 
samma sak att lära en vuxen elev att läsa och skriva som att lära ett 
barn.  

Ämnesdidaktisk kunskapsbas 

Lärares samlade kunskaper baseras till stor del på insikter och er-
farenheter som de utvecklat genom sitt eget och andras arbete, inklu-
sive forskning. Detta utgör lärares kunskapsbas. Skolverket10 delar in 
kunskapsbasen i flera delar; förtrogenhetskunskap, kollektiv kun-

 
10 Skolverket 2020. Att ställa frågor och söka svar. 
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skap, innehållslig kunskap och teoretisk kunskap. Utredningen väl-
jer dock för att föra samman dessa och använda begreppet ämnes-
didaktisk kunskapsbas som innefattar ämnesteoretiska grunder. 

Avsnittet här behandlar inte de generella lärarkunskaper som 
ingår i den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som ingår i 
utbildning för alla blivande lärare. Kärnan utgörs av 60 högskole-
poäng som enligt examensförordningen omfattar skolväsendets 
historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefat-
tande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de mänsk-
liga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och 
forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala 
relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betyg-
sättning samt utvärdering och utvecklingsarbete.  

En ämnesdidaktisk kunskapsbas handlar här i stället om en gemen-
sam grund för undervisning av vuxna som lär sig ett andraspråk, 
ämnen och yrken inom sfi och på grundläggande nivå inom komvux. 

År 2006 fick dåvarande Myndigheten för skolutveckling (MSU) 
ett regeringsuppdrag11 att i samråd med universitet och högskolor 
utveckla en pågående kompetensutvecklingsinsats för sfi-lärare 
under 2007–2010. Avsikten var att ”Utbildningen skall genomföras 
på så sätt att verksamma sfi-lärare som saknar ämneskompetens ges 
möjlighet att få sina kunskaper prövade eller validerade och att 
komplettera sin utbildning”12. Myndigheten gav Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet i upp-
drag att göra en analys och bedömning av vilka kunskaper och vilken 
kompetens inom ämnet svenska som andraspråk som kunde anses 
nödvändiga för sfi-lärare. Analysen skulle också kunna utgöra ett 
underlag och stöd till lärosäten i det fall validering av yrkesverk-
samma sfi-lärares kompetens kunde bli aktuellt. 

Rapporten Den ämnesteoretiska kunskapsbasen för sfi-lärare – om 
professionalitet, professionalisering och behovet av formell lärarutbild-
ning för sfi-lärare13 bygger på en gedigen analys av enkäter och samtal 
med lärarstudenter, lärare och forskare samt representanter för depar-
tement, myndigheter och organisationer. Utredningen återger i det 
följande delar ur rapporten som vi anser i princip fortfarande kan 

 
11 Utbildnings- och kulturdepartementet (2006) Regeringsbeslut Kompetensutveckling för lärare 
inom svenskundervisning för invandrare (sfi), 2006‐09‐07, II:4, U2006/6403/SV. 
12 Utbildnings- och kulturdepartementet (2006) Regeringsbeslut Kompetensutveckling för lärare 
inom svenskundervisning för invandrare (sfi), 2006‐09‐07, II:4, U2006/6403/SV. 
13 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2007). 
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användas för de olika syften som då avsågs. Rapporten har också ut-
gjort en bas för utformning av en lärarutbildning mot sfi och svenska 
som andraspråk för vuxna som tidigare gavs vid Stockholms universitet. 

Rapportens beskrivning av en grundläggande kompetens för sfi-
lärarkåren utgick från att varje lärare även har en lärarexamen. Beskriv-
ningen av de områden som bör ingå i en grundutbildning i svenska 
som andraspråk med inriktning mot vuxenundervisning görs under 
följande övergripande rubriker:  

1. ämnet, sfi-utbildningen och omvärlden, 

2. möten med målgruppen, 

3. målspråket svenska i ett funktionellt utvecklingsperspektiv,  

4. andraspråksutveckling och språkanvändning, 

5. medel och strategier för att lära ett andraspråk och lära på ett 
andraspråk. 

Dessa kunskapsområden var tänkta att ingå i lärosätenas olika kurser 
och kombineras och behandlas på olika sätt. Rubrikerna ska alltså 
inte läsas som möjliga kurser utan som utgörande en samlad nödvän-
dig kunskapsbas och ett yrkesspråk för en professionell och veten-
skapligt baserad sfi-utbildning.  

För att illustrera det specifika i en gemensam kunskapsbas rela-
terad till vuxna elevers behov återges här nedan exempel på två av 
områdena i rapporten. Exemplen illustrerar samtidigt sådant innehåll 
som utredningen erfar ytterst sparsamt behandlas inom de kurser 
som i dag ger behörighet till sfi-undervisning (vilket ytterligare 
diskuteras i avsnitt 11.5.5). Det innehåll som är gemensamt för alla 
lärare i svenska som andraspråk antas återfinnas i befintliga ämnes-
kurser och fokuseras därför inte här.  

Område 1: Ämnet, sfi-utbildningen och omvärlden 

Utbildningens styrdokument samt dess organisation, uppdrag, roll och status 
i samhället. Sfi-utbildningen i ett historiskt och sociopolitiskt perspektiv. 
Lagar, läroplan, kursplan och andra styrdokument samt kommentar- och 
stödmaterial. Organisationsformer för sfi-verksamhet. Problematisering 
av begrepp som individualisering, effektivitet, flexibilitet i relation till orga-
nisation och innehåll i undervisningen. Definition av sfi-lärarens uppdrag.  



SOU 2020:66 Kompetens 

341 

Myndigheter och aktörer med ansvar för utbildning och integration/intro-
duktion. Olika myndigheters roll och ansvar i relation till sfi. Samverkans-
möjligheter och hinder. Andraspråkslärarens roll i arbetslag sammansatt 
av flera yrkesgrupper/yrkesroller.  

Integrationspolitik. Historiskt perspektiv på svensk integrationspolitik 
(invandrings- och minoritetspolitik). Berörda myndigheter och organisa-
tioner. Olika politiska områdens inverkan på sfi-verksamhetens förutsätt-
ningar och utformning. 

Område 4: Andraspråksutveckling och språkanvändning 

Andraspråksutveckling. Faktorer som t.ex. motivation/möjlighet och 
vilja till investering, identitet, mål, tidigare skolerfarenhet, segregation 
– integration i Sverige. Integrering av formellt och informellt lärande i 
utbildningen. Kommunikations- och inlärarstrategier. Inlärarnas aktiva 
deltagande i och ansvar för andraspråkstillägnandet, delaktighet i inlär-
ning, planering och utvärdering. Sambandet språkfärdighet – yrkesiden-
titet. Att arbeta med elevernas inhämtade material (exempelvis från 
praktik- och arbetsplatser), autentiskt språkbruk. Att lära på sitt andra-
språk. Inlärarstrategier för ämnesstudier. Sfi-utbildningen i kombination 
med andra studier och som förberedelse för andra studier. 

Sedan rapporten publicerades har ett än starkare fokus kommit att 
läggas på s.k. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta om-
fattar arbetssätt där språk-, ämnes- och yrkeslärare fokuserar utveck-
lingen av såväl ämnesinnehåll som den språkfärdighet på andraspråket 
som behövs för lärandet och för t.ex. hanterandet av situationer i arbets-
livet. Därför bör inom lärarutbildningen behandlas konkret undervis-
ningssamverkan mellan olika lärarkategorier för ett gemensamt ansvar 
för språk- och kunskapsutveckling i kombinerade/integrerade ut-
bildningar. I ett sådant arbetssätt ingår även differentierad stöttning, 
dvs. aktivt och varierat stöd så att individanpassning blir möjlig i grupp. 
Då många elever inom sfi och även övriga komvux har funktions-
nedsättningar och/eller traumarelaterade upplevelser som påverkar 
lärandet bör detta ingå i lärarutbildningen. Därutöver har använd-
ningen av ändamålsenliga digitala verktyg för lärande och distans-
undervisning aktualiserats. 
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Alfalärares kompetens 

Sfi-utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare som saknar grund-
läggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdig-
heter. Undervisningen i grundläggande läs- och skrivinlärning är inte 
knuten till någon av kurserna A–D, utan utgör en egen del som 
kombineras med dessa kurser. Det är alltså en process som kan pågå 
under hela den tid som eleven deltar i sfi för att färdigheterna ska 
hinna automatiseras. Detta uppdrag är ytterst komplext och den 
kompetens som behövs beskrivs därför närmare i detta avsnitt.  

Alfarådet har utarbetat ett förslag till kompetensbeskrivning av 
alfabetiseringslärare i Norden (2012). Kompetensbeskrivningen ska 
kunna ligga till grund för utvecklandet av ett kursutbud på hög-
skolenivå riktat till lärare som vill utbilda sig till alfabetiseringslärare, 
specialist inom alfabetisering och grundläggande språk-, läs- och skriv-
undervisning för vuxna. 

Beskrivningen förutsätter en pedagogisk/didaktisk och en grund-
läggande språkinlärnings- och andraspråksundervisningskompetens. 
Alfarådet delar in den kompetens som en alfabetiseringslärare bör ha 
i sex kompetensområden. Man menar att de nedan beskrivna kom-
petenserna är nödvändiga och specifika för en lärare som ska under-
visa vuxna andraspråkstalare som saknar tidigare formell skolerfarenhet 
och muntliga kunskaper i något nordiskt språk. De sex kompetens-
områdena är:  

• Litteracitet i ett globalt, lokalt och individuellt perspektiv (teore-
tiska och didaktiska aspekter). 

• Förutsättningar för vuxnas formella lärande i en kreativ och kri-
tisk lärmiljö (baserad på lärares reflekterande praktik och kurs-
deltagares lärandemål). 

• Material för ett vuxet lärande (multimodalt, aktuellt och utma-
nande). 

• Undervisning i muntlig kommunikativ kompetens utan skriftstöd.  

• Grundläggande läs- och skrivinlärning.  

• Grundläggande vardagsmatematik. 
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Som blivit tydligt i avsnitten ovan finns relativt många skillnader jäm-
fört med andra skolformer och den kompetens som lärare i sfi och 
svenska som andraspråk i komvux behöver är omfattande. Lärare i 
komvux arbetar i ett sammanhang med till stor del annorlunda villkor 
och förutsättningar än lärare som arbetar inom grund- eller gymna-
sieskolan.  

11.2.6 Rektorsuppdraget 

Uppdraget som skolledare är komplext oavsett skolform och det 
finns förstås stora övergripande likheter vad gäller skolledares arbete 
i skolväsendet även om skolledarrollen generellt präglas av respek-
tive organisations förutsättningar och villkor.  

Att verka inom den kommunala vuxenutbildningen kan dock vara 
särskilt utmanande, huvudsakligen för att det finns reglering och 
andra förutsättningar som sticker ut i förhållande till vad som gäller 
i övriga skolformer.  

Komvux lyder under de generella delarna av skollagen, men har 
ett eget kapitel i skollagen och det finns en egen underliggande för-
ordning om vuxenutbildning samt en särskild verksamhetsförord-
ning om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. 
Även om en rad reformer på senare år har fört samman de olika 
delarna i kommunal vuxenutbildning är verksamhetsområdena olika. 
Det är vanligt förekommande att skolledare är involverade i samtliga 
eller flera av dessa områden samtidigt. I mindre kommuner kan skol-
ledare även ansvar för andra skolformer som exempelvis gymnasie-
skola och särskola. 

En egenhet i skolledaruppdraget i komvux är de regler som styr 
vilka utbildningar som ska erbjudas kommuninvånarna. Det finns en 
uppdelning mellan det som kan kallas skyldighetslagstiftad utbild-
ning och rättighetslagstiftad utbildning. Huvudmannen har skyldig-
het att erbjuda alla områden av vuxenutbildning som efterfrågas. 
Denna skyldighet är villkorad av de resurser huvudmannen har. Sam-
tidigt finns en rättighet för individen att få viss typ av utbildning. 
Detta betyder att huvudmannen måste erbjuda den utan möjlighet 
att hänvisa till befintliga resurser. Att vara skolledare i komvux inne-
bär att arbeta med relativt kortsiktiga ekonomiska planeringshori-
sonter. Särskilt i de verksamheter där intäkten baseras på aktuella 
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elevantal, avbrottfrekvens och andel godkända elever. Variationen 
i ersättningsmodeller kan vara svåra att hantera. Detta gör, tillsam-
mans med det statsbidrag som ges för regionalt yrkesvux och som 
sökt för två år i taget, att ekonomiarbetet är svåröverskådligt och 
tidskrävande. 

Skolledaren ska också vara drivande i att planera utbildningsutbu-
det inom verksamheten så att det svarar mot det lokala utbildnings-
behov som formuleras av individer, arbetsmarknad och arbetsliv. Den 
kommunala vuxenutbildningen är en del av arbetsmarknadspolitiken 
vilket avspeglas i utbildningen och skolledarens roll. Möten med den 
politiska organisationen, samarbete med arbetsmarknadsenheter med 
flera kräver skolledningens deltagande. Kraven från andra delar i kom-
munen eller från statligt håll kan med relativt kort planeringshorisont 
påverka skolenhetens arbete och organisation. 

Rektor inom komvux har i uppdrag att organisera en verksamhet 
som inte ska följa den traditionella uppdelningen i terminer och läsår 
utan utbildningen ska pågå hela året. Detta kan anses vara upp emot 
50 veckor per år och elever ska kunna starta löpande under hela året, 
och dessutom kunna läsa i en individuell studietakt. Volymerna i 
komvux varierar ständigt vilket gör att arbete med schemaläggning 
och bemanning är ett arbete som pågår under hela året och den 
logistiska utmaningen är omfattande. Dessa faktorer medför det inte 
finns några naturliga perioder utan elever där skolledning och per-
sonal kan arbeta med planering och utveckling. Planeringsdagar kräver 
med andra ord inställda eller flyttade lektioner, ikappläsning, hem-
uppgifter eller liknande. I entreprenadverksamhet kan skolledning hos 
den externa anordnaren sakna möjlighet att ge elever självstudier för 
dessa dagar eller vara beroende av att huvudmannens rektor god-
känner det. Det finns ofta ett behov av att erbjuda kvällsundervisning. 
Detta gör att skolledare kan behöva förlägga delar av sin arbetstid på 
kvällstid på regelbunden basis. Om detta inte görs finns det risk att 
skolledning och de lärare som eventuellt enbart anställs för kvälls-
arbete möts allt för sällan. 

Till skillnad från övriga skolformer innehåller regleringarna för 
den kommunala vuxenutbildningen även långtgående skyldigheter 
att erbjuda flexibel och individanpassad utbildning. Vad detta inne-
bär i praktiken kan uppfattas som oklart och blir därmed föremål för 
tolkning. Undervisningen ska planeras utifrån varje elevs indivi-
duella behov och förutsättningar och det är en särskild pedagogisk 
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utmaning att leda en verksamhet som ska utbilda vuxna. Att vara 
skolledare i komvux medför vanligtvis även ett ansvar för att ut-
veckla utbildning både platsbundet och på distans vilket kan anses 
öka komplexiteten i uppdraget. Det krävs ett pedagogiskt ledarskap 
som tar sin utgångspunkt i kunskaper kring vuxnas lärande och ut-
redningen betonar att det generellt finns en bristande kunskapsbas 
kring detta.  

Målgruppen för den kommunala vuxenutbildningen är också 
mycket heterogen i fråga om tidigare utbildningserfarenheter och 
arbetslivserfarenheter. Dessutom har en stor del av de målgrupper 
som studerar inom vuxenutbildningen andra typer av livserfaren-
heter som kan kräva särskild kompetens av skolledare att arbeta med. 

Ett för den kommunala vuxenutbildningen särskilt juridiskt om-
råde är regelverket kring vuxenutbildning på entreprenad. Till skill-
nad från friskolesystemet kvarstår huvudmannaskapet hos kommu-
nen liksom hela eller större delen av den myndighetsutövning som 
ligger på rektor. Samtidig ställs i regel krav på att leverantören till-
handahåller en befattning motsvarande rektor och det uppstår ett 
komplicerat förhållande mellan den formelle rektorn (huvudman-
nens) och den operativa (leverantörens). Huvudmannens rektor ska 
i praktiken ansvara för en verksamhet där denne inte arbetsleder 
personal eller verkar direkt gentemot elever. Det här sättet att orga-
nisera skolledning kan närmast liknas vid en organisation med en del 
av ledarskapet på distans samtidigt som en fysiskt närvarande chef 
kan anses eftersträvansvärt i de flesta verksamheter och inte minst i 
en författningsstyrd sådan. Utredningens arbete vittnar om att det 
kan uppstå otydligheter mellan de två skolledarna. Det är också en 
utmaning i sig när huvudmannens rektor i vissa fall måste ansvara för 
ett stort antal anordnare.  

Skolledare i komvux, särskilt sfi, har sannolikt en större andel 
lärare som har tidsbegränsade anställningar. Detta innebär, givet varie-
rande volymer elever och den låga behörigheten i sfi, ett mer omfat-
tande arbete med rekrytering, introduktion vid nyanställning och 
säkerställande av överlämning lärare emellan. Därtill behöver skol-
ledningen sannolikt planera för en mer omfattande handledning av 
obehöriga. 

Elevärenden i komvux kan ha en hög komplexitet. Migrations-
bakgrund och psykisk ohälsa påverkar inte sällan elevernas möjlig-
heter att tillgodogöra sig undervisningen. Individens möjligheter till 
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egenförsörjning skapar ofta en önskan från eleven att snabbt bli klar 
med utbildningen och inte sällan snabbare än vad som är möjligt. 
Detta tenderar att skapa en frustration som kräver tid av lärare och 
skolledning. Därtill kan tredje part behöva vara delaktig i planering 
av studierna, exempelvis Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 
I de fall då dessa parters intressen inte är samstämmiga kan det 
uppstå stora behov av tids- och kunskapskrävande problemlösning.  

Som framgår av ovanstående och tidigare kapitel är skolledarupp-
draget inom sfi och övriga komvux mycket komplext och förutsätt-
ningarna varierar kraftigt. Uppdraget fordrar gedigen kunskap och 
erfarenhet för en handlingsberedskap att kontinuerligt kunna han-
tera omvärldens föränderliga krav på komvux i relation till persona-
lens och elevernas behov och förutsättningar. 

11.3 Kompetensutvecklande insatser 

I det här avsnittet beskrivs möjligheter till kompetensutvecklande 
insatser, huvudsakligen för lärare i sfi. Poänggivande kurser för sfi 
och svenska som andraspråk behandlas ur ett innehållsligt perspektiv 
i avsnitt 11.5.5). 

En självklar utgångspunkt är att den kompetensutveckling som 
lärare oavsett behörighet ska ta del av ska bygga på 

• forskning och beprövad erfarenhet, 

• behov av verksamhetsutveckling,  

• individuella lärares behov för behörighet och/eller kompetens-
utveckling för det uppdrag läraren har eller kommer att få. 

11.3.1 Tillgängliga insatser för ökad kompetens 

Skolverket erbjuder omfattande möjligheter till kompetensutveck-
ling. I genomgången nedan följer vi Skolverkets indelning av de skol-
utvecklingsinsatser man erbjuder i generella respektive riktade insatser.  

Riktade insatser erbjuds huvudmän/skolenheter vars behov och 
förutsättningar identifierats t.ex. i samverkan med Skolverkets pro-
cesstödjare och formulerats i nulägesanalyser och åtgärdsplaner. 
Generella insatser erbjuds alla aktörer.  
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Skolverkets generella insatser  

På Skolverkets webb finner man kurser inom Lärarlyftet. Man kan 
också, under fliken Skolutveckling, klicka vidare via olika rubriker 
såsom exempelvis  

• Leda och organisera. 

• Kurser och utbildningar (exempelvis sökmöjligheter för kurser 
och utbildningar samt Lärportalen och Skolverkets utbildnings-
plattform). 

• Inspiration och stöd i arbetet (Inspiration och reportage samt Stöd 
i arbetet).  

• Nationella skolutvecklingsprogram. 

• Forskning och utvärderingar. 

I det följande beskrivs delar av detta omfattande material i relation 
till vuxnas (andraspråks-)lärande. 

Lärarlyftet 

Skolverket har sedan 2012 ett regeringsuppdrag14 att svara för Lärar-
lyftet II. För att möta behovet av behörighetsgivande utbildning och 
ge fler lärargrupper möjlighet att ta del av utbudet har uppdraget för-
längts till 2025. 

Inom Lärarlyftet kan lärare som har en lärarexamen och som 
önskar bli behöriga i ytterligare undervisningsämnen läsa högskole-
poänggivande kurser på lärosäten. Från och med mars 2020 krävs 
inte längre att läraren redan undervisar i det ämne för vilket denne 
vill utöka sin behörighet.15 

Kurser och utbildningar söks av den enskilda läraren. Huvud-
mannen ska dock godkänna att läraren söker och det är huvudman-
nen som ansöker om statsbidrag för deltagande lärare. Statsbidraget 
är avsett att stimulera deltagandet.  

Det finns tre olika förordningar som reglerar statsbidrag som kan 
vara aktuella vid fortbildning inom Lärarlyftet: Förordningen om 

 
14 U2011/5531/S. 
15 Förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. 
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statsbidrag för fortbildning av lärare, förordningen om statsbidrag 
för fortbildning inom specialpedagogiska insatser samt förordningen 
om statsbidrag för fortbildning inom svenska som andraspråk.16 
Reglerna gällande vilka huvudmän som kan söka statsbidrag, vilka 
lärare huvudmannen kan söka bidrag för, samt hur finansierings-
modellen är konstruerad, skiljer sig mellan förordningarna.  

Kurserna inom Lärarlyftet riktas till lärare inom olika skolformer. 
Flest kurser och utbildningar riktar sig till lärare inom grundskolan 
och allra flest till lärare i årskurs 7–9. Betydligt färre kurser riktar sig 
till lärare som arbetar i gymnasieskolan och komvux. Anledningen 
är enligt Skolverket17 att antalet redan behöriga lärare är högre i gym-
nasieskolan än i grundskolan och att antalet sökande lärare från 
gymnasieskolan alltid är relativt lågt varför det är lämpligt att erbjuda 
ett mer begränsat antal kurser mot gymnasieskolan. Skolverket reso-
nerar dock inte om anledningar till att så få kurser erbjuds vuxen-
utbildningen. 

Det årliga regeringsanslaget till Skolverket för Lärarlyftet har 
minskat över tid men varit i stort sett konstant 2018–2019. Minskat 
anslag leder till ett mer begränsat utbud eftersom Skolverket då kan 
köpa färre kurser från lärosätena. Ett minskat kursutbud innebär i 
sin tur att antalet sökande och därmed antagna och registrerade del-
tagare minskar, eftersom det är svårare att attrahera breda lärar-
grupper med ett mer begränsat kursutbud. 

Skolverkets har gjort en utvärdering av Lärarlyftet.18 Det över-
gripande syftet med utvärderingen är att bedöma om Lärarlyftet är 
ändamålsenligt utformat med avseende på regeringens intentioner 
med uppdraget och tillhörande statsbidragsförordningar. Delstudien 
bygger på tillgänglig statistik till och med 2019. 

Den delrapport 2 som är planerad att publiceras under våren 2021 
kommer att också att undersöka ändamålsenligheten. Det kommer 
att handla om incitament för deltagande i Lärarlyftet, såsom vad som 
främjar respektive hindrar att enskilda lärare söker till och fullföljer 

 
16 Förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Förordningen (2016:400) 
om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska 
insatser. Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska 
som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. 
17 Skolverket (2020). Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – utveckling över tid.  
Dnr 5.1.3-2019:1944. 
18 Skolverket (2020). Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – utveckling över tid.  
Dnr 5.1.3-2019:1944. 
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kurser och utbildningar inom Lärarlyftet, att huvudmän och rekto-
rer uppmuntrar och möjliggör lärares deltagande i Lärarlyftet, samt 
att lärosäten kan tillhandahålla lärarlyftskurser och utbildningar som 
svarar mot deltagande lärares behov. Dessutom undersöks de ekono-
miska incitamenten för deltagande i Lärarlyftet.  

Lärarlyftets kurser mot sfi/vux 

Det finns kurser i Lärarlyftet riktade mot behörighet i svenska som 
andraspråk (de är dock inte specifikt riktade mot undervisning av 
vuxna). Antalet deltagare för vilka huvudmännen ansöker om stats-
bidrag för deltagande i fortbildning i svenska som andraspråk ökade 
under 2017 men har sedan dess legat relativt stabilt på cirka 80–90 del-
tagare per termin.  

Inom Lärarlyftet erbjuder i dagsläget fyra lärosäten kurser om 
1–30 högskolepoäng för sfi och övriga vuxenutbildningen. Skolverket 
har för utredningen tagit fram underlag rörande dessa kurser.  

Tabellen nedan visar antalet sökande och deltagare som påbörjar 
kurs i sfi respektive övriga kurser i Lärarlyftet. 

Tabell 11.4 Antal som söker och påbörjar kurser i sfi respektive övriga kurser 
i Lärarlyftet 

År Antalet sök-
bara kurser 
i sfi 

Max antal erbjudna/ 
sökbara platser på 
lärosätenas kurser 
i sfi 

Antal 
sökande 
till kur-
ser i sfi 

Antal del-
tagare som 
påbörjade 
kurs i sfi 

Antal sökande 
till övriga 
kurser (exkl. 
sfi*) 

Antal deltagare 
som påbörjade 
övriga kurser 
(exkl. sfi*) 

2016 7 244 714 211 3 843 1 695 

2017 10 390 579 182 3 388 1 525 

2018 7 270 373 108 2 691 1 031 

2019 7 245 314 56 1 725 562 

Summa 31 1 149 1 980 557 11 647 4 813 

* Inkluderar kurser i svenska som andraspråk. 
Källa: Skolverket för utredningen. 

 
 

I tabellen syns en sjunkande trend från år 2016 till 2019 vad gäller 
antal sökande både till kurser i sfi och till övriga kurser. 

Noterbart i tabellen ovan är att det är en mindre andel av de som 
söker som faktiskt påbörjar kurs för sfi, jämfört med övriga kurser i 
Lärarlyftet. En förklaring till detta är dels att många sökande saknar 
korrekt examen, eller examen överhuvudtaget, för att kunna påbörja 
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sökt kurs. Det gäller alla kurser, men enligt Skolverket möjligtvis i 
högre utsträckning sökande till kurser i sfi.  

En annan förklaring kan vara att många som sökt kurs i sfi redan 
har behörighet i svenska som andraspråk i legitimationen (eller har 
meriter som skulle göra dem behöriga), vilket innebär att de stoppas 
från att läsa. Ett antal högskolepoäng i svenska som andraspråk inom 
behörighet för andra årskurser/skolformer innebär ju att man kan 
ansöka om behörighet för sfi. Det kan alltså vara så att lärare vill 
studera kurser specifika mot sfi/vuxenutbildning, men inte får det 
p.g.a. tidigare studier. Bland dessa kan eventuellt finnas lärare mot 
yngre åldrar som tidigare fick behörighet i svenska som andraspråk 
utan studier i ämnet. Dessa frågor bör undersökas i Skolverkets fort-
satta utvärdering av Lärarlyftet. 

Nationella skolutvecklingsprogram 

Skolverket fick 2015 i uppdrag av regeringen19 att ta fram och genom-
föra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän 
och skolor. Insatserna skulle ha fokus på grund- och gymnasieskolan 
samt motsvarande skolformer och bestå av olika kompetensutveck-
lings- och stödinsatser inom områden där det finns ett dokumenterat 
nationellt utvecklingsbehov. 2016 utökades uppdraget till att även 
omfatta förskolan.20 Komvux inkluderas först från och med 2020 i 
uppdraget genom Skolverkets instruktion angående skolutvecklings-
programmen.21 

Skolverket samlar numera ett flertal skolutvecklingssatsningar, 
även sådana som erbjudits tidigare (t.ex. olika ”lyft”) eller sådana  
som under andra rubriker finns på webben, under ”paraplyrubriken” 
Nationella skolutvecklingsprogram. Detta är ett försök att ordna 
och tillgängliggöra det omfattande utbudet. Syftet med de nationella 
skolutvecklingsprogrammen är att erbjuda insatser så att huvudmän, 
förskolor och skolor får stärka förutsättningar att förbättra utbild-
ningen och den pedagogiska utvecklingen.  

I nuläget finns åtta olika nationella skolutvecklingsprogram rörande 
följande nationellt prioriterade områden: bedömning och betyg, 

 
19 Uppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram, U2015/03844/S. 
20 Tilläggsuppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram, U2016/05732/S. 
21 Förordning (2015:1047, 7 §) med Instruktion för Statens Skolverk. 
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digitalisering, elevhälsa och barns omsorg, kunskaper och värden, ny-
anlända och flerspråkiga barns och elevers lärande, skola och arbets-
liv samt vidare studier, styrning och ledning, systematiskt kvalitets-
arbete. Ett program kan ha flera övergripande mål samt fokusera flera 
olika nationella skolutvecklingsbehov. Inom varje program finns olika 
insatser/material samlat, exempelvis webbkurser, underlag för arbete 
och diskussion, stödmaterial, högskolekurser och statsbidrag för 
kompetensutveckling. De olika skolutvecklingsprogrammen riktar 
sig till verksamma i alla skolformer, men vissa insatser/visst material 
kan vara utformade med en specifik skolform i åtanke. Komvux-
utredningen (SOU 2018:71) bedömde att alla åtta har relevans för 
vuxenutbildningen. 

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) föreslog dock att de nuva-
rande nationella skolutvecklingsprogrammen skulle kompletteras så 
att de i relevanta delar innehåller avsnitt specifikt riktade till vuxen-
utbildningen. Man föreslog också att ett nionde nationellt skolutveck-
lingsprogram med inriktning särskilt på vuxenutbildningen tas fram 
eftersom omfattningen av områden och frågor som är specifika för 
vuxenutbildningen är många.  

Kurser och utbildningar (Lärportalen) 

Under rubriken Kurser och utbildningar återfinns exempelvis Lär-
portalen. Materialet i Lärportalen är indelat i moduler som är fram-
tagna i samarbete med forskare och sakkunniga. Modulerna inne-
håller texter, fördjupande frågor, filmer och ljudfiler som underlag 
för diskussioner och reflektioner över undervisningen och verksam-
heten. Det finns moduler för ”skolan” respektive ”skolledare och 
huvudmän”. 

Modulerna innehåller även stöd för gemensam planering och upp-
följning. Målet är att deltagarna ska få möjlighet att reflektera över vad 
man gör och tillsammans utveckla undervisningen och verksamheten. 
Tanken är att det man läser, diskuterar och planerar, genomför och 
prövar man sedan i den egna verksamheten.  

Om huvudmannen får statsbidrag för kompetensutvecklingen 
finns det krav på hur många moduler deltagarna ska arbeta med på 
ett läsår. Om man deltar utan statsbidrag kan man arbeta med valfritt 
antal moduler och i valfri takt. En modul som består av åtta delar tar 
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cirka 30 timmar att arbeta med. Beroende på olika förutsättningar 
kan det ibland behövas mer tid.  

När man i nuläget (2020-10-25) går in på Lärportalen på Skol-
verkets och söker moduler per skolform får man 88 träffar för grund-
skolan, 37 för gymnasiet och 7 för vuxenutbildning. Modulerna som 
är relevanta för vuxenutbildning är:  

• Digital kompetens i vuxenutbildningen (vux).  

• Matematikundervisning med digitala verktyg II (vux gr).  

• Matematikundervisning med digitala verktyg II (vux gy). 

• Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande (vux). 

• Muntlig språkutveckling (åk 6–9, gy, vux),  

• Skriftlig produktion och interaktion (åk 6–9, gy, vux).  

• Språk och interkulturalitet (åk 6–9, gy, vux).  

Vissa moduler är alltså specifikt utformade för vuxenutbildning 
medan andra bedöms vara relevanta för lärare i flera skolformer.  

Med anledning av utredningens uppdrag rörande styrning och 
ledning vill vi särskilt uppmärksamma Skolverkets erbjudna insatser 
för skolchef och nämnder.  

Skolchefsutbildningen erbjuds huvudmannens utsedda skolchefer 
och behandlar funktionen som skolchef (ansvar och mandat), upp-
drag och styrning (lagar och regler), systematiskt kvalitetsarbete 
(utvärdering, uppföljning, data och analysarbete) samt organisation 
för en bättre skola (skolchefens roll). Insatsen är inte skolforms-
specifik. 

Skolverket erbjuder också ett material för introduktion av leda-
möter i nya nämnder, Introduktion till styrning av skolan. Här kan 
nämndledamöter utveckla kompetens och förståelse för det svenska 
skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan förvalt-
ning och nämnd. I materialet ingår presentationer om skolans styr-
ning, ansvar och mandat, systematiskt kvalitetetsarbete och skol-
myndigheternas uppdrag omfattande förskola, skola och kommunal 
vuxenutbildning. 

Med anledning av utredningens uppdrag rörande bland annat 
individanpassning och genomströmning är även satsningen Special-
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pedagogik för lärande (SFL) relevant. Skolverket och Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar gemensamt för denna 
fortbildning i specialpedagogik. Syftet med uppdraget är att stärka 
den specialpedagogiska kompetensen generellt inom berörda skol-
former, och från läsåret 2021/22 ingår komvux. Tre moduler finns: 
Inkludering och delaktighet, Samspel för inkludering och Fler-
språkighet. Genom ett kollegialt lärande får lärare ökade kunskaper 
om specialpedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och metoder i 
arbetet med att anpassa undervisning och lärmiljö efter elevers olika 
behov och förutsättningar.  

Inspiration och stöd i arbetet  

På Skolverkets webb, under Skolutveckling, Inspiration och stöd i 
arbetet, finns också material som skolledning och lärare kan ta del av 
individuellt eller tillsammans. 

Dels finns här rubriken Inspiration och reportage där man kan söka 
på ”vuxenutbildning” och får då 29 träffar (2020-07-28), exempelvis 
olika webbinarier med anledning av pandemin, studie- och yrkes-
vägledning, språkstöd inom vård och omsorgsutbildningar samt s.k. 
lärande exempel; reportage om kombinerade/integrerade yrkesutbild-
ningar och lärlingsutbildningar. En sökning på skolämnet svenska 
som andraspråk ger 1 träff.  

Vid den andra rubriken Stöd i arbetet finns olika typer av stöd-
material. En sökning på ”vuxenutbildning” ger 43 träffar (2020-07-28) 
om exempelvis apl, värdegrund, bedömning, fusk och plagiering och 
jämställdhet. Av träffarna är några få utformade specifikt för vuxen-
utbildning. Exempel på det är Litteracitet för vuxna och Planera för 
individanpassning och extra anpassningar inom vuxenutbildningen. 

Generella insatser rörande nyanlända elevers skolgång 

Sedan 2015 arbetar Skolverket med regeringsuppdraget att genom-
föra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga 
att erbjuda barn och elever som är nyanlända eller har annat moders-
mål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.22 Först 

 
22 Uppdraget U2019/01553/S (delvis) U2019/03787/S. 
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från och med 2018 inkluderades nyanlända inom komvux i upp-
draget. Sedan start har regeringsuppdraget genomförts som både 
generella och riktade insatser.  

Målet är förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i 
förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och förbättrade förut-
sättningar för goda kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasie-
skolan samt inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna. Målgrupper för de olika insatserna ska vara huvudmän, 
rektorer, förskollärare, fritidspedagoger, lärare i alla ämnen, studie-
handledare på modersmål samt annan personal inom skolväsendet. 
Insatserna ska anpassas till målgruppernas olika förutsättningar och 
behov. Nyanlända elever och deras progression inom utbildnings-
systemet ska särskilt uppmärksammas, liksom huvudmän med sär-
skilt svåra förutsättningar. 

Generella insatser finns tillgängliga för alla som vill och behöver. 
Oftast publiceras dessa insatser på Skolverkets webbplats inom det 
nationella skolutvecklingsprogrammet ”Nyanlända och flerspråkiga 
barn och elevers lärande”. Exempel på generella insatser kan vara 
lärosätesutbildningar, lärmoduler, webbutbildningar, samt stödmate-
rial av olika slag. Skolverket har inte möjlighet att följa upp hur alla 
stödmaterial används och vad de leder till för effekter. För de gene-
rella insatserna som följs upp används olika metoder om enkäter, 
användarstatistik med mera. 

Skolverket har också erbjudit huvudmän möjlighet att utse en 
kommunal samordnarfunktion. Samordnarna erbjuds att delta i nät-
verk där de får stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Samord-
narna ska stödja huvudmännen bland annat att utveckla det syste-
matiska kvalitetsarbetet med fokus nyanlända och barn och elever 
med annat modersmål än svenska. Samordnarnas uppgifter är därför 
bland annat att genomföra nulägesanalys, ta fram en utvecklingsplan 
samt stödja genomförande av utvecklingsinsatser. Samordnarna läm-
nar årligen redovisningar som sammanställs av regionala utveck-
lingscentraför Skolverkets räkning. Skolverkets processutvärdering 
utvärderar hur denna funktion fungerar och vilka effekter det kan 
leda till om en huvudman har en sådan samordnare.  



SOU 2020:66 Kompetens 

355 

Uppföljningar av generella insatser 

Det har varit svårt att få ett underlag för att bedöma vilka av Skol-
verkets generella insatser via webben som är mest eftersökta av verk-
samma inom komvux, i vilken mån insatsernas syften uppnås eller 
vilka kort-/långsiktiga effekter insatserna får för verksamheterna. 
Skolverket har dock påbörjat ett arbete med ett s.k. uppföljnings-
ramverk för att bättre kunna följa upp och utvärdera olika insatser.  

Vissa uppgifter om hur de under läsåret 2019/20 9 788 tjänst-
görande lärarna och de 562 tjänstgörande rektorerna inom sfi och 
övriga komvux nyttjar Lärportalen och utbildningsplattformen har 
utredningen dock fått från Skolverket.  

Rörande Lärportalens moduler inom skolformen vuxenutbildning 
har Skolverket delgett utredningen s.k. klickstatistik. Detta avser 
antalet unika sidor som en specifik besökare tittat på under en session 
på 30 minuter. Modulerna publicerades i huvudsak under 2019. Stati-
stiken från 2018 till och med augusti 2020 visar 14 636 ”klick”. De två 
mest ”klickade” är modulerna Muntlig språkutveckling och Skriftlig 
produktion och interaktion som står för 80 procent av visningarna.  

Skolverket anger också till utredningen att från 2018 och till och 
med augusti 2020 har på utbildningsplattformen öppnats 3 957 nya 
konton där man anger att man arbetar inom komvux. Det går dock 
inte att ta fram vad deltagarna tycker om kurserna eller om de fak-
tiskt gått kurserna. 

Vidare redovisades 2018 en utvärdering av de nationella skol-
utvecklingsprogrammen under åren 2016 och 201723, men olika skol-
former särredovisas inte där. Skolverket rapporterar att rörande de 
vanligaste insatserna anser mer än hälften av lärarna att insatserna i 
stor utsträckning bidragit till att utveckla deras undervisning. En 
majoritet av rektorerna och lärarna anger att deltagandet i de van-
ligaste insatserna har bidragit till ökade lärdomar och insikter och att 
de har diskuterat lärdomar och insikter från deltagandet med sina 
kollegor.  

 
23 Skolverket (2018) Redovisning av uppdraget att utvärdera de nationella skolutvecklingsprogram 
– men givet i regeringsuppdrag Uppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklings-
program, U2015/03844/S. Dnr 2017:00251. 



Kompetens SOU 2020:66 

356 

Rektorers fortbildning 

Skolverket har ett uppdrag att ansvara för fortbildning av rektorer. 
Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå och 
löper över en termin. Målgruppen är rektorer och annan personal 
med motsvarande ledningsfunktion som har gått den statliga befatt-
ningsutbildningen för rektorer.  

Läsåret 2017/2018 påbörjade 169 deltagare fortbildningen och av 
dessa godkändes 101 deltagare. Skolverkets bedömning är att den 
låga andelen godkända deltagare till viss del kan förklaras av att tiden 
för studier är knapp. Samtidigt visar Skolverkets utvärdering att del-
tagarna är nöjda med utbildningen. Regeringen angav i budgetpro-
positionen 2020 att satsningen på fortbildningen ska permanentas. 

Kompetensutvecklingen är på avancerad akademisk nivå och syf-
tar till att fördjupa och förnya deltagarnas erfarenheter och kunska-
per, skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. Studierna 
bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styr-
nings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledar-
skapet. Därför finns två krav som måste uppfyllas för deltagande: 
fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. rektorsprogrammet 
eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har 
tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte. Deltagaren 
ska också ha arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion 
minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. 

Flera lärosäten ger fortbildningen som även erbjuds som särskilt 
riktad mot rektorer i förskolan. Det finns dock ingen fortbildning rik-
tad mot rektorer/skolledning inom vuxenutbildning (jfr utredningens 
förslag om systematisk verksamhetsutveckling i 11.4.2). 

Skolverkets riktade skolutvecklingsinsatser  

Under rubriken Leda och organisera på Skolverkets webb återfinns 
Skolverkets s.k. riktade insatser, dvs. insatser som erbjuds ett urval 
av huvudmän. Här finns information om insatser inom ramen för 
Nyanlända barns och elevers utbildning (där komvux omfattas) samt 
Samverkan för bästa skola (som inte omfattar komvux). 

Riktade insatser innebär att Skolverket regelbundet erbjuder ut-
valda huvudmän samarbete med fokus på att utveckla kvaliteten i 
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verksamheten. Det finns två uppdrag om riktade insatser, dels upp-
draget att stärka huvudmannens förmåga att erbjuda barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbild-
ning av hög och likvärdig kvalitet (de s.k. nyanländainsatserna)24 och 
dels Samverkan för bästa skola.25  

Urvalet av huvudmän som kan komma ifråga för de s.k. nyan-
ländainsatserna görs i relation till antalet nyanlända i kommunen 
samt tidigare erfarenhet av undervisning av nyanlända. Ett urval om 
12–15 kommuner görs här varje halvår. Fram till 2018, då komvux 
inkluderades i uppdraget, hade 62 kommuner beviljats riktat stöd.  

Den andra typen av riktade insatser sker inom ramen för regerings-
uppdraget Samverkan för bästa skola. Här ska insatser genomföras i 
syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen 
i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna syftar 
även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskole-
enheter. Insatserna ska riktas till skolenheter med låga kunskaps-
resultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som 
har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på 
egen hand. Skolverkets bedömning av vilka skolenheter som ska 
prioriteras för deltagande samt identifikation av relevanta utvecklings-
områden ska beakta underlag från Statens skolinspektion. Komvux 
ingår dock inte i uppdraget. 

Inom båda typerna av insatser pågår samarbetet under tre år och 
inleds med en nulägesanalys som syftar till att synliggöra vilka pro-
blem och utmaningar som finns. Därefter formuleras i en åtgärds-
plan vilka insatser som behöver prioriteras och genomföras för att 
de identifierade problemen ska kunna åtgärdas. Slutligen genomförs 
överenskomna insatser som via överenskommelse med Skolverket 
finansieras med bidrag.  

Andra anordnare av kompetensutveckling 

Förutom Skolverket anordnar även Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM) och lärosäten olika insatser riktade mot komvux. Även 
huvudmän och enskilda anordnare kan förstås anordna kompetens-
utveckling. 

 
24 Uppdraget U2019/01553/S (delvis) U2019/03787/S. 
25 U2019/01553/S (delvis) U2019/03786/S. 
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SPSM är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. 
För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en 
utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funk-
tionsförmåga, erbjuder man stöd i form av kunskap och kompetens-
utveckling. SPSM anordnar konferenser, tematräffar och kurser på 
olika orter och på distans. I utbudet ingår också studiepaket och 
stödmaterial till verksamma i utbildningsväsendet.  

Materialet Studiepaket vuxen är ett webbaserat material för kolle-
gialt lärande. Det handlar om hur studiesituationen kan göras mer 
tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Det behandlar ämnen 
som stödinsatser inom vuxenutbildningen, vem som har ansvar för 
dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för 
vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriften berättar också 
om lagar och regler inom området utbildning för vuxna. 

Lärosäten, regioner, kommunala huvudmän 

Lärosäten kan på uppdrag av huvudmän eller enheter anordna såväl 
poänggivande kurser som kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. 
I vilken omfattning lärosäten, regioner, huvudmän och enskilda an-
ordnare själva anordnar kompetensutveckling är mycket svårt att få 
en uppfattning om. 

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) ställde dock frågan i en en-
kät till lärosäten som erbjöd lärarutbildning och utbildningsveten-
skap. Svaren från 11 av 13 tillfrågade lärosätena tyder på att fort-
bildningar i samarbete mellan huvudmännen för vuxenutbildningen 
och lärosätena då förekom; 33 procent av lärosätena anger att de 
någon gång genomfört denna typ av fortbildningsinsats, men i detta 
räknas då även enstaka föreläsningar vid konferenser. Det är dock 
oklart i vilken omfattning detta förekommer.  

Utredningen erfar i samtal med några lärosäten att förfrågningar 
till lärosäten om kompetensutvecklingsinsatser ofta rör specifika/ 
begränsade områden av lärares kompetens, t.ex. uttalsundervisning, 
digitalisering eller bedömning i samband med nationella prov. Mer 
sällan efterfrågas, vad vi erfar, kompetensutveckling över längre tid 
och för verksamhetens samtliga personal (ämnes- och yrkeslärare, 
studiehandledare, studie- och yrkesvägledare m.fl.) som är baserad i 
en analys av verksamhetens behov och verksamhetsmål.  
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Det finns dock exempel på mer långsiktiga förfrågningar/insatser 
till lärosäten som handlar om forsknings- och utvecklingsarbete över 
längre tid. Följande tre exempel visar också på att huvudmän aktivt 
överskrider såväl kommungränser som anordnargränser för att ut-
veckla sfi-verksamheterna i kommun/region mot stärkt kvalitet och 
likvärdighet.  

Göteborgsregionen (GR) genomförde mellan 2016 och 2019 pro-
jektet Integration Västsverige (InVäst), ett projekt som delfinan-
sierades av Europeiska Socialfonden (ESF). InVäst ägs av GR och har 
bedrivits i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. 
Kompetensutvecklingsprojektet, som redovisas på webben, syftade 
till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter inom regionen och 
att stärka organisationers kompetens att ta emot nyanlända. Ut-
gångspunkterna för projektet var att ökade kunskaper, en starkare 
arbetsorganisation och ett kollegialt lärande skulle kunna bidra till 
förbättrade förutsättningar för nyanlända att bli framgångsrika och 
aktiva deltagare i samhällslivet. Fokus har varit bl.a kvalitetsutveck-
ling av sfi genom kompetensutveckling och processledning inom 
Västsveriges sfi-verksamheter samt genom uppbyggnad av en digital 
kunskapsresurs för kompetensstärkning för sfi-medarbetare. 46 sfi-
verksamheter tog del av InVästs olika typer av kompetensutveck-
lingsinsatser. I de fall kompetensutvecklingsinsatserna rörde sig om 
processtöd i de lokala sfi-verksamheterna erbjöds processledning från 
tre månader upp till två år.  

Uppsala kommun har sedan 2018 ett samarbete med Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk (NC) om en gemensam kom-
petensutvecklingsinsats för rektorer och sfi-lärare i både egenregi 
och på entreprenad. Insatsen startade på huvudmannens uppdrag 
och fortsatte sedan inom ramen för Skolverkets riktade insatser. 
Rektorer och pedagoger deltar gruppvis i läsårsvisa insatser med 
fokus på språk- och yrkesintegrerande utbildningar. Insatserna om-
fattar även regelbundna träffar med samtliga rektorer och skolledare 
inom komvux. NC kommer också att utbilda särskilda lärledare som 
tillsammans med rektorerna kommer att fortsätta utvecklingsarbetet 
efter avslutad insats. 

Med stöd av ESF genomfördes ett större utvecklingsprojekt i 
samverkan mellan Stockholms stads vuxenutbildning och yrkesgym-
nasier i Stockholms stad samt med en rad branschföretag inom bygg-
branschen, restaurangbranschen och inom äldreomsorgen. Målet var 
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att ta fram ett arbetssätt där andraspråkslärare och yrkeslärare sam-
arbetade från första dagen i utbildningen. Även NC medverkade i pro-
jektet och har publicerat rapporten En didaktisk modell för integrer-
ing av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet.  

Stockholms stads vuxenutbildning har under 2020 startat ett 
utvecklingsprojekt som också stöds av ESF-medel, ”SY-vux”. Utbild-
ningarna till kock respektive undersköterska ska ske i form av språk- 
och yrkesinriktad undervisning där språklärare och yrkeslärare sam-
verkar i såväl planering som genomförande. Man har inrättat ett 
kompetenscentrum i samband med projektet för att kunna samla 
och sprida kunskaper. Dokumentation och spridning kommer också 
att ske via NC som följer en av de grupper som utbildas till under-
sköterska i ett egeninitierat forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Dessa exempel visar att det är möjligt för huvudmän att genom-
föra ambitiöst och strukturerat utvecklingsarbete som genomförs 
med ett praktiknära arbetssätt baserat i teori och beprövad erfarenhet. 
Exemplen visar också att utvecklingsarbetet kan bidra till utveck-
lingen av en gemensam kunskapsbas genom att systematiska be-
skrivningar och problematiseringar dokumenteras och sprids. Slut-
ligen bör betonas att exemplen även visar på att satsningar kan göras 
över längre tid (t.ex. över upphandlings- och mandatperioder) och 
på behovet av tydlig ledning, gemensam planering samt öronmärkta 
medel för utveckling. 

11.3.2 Deltagande i insatser för ökad kompetens 

Varken KLIVA-utredningen eller den s.k. Professionsutredningen (se 
SOU 2018:17) har funnit någon genomgripande nationell uppföljning 
av hur tid för kompetensutveckling används. 

Det görs inte heller nationell uppföljning av hur mycket tid huvud-
männen fördelar till behörighetsgivande och annan kompetensutveck-
ling. De fackliga lärarorganisationerna känner heller inte till några 
lokala uppföljningar av hur fördelningen ser ut gentemot kollektiv-
avtalen.26  

GRUV-utredningen (SOU 2013:20) fann dock att det, enligt den 
enkätundersökning som man genomförde, var vanligare i större 
kommuner än i mindre att lärarna erbjuds fortbildning.  

 
26 Kontakter med företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 
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I KLIVA-utredningens enkät (se 3.4) är detta dock inte ett en-
tydigt mönster. Enligt enkätsvaren från 192 kommuner, som repre-
senterade 213 kommuner, har 88 procent av sfi-lärarna respektive 
65 procent av ämnes-/yrkeslärare i kombinationsutbildningar med 
sfi deltagit i någon typ av kompetensutveckling under senaste året. 
Observera dock att enkäten inte frågade efter alla lärare inom sfi eller 
övriga komvux. 

Jämförelser på kommungruppsnivå i enkäten visar dock på rela-
tivt stora skillnader när det gäller sfi-lärarna: i kommungrupperna 
storstäder och landsbygdskommuner har 100 procent av sfi-lärarna 
deltagit i kompetensutveckling av något slag. I pendlingskommuner 
nära mindre stad/tätort har 67 procent av sfi-lärarna deltagit i kom-
petensutveckling.  

Bland ämnes-/yrkeslärare i kombinationsutbildningar har 65 pro-
cent deltagit i kompetensutveckling av något slag. Skillnader mellan 
kommungrupperna är än större när det gäller denna lärargrupp än för 
sfi-lärare. I kommungrupperna, Storstäder, landsbygdskommuner, pend-
lingskommuner nära mindre stad/tätort har samtliga ämnes-/yrkes-
lärarna fått kompetensutveckling av något slag. Även här är delta-
gandet lägre i kommungruppen Pendlingskommun nära storstad där 
endast 17 procent av lärargruppen uppger att de har deltagit i kom-
petensutveckling. Det är här intressant att relatera till uppgifterna i 
avsnitt 11.2.3) där andelen behöriga sfi-lärare angavs vara lägst i just 
denna kommungrupp. 

Det är dock svårt att dra några slutsatser av utredningens enkät 
vad gäller skillnader i deltagande i kompetensutvecklingsinsatser 
mellan kommunerna eftersom det kan finnas olika förklaringar som 
enkäten inte frågat efter.  

I vilken omfattning har man då deltagit i kompetensutveckling? 
De svarsalternativ som gavs i enkäten var: 

• 1–2 dagar, till exempel intern studiedag, kurs, konferens.  

• Flera dagar, till exempel tematisk utbildning som Skolverkets webb-
kurser. 

• Sammanhängande utbildning, till exempel Lärarlyftet. 

Enkäten visar att majoriteten av de lärare som deltagit i kompetens-
utveckling har gjort det 1–2 dagar och att endast 7 procent i båda 
lärargrupperna har tagit del av sammanhängande utbildning över 
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längre tid. Utredningen har inte undersökt vad dessa dagar haft för 
innehåll, men det finns anledning att anta att kort och sporadisk 
kompetensutveckling inte erbjuder goda möjligheter att utveckla sin 
undervisning på något omfattande och hållbart sätt. 

I en undersökning genomförd av Lärarnas Riksförbund 201727 
uppgav 51 procent av komvuxlärarna att de endast i liten utsträck-
ning fått adekvat fortbildning utifrån behov och arbetsuppgifter. På 
en fråga rörande mer specifik fortbildning kring systemförändringar 
svarade 65 procent av lärarna att de inte fått någon fortbildning alls 
eller att de endast i ganska liten omfattning fått fortbildning. Utred-
ningen erfar att det inte finns anledning att tro att situationen för-
bättrats i någon större omfattning. 

Anledningar till begränsat deltagande i kompetensutveckling 

En stor andel av de tjänstgörande sfi-lärarna är inte behöriga och det 
är bland annat därför viktigt att undersöka varför alltför många lärare 
inte tycks delta i behörighetsgivande insatser och/eller i övriga kom-
petensutvecklings- och skolutvecklingsinsatser. Övergripande ver-
kar det finnas en samstämmig uppfattning bland lärare, huvudmän 
och rektorer om att brist på tid och ekonomiska resurser är huvud-
orsaken (jfr även SOU 2018:71), men utredningen finner även andra 
anledningar. 

En fråga om prioritering och resurser 

• Huvudmannen prioriterar skolutveckling på grund- och gymnasie-
skolan. 

• Lärosätena har inte resurser och/eller kunskaper om vuxnas 
lärande av och på andraspråket. 

• Uppdrag om kompetensutvecklingsinsats är av så liten omfattning 
så att lärosätena inte bedömer sig kunna/vilja åta sig uppdraget. 

• Uppdrag om insatser har alltför kort framförhållning för att läro-
säten ska kunna åta sig uppdraget. 

 
27 Lärarnas Riksförbund 2017. Låt kvalitet gå före pris i vuxenutbildningen – en rapport om vuxen-
utbildningens utmaningar. 
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Avsaknad av kunskapsbas och relevant kompetensutveckling 

• Det finns begränsat med relevant forskning rörande vuxnas lärande 
av och på andraspråket. 

• Att sfi-lärare inte har en gemensam kunskapsbas utan olika lärar-
utbildningar och är obehöriga gör det svårt att utforma relevant 
kompetensutveckling. 

• Det finns ett begränsat antal erbjudanden om tydligt relevant 
kompetensutveckling. 

Svårt att hitta information och kontakter 

• Okunskap om/svårt att hitta tillgängliga och relevanta insatser, 
t.ex. via olika webbplatser. 

• Inga upparbetade kontaktvägar mellan vuxenutbildning och läro-
säten; svårt att veta vem man ska kontakta för uppdrag och för-
frågningar. 

Investering i resurser för ökad kompetens 

• Begränsad tillgång till kollegor/arbetslag. Många insatser bygger 
på kollegialt lärande, t.ex. moduler med diskussionsuppgifter. Sfi 
är en liten verksamhet i många kommuner.  

• Det finns få karriärtjänster/förstelärare som potentiellt skulle kunna 
stödja kollegialt lärande/verksamhetsutveckling. 

• Svårt att hitta vikarier så lärare får inte nedsättning i tid för studier 
och avstår därför. 

• Reglerna för statsbidrag för studier kan vara svårbegripliga och 
ansökningarna tidskrävande; det bedöms inte vara värt tiden att 
ansöka om bidrag.  
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• Huvudman ansöker inte om statsbidrag och tillåter inte nedsätt-
ning i tid för studier, vilket gör att lärare måste studera på fritiden 
och själva måste bekosta kurslitteratur och resor till kursorten för 
fysiska träffar.28  

• Enligt krav i vissa upphandlingar kan anordnaren inte ställa in 
undervisningen för att anordna gemensamma studiedagar eller 
längre kompetensutveckling eftersom man enligt avtalet då för-
lorar ersättning.  

Anledningar till (begränsat) deltagande i Lärarlyftet 

Antalet sökande hänger generellt ihop med antalet erbjudna/sökbara 
kurser aktuellt år.29 Antalet sökande till sfi-kurser överstiger dock 
fortfarande antalet erbjudna/sökbara platser (se 11.3.1), vilket utred-
ningen tolkar som att det finns ett fortsatt intresse för kurserna. Ett 
gott tecken är också att andelen lärare med godkända kursresultat är 
högre bland lärare i gymnasie- och vuxenutbildning.  

Andelen godkända påverkas negativt både av hög kurstakt och av 
att kurser ges under en lång period, men framför allt av det senare. 
”Lagom” kurstakt under kortare tid kan alltså stödja lärare att klara 
kurserna. Det är också troligt att ett varierat utbud och goda studie-
villkor kan attrahera fler deltagare. 

Utredningen utgår ifrån att Skolverket i den fortsatta utvärder-
ingen av Lärarlyftet, i delrapport 2, kommer att undersöka vad de 
specifika förutsättningar som råder inom komvux, t.ex. entreprenad 
över kortare perioder, betyder för lärares möjligheter till deltagande 
i Lärarlyftet. Det kan handla om såväl tydlig och riktad information, 
ändamålsenligt utbud (jfr utredningens förslag nedan) som studie-
takt och förutsättningar för att låta lärare inom såväl egenregi som 
inom entreprenad, vidareutbilda sig på arbetstid.  

 
28 Hagström, P. (2017): Usla villkor för lärare som går Lärarlyftet. Artikel i Lärarnas tidning 
2017-11-09. Tre av fyra lärare som deltog i lärarlyftet angav i en undersökning av Lärarnas 
tidning att de går kurser inom Lärarlyftet på fritiden. Många måste också själva bekosta resor 
och kurslitteratur. 
29 Skolverket (2020). Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – utveckling över tid.  
Dnr 5.1.3-2019:1944. 
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Resultatet av delrapport 2 kommer även att kunna guida utform-
ningen av de högskolekurser utredningen föreslår i påföljande av-
snitt, såväl vad gäller upplägg som finansieringsmodeller. 

Skolverket menar i utvärdering av Lärarlyftet30 att regeringens 
beslut att förlänga Lärarlyftet för en längre period, 2020–2025, är 
positivt eftersom det skapar bättre förutsättningar till långsiktig pla-
nering inte bara för Skolverket och lärosätena utan även för huvud-
männen, vilket kan påverka deltagandet positivt. Om Lärarlyftet ska 
förlängas ytterligare efter 2025 föreslår Skolverket därför att reger-
ingen beslutar om en förlängning i god tid och att den blir flerårig. 
Utredningen instämmer i detta. 

Huvudmannen har ansvaret för kvalitet och kompetens 

Avslutningsvis vill utredningen understryka att det är huvudmannen 
som ansvarar för verksamheten, inkluderat den som eventuellt be-
drivs på entreprenad.  

Detta ansvar omfattar inte enbart att utbildning kommer till stånd 
utan också att den håller en hög kvalitet, att lärarna som utför under-
visningen är behöriga och att de ges möjlighet till kompetensutveck-
ling, antingen genom huvudmannens försorg, eller att detta tydligt 
regleras i avtal. Utredningen erfar att denna skyldighet inte är helt tyd-
lig ute i verksamheten. Komvuxutredningen (2018:71) hade samma 
uppfattning och föreslog ett förtydligande av skollagen. KLIVA-
utredningen menar dock att regleringen är tydlig och menar att 
huvudmännen för utövandet av sitt ansvar kan ta stöd i utredningens 
kapitel 5 och i förslagen nedan. 

11.4 Förslag om kompetensutvecklande insatser 

Utredningen ska analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska 
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elever-
nas behov och förutsättningar. Olika verksamheter har olika behov 
och förutsättningar att erbjuda anställda kompetensutveckling och 
detta kan dessutom variera över tid och i relation till elevgruppens 
behov och situationen i omvärlden. Generellt sett är dock behoven 

 
30 Skolverket (2020). Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – utveckling över tid.  
Dnr 5.1.3-2019:1944. 
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av ökad kompetens mycket stora. Därför behöver de verksamma 
kontinuerligt ha möjligheter att utveckla olika delar av sin kompe-
tens i olika studieformer beroende på vilka möjligheter man har vid 
en viss tidpunkt att avsätta tid och medel.  

Utredningens förslag utgår från problembilden ovan, t.ex. anled-
ningarna till ett begränsat deltagande i olika kompetensutvecklings-
insatser. Utredningens förslag om olika former av kompetensförstärk-
ning är utformade för att skapa goda incitament för att huvudmännen 
ska kunna göra det möjligt att medarbetarna tar del av dem.  

Förslagen innebär en ökad tillgång till olika former av för komvux 
relevant kompetensutveckling och insatser som fordrar olika om-
fattande investeringar i form av exempelvis tid. Att alternativen är 
lätta att hitta, avgränsade till tre prioriterade utvecklingsområden 
och att stöd och ersättning erbjuds underlättar för huvudmannen att 
inkorporera kompetensutvecklande insatser i det systematiska kvali-
tetsarbetet. Fler kan därmed antas delta i kompetenshöjande insat-
ser. Utredningens förhoppning är därmed också en utjämning av de 
skillnader i behörighet och legitimation som beskrivits gäller för 
olika kommungrupper samt mellan anställda i kommunal respektive 
hos annan anordnare (se 11.2.1). 

Förslagen i avsnittet bör kunna införlivas i den nationella struktur 
för yrkesutvecklande kompetensutvecklingsutbud som ska skapas 
inom ramen för det nationella professionsprogrammet.  

Inledningsvis presenteras de tre prioriterade utvecklingsområden 
som fokuserar insatserna och därefter följer utredningens förslag och 
bedömningar. 

11.4.1 Insatser ska prioriteras inom utvecklingsområden  

Utredningen har under arbetets gång analyserat olika förutsätt-
ningar för god kvalitet vilka redovisas i betänkandets olika kapitel. 
Utifrån analysen har vi identifierat tre utvecklingsområden rörande 
kompetens som vi menar är avgörande för ökad kvalitet inom sfi och 
sfi i kombinationer inom komvux. Områdena handlar såväl om 
undervisning (didaktiska frågor) som systematisk verksamhetsut-
veckling.  
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De tre prioriterade utvecklingsområdena är: 

• Systematisk verksamhetsutveckling.  

• Undervisning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke. 

• Kartläggning och bedömning för undervisning.  

I det här kapitlet använder utredningen indelningen i prioriterade ut-
vecklingsområden för att avgränsa och fokusera innehållet i de olika 
typer av insatser som vi föreslår, dvs. för högskolepoänggivande kurser 
(befintliga och nya kurser inom Lärarlyftet och professionsprogram-
met, fristående kurser, kurser inom lärarutbildningar, uppdragsutbild-
ningar) samt inom Skolverkets riktade och generella insatser inom 
nationella skolutvecklingsprogram. Även för att få till stånd en kraft-
samling inom forskning och forskningssamverkan (se 11.7–11.8) kan 
utvecklingsområdena med fördel beaktas.  

Som tidigare nämnts är kompetensbehoven stora och varierade 
inom komvux. För att snabbare nå en kompetenshöjning väljer ut-
redningen ändå att fokusera behoven till tre områden. Genom att 
prioritera utvecklingsområden menar vi att den kompetens som 
finns i skolmyndigheter och lärosäten om vuxnas lärande av och på 
andraspråket kan fokuseras och därmed utvecklas effektivare. En 
grundläggande princip för framgångsrik skolutveckling är att rikta 
insatser mot ett begränsat område och inte försöka åtgärda alla be-
hov samtidigt. I nuläget, när det generellt saknas en gemensam kun-
skapsbas (se 11.2.5 och 11.5.5), är det alltså viktigt att samla fokus, 
lärande och kompetens kring ett begränsat antal områden i stället för 
att splittra på alla de olika aspekter av undervisning som kan behöva 
utvecklas. Ett avgränsat fokus behövs helt enkelt i uppbyggandet av 
en gemensam didaktisk kunskapsbas för vuxnas lärande av och på 
andraspråket. Vi menar också att alla verksamheter, oavsett förut-
sättningar, kan behöva utveckla sin kompetens inom dessa områden 
för att öka elevernas möjligheter till lärande. 

Utvecklingsområden kopplas till utredningens förslag 

Följande avsnitt visar hur de tre prioriterade utvecklingsområdena 
omfattar vetenskap och beprövad erfarenhet, verksamheternas förut-
sättningar och behov samt utredningens förslag och bedömningar för 
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att öka möjligheterna att förslagen får avsedda effekter och leder till 
kvalitetsökning. De förslag som nämns har antingen redovisats tidi-
gare i betänkandet eller kommer att redovisas senare i detta kapitel.  

Insatser inom området Systematisk verksamhetsutveckling för rek-
torer och huvudmän behandlar förutsättningar och konsekvenser av 
utredningens förslag för verksamheten/utbildningen; exempelvis 
utredningens förslag om KSA (inklusive 4-årsgräns), organisation 
för obligatorisk kartläggning samt ISP och IPP samt för genom-
förandet av Bygga svenska vux. Även stödmaterialet för upphandling 
samt bättre statistiskt underlag för beslut kan fokuseras, liksom 
förutsättningar för att riktade insatser, VFU och övningsskolor ska 
kunna bidra till verksamhetsutveckling. Detta kopplas till forskning 
och beprövad erfarenhet rörande skolutveckling och systematiskt 
förbättringsarbete. 

Insatser inom området Undervisning i sfi och sfi kombinerat med 
ämne/yrke, som riktas mot lärare i sfi och svenska som andraspråk 
samt ämnes- och yrkeslärare, behandlar förutsättningar och kon-
sekvenser av utredningens förslag för undervisningen, dvs. för sfi-
undervisning samt för kombinationsutbildningar inom komvux. 
Området omfattar exempelvis särskilda behörighetsgivande kurser 
för sfi-lärare och utredningens olika förslag om språk- och (yrkes-) 
kunskapsutvecklande undervisning som behandlar teorier och sam-
verkande praktik inom detta fält. 

Insatser inom området Kartläggning och bedömning för undervisning 
riktas mot lärare inom sfi och svenska som andraspråk i komvux och 
behandlar också förutsättningar och konsekvenser av utredningens 
förslag för undervisningen; exempelvis undervisningsrelaterade kon-
sekvenser av utredningens förslag om KSA (inklusive 4-årsgräns), 
genomförande och användning av obligatorisk kartläggning, ISP och 
IPP samt Bygga svenska vux. Detta praktiknära innehåll relateras till 
forskning om bedömning och andraspråksutveckling. 

11.4.2 Högskolepoänggivande kurser ska utvecklas  

Utredningens förslag inom detta avsnitt handlar huvudsakligen om 
sfi, men även delvis om rektorer och om ämnes- och yrkeslärare som 
arbetar i kombinationer med sfi och svenska som andraspråk. 
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Möjligheter att öka andelen sfi-lärare med legitimation, 
pedagogisk examen och ämnesbehörighet 

När det gäller sfi finns, som vi visar i avsnitt 11.2.1, ett stort behov av 
poänggivande kurser för behörighet. Endast 29,2 procent av de tjänst-
görande sfi-lärarna läsåret 2019/20 hade både en pedagogisk hög-
skoleexamen och 30 högskolepoäng eller mer i svenska som andra-
språk. Utredningens slutsats är att kompetensökningen behöver gå 
snabbare, fler behöver studera högskolekurser – för elevernas skull.  

Hur många tjänstgörande lärare kan komma ifråga för högskole-
kurser? Utifrån statistiskt underlag presenterat i samma avsnitt finns 
följande behov för behörighet i sfi. 

• 574 lärare med legitimation (som i huvudsak har pedagogisk hög-
skoleexamen) skulle behöva läsa minst 30 hp svenska som andra-
språk för att bli behöriga för sfi-undervisning eller svenska som 
andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. 

• 850 lärare utan legitimation (men med pedagogisk högskole-
examen) skulle behöva läsa minst 30 hp i svenska som andraspråk 
för att bli behöriga för sfi-undervisning eller svenska som andra-
språk på grundläggande eller gymnasial nivå. 

• 660 lärare utan legitimation (utan pedagogisk högskoleexamen) 
skulle behöva läsa minst 30 hp i svenska som andraspråk för att 
bli behöriga i sfi/svenska som andraspråk och också t.ex. kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att få lärarexamen. 

Sammanlagt (från ovan) skulle 2 084 lärare behöva läsa minst 30 hp 
i svenska som andraspråk för att bli ämnesbehöriga i sfi (mer för 
ämnesbehörighet på grundläggande och gymnasial nivå). 

• 192 lärare utan legitimation (55+80+57, utan pedagogisk hög-
skoleexamen) har minst 30 hp i svenska som andraspråk och skulle 
kunna studera t.ex. KPU för att få lärarexamen och legitimation 
för sfi-undervisning eller svenska som andraspråk på grundläg-
gande eller gymnasial nivå.  
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• 272 lärare (113+129+30) utan legitimation men med pedagogisk 
högskoleexamen och som också har minst 30 hp i svenska som 
andraspråk skulle möjligen kunna ansöka om legitimation för 
undervisning i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande 
eller eventuellt gymnasial nivå. Denna grupp lärare utgör 7 pro-
cent av samtliga tjänstgörande lärare.  

Att sfi- och övriga komvuxlärare får goda möjligheter att över tid 
öka sin kompetens ser utredningen som en förutsättning för att även 
denna lärargrupp ska kunna bidra till och driva utvecklingen av yrkes-
skicklighet, vilket är som en av anledningarna till inrättandet av pro-
fessionsprogram.  

 

Utredningens förslag: Skolverket ska ge lämpliga lärosäten i upp-
drag att utforma och erbjuda högskolepoänggivande kurser för 
ökad kvalitet i undervisning av elever med svenska som andraspråk 
inom komvux. Kurserna som i huvudsak ska utgå från prioriterade 
utvecklingsområden ska vara avsedda för verksamma huvudmän 
och rektorer respektive lärare och behandla: 

– systematisk verksamhetsutveckling inom sfi och övriga kom-
vux 

– kurser för behörighet för sfi-undervisning 

– språk- och kunskapsutvecklande arbete 

– språk- och yrkeskunskapsutvecklande arbete  

– kartläggning och bedömning för undervisning i sfi. 
 
Statlig ersättning till kommunen ska utgå för deltagande i kur-
serna. Ändamålsenlig ersättning ska utgå inom ramen för aktuella 
former/möjligheter.  

Utredningens förslag innebär att Skolverket ska få i uppdrag att i sin 
tur uppdra till lämpliga lärosäten att utforma, erbjuda, genomföra 
och utvärdera poänggivande kurser för huvudmän och rektorer samt 
för verksamma lärare i den omfattning som bedöms rimlig och inom 
befintliga eller kommande ramar som exempelvis Lärarlyftet eller 
professionsprogrammet. Utredningens förslag i detta avsnitt ska ses 
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som ett underlag för uppdragen till Skolverket och lärosäten om 
framtagning av relevanta kurser för ökad kvalitet i sfi och sfi i kom-
bination med annan undervisning inom komvux. Utredningen väljer 
att ge ett relativt utförligt underlag för att visa på vikten av ett gemen-
samt fokus i en framtida satsning. Med fokus och samverkande kraf-
ter kan satsningen bli effektiv. 

I uppdraget till Skolverket ska ingå även hanteringen av medel till 
huvudman för anställdas deltagande i dessa kurser. Skolverkets ut-
värdering del 2 av Lärarlyftet publiceras under våren 2021 och kom-
mer att ge närmare besked om ändamålsenlig utformning av kurserna 
samt av ersättning för deltagande i kurserna. Ersättningen till huvud-
man ska utformas i enlighet med de ersättningsformer som anses 
möjliga och ändamålsenliga vid kursernas genomförande. Det kan 
t.ex. handla om medel som statsbidrag inom ramen för Lärarlyftet 
eller inom det kommande professionsprogrammet. 

Skolverkets utvärdering del 2 kan också ge ett underlag för över-
väganden av vilken studietakt som bäst gynnar möjligheter till del-
tagande ur huvudmannens och lärarens perspektiv. Det är viktigt, 
p.g.a. rådande lärarbrist, att lärare kvarstannar i verksamheten sam-
tidigt som hen får tid för studier. Utredningen bedömer att förmån-
lig ersättning är nödvändig för att ge tillräckliga incitament till den 
kompetensförstärkning som är nödvändig för ökad kvalitet i under-
visning inom komvux.  

Övriga frågor som Skolverket behöver besluta om i samverkan 
med lärosätena är validering av dessa kurser i relation till behörighet 
för lärarutbildning och högre ämnesstudier. Vidare behöver hanteras 
ifall kursen ska ges på distans och/eller vara campusförlagd eller som 
sommarkurs. Det kan också övervägas ifall lärosäten kan behöva 
samverka för att maximalt utnyttja kompetens och andra resurser 
hos de relativt få lärosätesanställda som kan utforma och genomföra 
sådan utbildning.  

I uppdraget till lärosätena bör det beaktas att samma eller lik-
nande innehåll inom respektive utvecklingsområde kan användas i 
olika typer av insatser för olika målgrupper; förutom poänggivande 
kurserna t.ex. moduler inom nationella skolutvecklingsprogram mot 
komvux, Skolverkets riktade insatser eller direkta uppdragsutbild-
ningar mot regioner och kommuner (se 11.4.4). För att väl utnyttja 
resurser i form av kompetens och högskoleanställdas tid kan med 
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fördel samma lärosäte ges uppdrag om flera insatser inom samma 
utvecklingsområde.  

Utredningen menar att det är viktigt att Skolverket får fortsatt 
uppdrag att ge lärosäten i uppdrag att anordna kurser och/eller kurs-
paket som är särskilt utformade för undervisning i sfi och sfi i kom-
bination med annan utbildning. Detta ökar möjligheterna att få till 
stånd till ett för verksam personal relevant kursutbud. Förutsatt att 
anbudsförfrågningarna formuleras utifrån kunskap om skolverksam-
mas förutsättningar och behov samt utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet om vuxnas lärande av och på ett andraspråk blir anbuds-
förfrågningarna till lärosätena en anledning för såväl Skolverket som 
lärosätena att formulera ett kursinnehåll och se över den kunskap och 
erfarenhet som finns. Det finns exempel på att lärarlyftskurser, eller 
ett visst innehåll från sådana kurser, även tas in i fristående kurser som 
då kan bli mer relevanta för lärare inom komvux.  

Systematisk verksamhetsutveckling inom sfi och övriga komvux 

Kurser inom detta utvecklingsområde behandlar de specifika förut-
sättningar och utmaningar som gäller för huvudman och rektorer 
inom sfi och övriga komvux. Utredningen beskriver i kapitel 5 de 
svårigheter som kan finnas. 

Utredningen beskriver även den statliga rektorsutbildningen re-
spektive de förutsättningar som råder för rektorers arbete inom kom-
vux (se 11.2.6 och 11.5.4). Detta ligger till grund för detta förslag 
om framtagande av en kurs som behandlar systematiskt arbete för 
verksamhetsutveckling. Kursen riktas till huvudmän och rektorer 
inom komvux som tidigare gått rektorsutbildningen.  

Kursen behandlar komvux-specifika utmaningar och möjligheter 
för systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att exempelvis att utred-
ningens förslag om stödmaterial för upphandling samt bättre statistiskt 
underlag för beslut kan utgöra innehåll, liksom verksamheters förut-
sättningar för att riktade insatser, VFU och övningsskolor ska kunna 
bidra till verksamhetsutveckling. Det innebär också att de regleringar 
och förutsättningar som är specifika för komvux behandlas, exempel-
vis regleringarna kring utredningens förslag om KSA (inklusive 4-års-
gräns), liksom hur organisation för obligatorisk kartläggning samt ISP 
och IPP kan utformas. Även syftet med och förutsättningar för an-
vändningen av materialet Bygga svenska vux kan utgöra innehåll.  
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Undervisning inom sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke 

Inom detta utvecklingsområde beskriver utredningen tänkt innehåll 
för tre kurser. 

Kurser för behörighet i sfi ska fortsatt erbjudas och utvecklas  

Som beskrivits i avsnitt 11.3.1 erbjuder i dagsläget fyra lärosäten kur-
ser omfattande 1–30 högskolepoäng (hp) i svenska som andraspråk 
vilket ger behörighet för sfi-undervisning. Kurserna ingår i det nu-
varande Lärarlyftet och omfattar flera (del-)kurser.  

Det är viktigt att fler lärare får goda möjligheter att skaffa sig den 
utbildning som i dag krävs för behörighet och tillsvidareanställning 
och utredningen föreslår därför att Skolverket fortsatt inom Lärar-
flytet ska ge lärosäten i uppdrag att erbjuda kurser för behörighet i 
sfi. Potentiellt finns en relativt stor grupp tjänstgörande lärare som 
skulle kunna vara aktuella för deltagande i den här kursen.  

I avsnitt 11.2.3 ges en bild av tjänstgörande sfi-lärares legitima-
tion, ämnesbehörighet och pedagogisk högskoleexamen. Här ser vi 
att av 3 863 tjänstgörande sfi-lärare läsåret 2019/20 hade 2 084 lärare 
inga högskolepoäng i svenska som andraspråk. De skulle för ämnes-
behörighet i sfi behöva läsa t.ex. den kurs mot sfi och övriga vuxen-
utbildningen som ingår i Lärarlyftet – alternativt en fristående kurs 
i svenska som andraspråk.  

Av denna lärargrupp (2 084 lärare) hade 1 417 en pedagogisk hög-
skoleexamen av något slag och skulle därmed, om de läste 30 hp, 
kunna ansöka om legitimation.  

Utredningen bedömer att det kan finnas en utvecklingspotential 
vad gäller kursernas anpassning till komvuxverksamheters reella förut-
sättningar och behov samt till sfi-lärares befintliga kompetens. Det 
är därför värdefullt att uppdraget till lärosätena rymmer en sam-
verkan mellan Skolverket och lärosätena, och även mellan lärosätena, 
så att fortsatta anpassningar av innehåll och arbetssätt till sfi-verk-
samheters förutsättningar och behov kan göras. Samverkan kan leda 
till ökad förståelse av vari anpassningen kan och bör bestå och hur 
den kan utformas. 
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Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i sfi, 
grundläggande svenska som andraspråk och andra ämnen  

Inom komvux på grundläggande nivå studerar, som tidigare nämnts, 
96 procent av eleverna svenska som andraspråk och andra ämnen via 
andraspråket. Att eleverna ännu inte har fullt utvecklad färdighet på 
undervisningsspråket svenska innebär att lärare på grundläggande 
nivå inom vuxenutbildningen behöver arbeta på ett sätt som stödjer 
såväl språkutveckling som kunskapsutveckling. Denna föreslagna kurs 
fokuserar sådant arbetssätt som är en förutsättning för att undervis-
ningen ska kunna erbjuda eleverna möjligheter att nå så långt som 
möjligt i sina studier.  

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i komvux, inklu-
sive lärare i svenska som andraspråk, är 77,2 procent. Dessa lärare är 
alltså behöriga i sina ämnen, men på goda grunder kan vi anta att få av 
ämnes- och yrkeslärarna har gått kompetensutveckling i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Då språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt inte länge, och inte i någon större omfattning, ingått i kurser 
för behörighet i sfi så kan vi anta att generellt har inte heller verksamma 
sfi-lärare haft möjlighet att tillägna sig kunskaper i sådant arbetssätt. 

Vissa verksamheter har tillgång till studiehandledning på moders-
mål (alternativt s.k. språkstödjare) och kursen kan behandla denna 
funktion kan nyttjas optimalt för elevernas språk- och kunskaps-
utveckling. Vidare kan kursen behandla användning av relevanta digi-
tala verktyg och läromedel. 

Målgruppen för den här kursen är alltså verksamma lärare i sfi och 
svenska som andraspråk samt ämneslärare med lärarexamen som 
arbetar på komvux med elever som har svenska som sitt andraspråk. 
Även ämneslärare på gymnasial nivå inom komvux kan ha behov av 
kompetensutveckling med detta innehåll, men utredningen menar 
att målgruppen här bör prioriteras till sfi och grundläggande nivå. 

Språk- och yrkeskunskapsutvecklande arbetssätt för sfi/sva-yrkeslärare 
inom komvux 

I utredningens tilläggsdirektiv nämns särskilt sfi i kombination med 
annan utbildning; såsom de utbildningar som innehåller både en 
”språkkurs” och en ”yrkeskurs” då de båda kurserna måste utformas 
så att de stödjer lärandet i den andra kursen. Utredningens följande 
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förslag till kurs har samma teoretiska och praktiknära utgångspunkt 
i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som föregående kurs. 
Denna kurs riktas däremot till lärare i sfi och svenska som andra-
språk samt yrkeslärare som arbetar inom kombinerade/integrerade 
yrkesutbildningar. Eftersom sådana kombinationer ökar och är rela-
tivt nya inom vuxenutbildningen finns ett mycket stort behov av 
ökad kompetens om hur dessa lärare i samverkan kan stödja elever-
nas utveckling när det gäller att samtidigt lära sig svenska och tillägna 
sig yrkeskunskaper och -färdigheter på andraspråket svenska. Ut-
redningen menar att det är en fördel om lärare som samverkar inom 
en specifik utbildning kan gå kursen samtidigt, dvs. att incitament 
skapas för anmälan i par eller grupp. 

Vissa kombinerade utbildningar har tillgång till studiehandledning 
på modersmål (alternativt s.k. språkstödjare) och kursen kan be-
handla hur denna funktion kan nyttjas optimalt för elevernas språk- 
och yrkeskunskapsutveckling. Vidare kan kursen behandla använd-
ning av relevanta digitala verktyg och läromedel. 

Kartläggning och bedömning för undervisning 

Ökad kompetens inom detta prioriterade utvecklingsområde har 
stor betydelse för att flera andra av utredningens förslag ska få av-
sedda effekter så att undervisningen i än högre grad kan utgå från 
elevernas förutsättningar, behov och tidigare kunskaper. Den här 
kursen behandlar didaktiska aspekter av förslagen rörande ISP, IPP 
och obligatorisk kartläggning (se kapitel 7); hur ändamålsenliga for-
muleringar kan göras och hur dessa konkret kan användas för planer-
ing och genomförande av undervisningen. Även teoretiska grunder 
för och användning av Bygga svenska vux (se 11.4.3) ingår här. Dess-
utom kan ingå hur digitala verktyg kan användas i dessa samman-
hang. 

Målgruppen för kursen är lärare i sfi och svenska som andraspråk 
inom komvux. Vi bedömer att det är viktigt att dessa lärare får möj-
lighet till gemensam kompetensutveckling för att i högre grad säker-
ställa en röd bedömningstråd mellan sfi och kurserna i svenska som 
andraspråk.  
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Möjligheter till förlängd visstidsanställning under utbildning förlängs 

Generellt gäller att obehöriga lärare inte kan få tillsvidareanställning. 
Men det finns undantag, till exempel inom den försöksverksamhet 
som innebär att den som har ämneskunskaper och undervisar i ett 
ämne med stor lärarbrist och samtidigt går kompletterande peda-
gogisk utbildning (KPU), kan få anställning under två eller tre år.31 
Försöket har pågått sedan 2016, och har nu förlängts fram till 2025. 
Det finns inga statsbidrag, aktiviteter eller insatser kopplade till 
försöksverksamheten. 

Utvärderingen av försöksverksamheten32 visar att möjligheten inte 
utnyttjas i stor skala, men detta antas till stor del bero på att verksam-
heten är okänd. Det framkommer också att vissa arbetsgivare, enligt 
studenterna, är ovilliga att anställa obehöriga lärare längre perioder än 
ett år. Detta hänger ihop med risken att en behörig sökande till en 
tjänst inte kan anställas p.g.a. att den obehöriga läraren har en längre 
anställning enligt försöksverksamheten. 

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolpro-
fessioner föreslog i SOU 2017:51att en lärare som ska bedriva under-
visning i sfi skulle få anställas under högst tre år även om läraren 
saknar legitimation och behörighet. Förslaget skulle gälla om läraren 
samtidigt deltog i utbildning i svenska som andraspråk. Anställnings-
tiden skulle få förlängas till högst fyra år om det finns särskilda skäl, 
t.ex. lång sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Möjligheten skulle gälla 
de som anställs före den 1 juli 2023. Detta förslag bereds för närva-
rande i regeringskansliet.  

Som visas i avsnitt 11.2.3 fanns det 2 250 tjänstgörande sfi-lärare 
utan legitimation läsåret 2019/20. Av dessa hade 1 510 inte några hög-
skolepoäng i svenska som andraspråk. Beroende på möjlig studietakt 
kan läraren hinna läsa ett flertal poäng under tre/fyra år. 

För att lärare ska vilja och våga investera i behörighetsgivande 
studier kan ekonomisk trygghet i form av en längre anställning vara 
avgörande. En sådan möjlighet kan också bidra till att fler personer 
som har annan anställning kan våga byta yrke och delta i utbildning 
för att bli sfi-lärare. Även lärare som inte har pedagogisk högskole-
examen skulle kunna nå de ämneskunskaper som krävs för att antas 

 
31 Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande 
utbildning. 
32 Skolverket (2020) Uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss 
kompletterande utbildning (KPU). 
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till KPU. Förslaget möjliggör också att läraren kan fortsätta arbeta 
och både bidra till verksamheten och dra nytta av det vardagliga 
arbetet i studierna. Genom ett förslag som möjliggör anställning 
under studierna kan alltså en grupp personer omgående fortsätta eller 
bli yrkesverksamma i sfi samtidigt som kvaliteten på undervisningen 
stegvis kan höjas under studiernas gång.  

Risken att periodvis anställning av obehöriga lärare som studerar 
kan innebära att behöriga lärare inte kan anställas bedömer utred-
ningen som relativt liten då andelen tjänstgörande sfi-lärare som har 
behörighet i ämnena och en pedagogisk examen är så liten. Dess-
utom ska förslaget ses som en möjlighet för huvudmannen att öka 
attraktiviteten för sfi-läraryrket. Om man bedömer att tillgången till 
behöriga/legitimerade sfi-lärare är god i kommunen behöver möjlig-
heten inte utnyttjas. 

Utredningen menar dock grundregeln att personer som saknar 
legitimation och behörighet inte ska kunna anställas tillsvidare fort-
satt ska gälla. Målet på lång sikt ska även fortsättningsvis vara att 
samtliga lärare i sfi ska vara legitimerade och behöriga. Möjligheten 
till en förlängd visstidsanställning bör därför bara finnas tillfälligt 
under en period. I det förslag som framfördes i SOU 2017:51 före-
slogs att möjligheten till förlängd visstidsanställning skulle gälla de 
som anställs före den 1 juli 2023. KLIVA-utredningen instämmer i 
förslaget om förlängd visstidsanställning men föreslår att tidsperio-
den utökas till att gälla den som anställs före den 1 juli 2026. En längre 
tidsperiod gör det möjligt för lärare att studera de högskolepoäng-
givande och/eller de profilkurser som utredningen föreslår ska tas 
fram (se 11.6.4). 

Förslaget gäller enbart sfi-lärare som studerar högskolepoäng-
givande kurser i svenska som andraspråk, inklusive kurser direkt ut-
formade mot behörighet i sfi, då ämnesbehörigheten är låg och då 
det är viktigt att öka kompetensen för att öka kvaliteten i under-
visningen men också för att möjliggöra studier på högre nivåer (jfr 
förslag om forskarskola i avsnitt 11.8.2).  
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11.4.3 Material för bedömning och undervisning tas fram: 
Bygga svenska vux  

Som beskrivs i avsnitt 11.5.5är det inom lärosätenas kursutbud rörande 
svenska som andraspråk ytterst få kurser som fokuserar bedömning, 
dvs. kunskaper att utforma och genomföra formativ och summativ 
bedömning av elevernas språkutveckling/progression i andraspråket. 
Visserligen ingår bedömning i utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) 
i lärarutbildningen men vad utredningen erfar handlar det då om be-
dömning på en mer generell nivå, t.ex. olika typer av bedömning, olika 
teorier, och innehållet i UVK är inte kopplat till de ämnen läraren ska 
bedöma inom. Detta erbjuds i stället inom ämneskurserna. För att 
lärare ska kunna göra kvalificerade bedömningar krävs alltså såväl stu-
dier inom UVK som inom ämneskurserna.  

Utredningen visar i avsnitt 11.2.3 att endast 29,2 procent av de 
tjänstgörande sfi-lärarna läsåret 2019/20 har både en pedagogisk 
högskoleexamen (som inkluderar UVK-kurser) och 30 högskole-
poäng eller mer i svenska som andraspråk. Eftersom utredningen 
erfar att bedömning dock sparsamt ingår i poänggivande kurser på 
1–30-poängsnivån i ämnet svenska som andraspråk, bör det noteras 
att endast 20,5 procent av denna lärargrupp hade studerat 31 poäng 
eller mer, dvs. har studerat på de nivåer som ofta behövs för tillräck-
liga ämneskunskaper för att kunna göra kvalificerade bedömningar 
av sfi-elevers andraspråksutveckling.  

Att inte ens en femtedel av lärarna kan antas ha tillräcklig formell 
kompetens för att bedöma elevernas språkutveckling på ett kvali-
ficerat och likvärdigt sätt är oacceptabelt. Förutom för en rättvis 
betygssättning är en formativ bedömning också avgörande för att 
undervisningen ska kunna utformas i relation till individens behov 
och förutsättningar. Utredningen lägger också förslag som förut-
sätter kvalificerade bedömningar, nämligen förslagen om en 4-års-
gräns för studier inom sfi samt förslagen som rör ISP och IPP. Av 
dessa anledningar föreslår utredningen här nedan framtagande av ett 
material som kan stödja lärare att utforma en mer likvärdig och kva-
lificerad bedömning av progression som stöd för en individanpassad 
undervisning inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning.  

Utredningens förslag tar avstamp i det befintliga materialet Bygga 
svenska – bedömningsstöd för nyanlända elevers lärarande för års-
kurs 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram 
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som, vad vi erfar, är mycket uppskattat och använt. För att något 
liknande bedömningsstöd ska bli relevant för vuxnas lärande behö-
ver materialet dock riktas mot bedömning av språkutveckling såväl 
inom sfi-kurser som inom kurser som kombineras med sfi och 
svenska som andraspråk. Det betyder att de språkutvecklingssteg 
som konkretiseras i materialet måste relateras till flera domäner: var-
dags- och samhällsliv, ämnesstudier samt yrkesutbildning och arbets-
liv. För att undersöka om det är realistiskt att utforma ett sådant 
omfattande material har utredningen varit i kontakt med deltagare i 
den grupp som tog fram det befintliga materialet Bygga svenska. 
Slutsatsen är att det är möjligt att utforma ett material för sfi och 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå. 

 

Utredningens förslag: Ett lämpligt lärosäte får i uppdrag att ut-
forma ett material för en mer likvärdig och kvalificerad under-
visning baserad i en bedömning av progression. 

Materialets utformning ska relateras till det befintliga materialet 
Bygga svenska och ska vara avsett för sfi och svenska som andra-
språk på grundläggande nivå samt sfi i kombination med ämnes- 
och yrkeskurser. Det ska stödja och synliggöra elevens språkliga 
progression inom sådana utbildningar för såväl lärare som elever. 
Materialet ska bidra till att skapa samsyn kring olika steg i andra-
språkutvecklingen och kring vilken stöttning och undervisning 
som är relevant i olika faser av elevens språkutveckling. 

 
Utredningen föreslår att Skolverket får ett regeringsuppdrag att 
uppdra åt ett lämpligt lärosäte att utforma materialet. Härvidlag bör, 
både Skolverket och lärosätet, ta tillvara de lärdomar som gjordes i 
samband med framtagandet av Bygga svenska – bedömningsstöd för 
nyanlända elevers lärarande för årskurs 1-3, 4–6 och 7–9 samt gym-
nasieskolans introduktionsprogram. Dessa lärdomar kan bidra till 
ett effektivt resursutnyttjande och till hög kvalitet i materialet. 

Det övergripande syftet med materialet är att stödja lärare att ut-
forma undervisning av hög kvalitet för andraspråkselever inom sfi 
och svenska som andraspråk inom grundläggande nivå samt inom sfi 
i kombination med ämnes- eller yrkeskurser. För de elever som läser 
svenska som andraspråk på gymnasial nivå kommer inte materialet 
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att vara lika relevant men valda delar kan användas i de fall läraren 
anser sig vara behjälplig av det.  

Ett nationellt stödmaterial förankrat i empirisk och vetenskaplig 
forskning om vuxna andraspråksinlärare skulle kunna bidra till kom-
petensutveckling och därmed till ökad kvalitet och likvärdighet i 
utbildningen. Det skulle med fördel också kunna användas inom 
lärarutbildning och fristående kurser där material som tar ett vuxen-
didaktiskt perspektiv kring bedömning i dagsläget är begränsat. 

Genom att utgå från observationspunkter som beskriver typiska 
drag av olika faser i språkutveckling får läraren en konkret möjlighet 
att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika 
områden som är av betydelse för andraspråksutvecklingen. Det ger i 
sin tur lärare stöd att få syn på och utveckla den egna undervisningen. 
Det ger vidare ett underlag för kollegialt lärande och ökad likvärdig-
het i bedömning. Det är särskilt viktigt i en verksamhet där många 
saknar utbildning i och erfarenhet av bedömning av andraspråks-
utveckling. 

Möjligt innehåll 

Det bedömningsstöd som föreslås kan ha följande innehåll. 

• En inledande text om andraspråksutveckling i relation till språkliga 
krav som ställs på vuxna elevers kommunikativa språkförmåga i 
olika sammanhang i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt studier. 
Den inledande texten behandlar, utöver andraspråkspråkutveck-
ling och lärande, även i viss mån bedömningsteori kring validering. 
Materialet kommer genom utprovning och insamlade elevexempel 
att få en empirisk grund som kompletterar den teoretiska vilket ska 
ses som ett viktigt led i validering av materialet. 

• Observationspunkter som beskriver och konkret exemplifierar 
typiska drag i vuxnas andraspråksutveckling på svenska från ny-
börjare till avancerad/självständig nivå. Den språkliga utvecklingen 
som beskrivs kommer ha sin grund i empiriskt material och aktuell 
forskning och genom exempel relateras till kursplanemålen för sfi 
kurs A–D samt kursplanen för svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå. Genom att ta fram en generell beskrivning av andra-
språksutveckling för vuxna blir det ett flexibelt material som genom 
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exempel också kan relateras till relevanta yrkes- och gymnasie-
kurser i komvux.  

Observationspunkter som beskriver typiska drag i progres-
sionen ger både läraren och eleven viktig information samt verk-
tyg för att stödja elevens fortsatta utveckling. Observationspunk-
terna behöver, för att bli konkreta, kompletteras med talrika 
exempel på analyser av elevsvar på uppgifter relaterade till olika 
produktiva och receptiva dimensioner av språkförmåga där dessa 
observationspunkter används. Observationspunkterna tar sin ut-
gångspunkt i insamlat elevmaterial, styrdokument, läromedel i 
olika ämnen, klassrumsspråk, relevant forskning, och för kursen/ 
nivån/undervisningen typiska exempel. 

• En text om stöttningens roll. Den progression som beskrivs be-
rör inte bara vad en elev kan på egen hand utan även vad samma 
elev klarar med stöttning. Det är i bedömningssammanhang är 
viktigt att veta vart eleven är på väg och inte bara var eleven står.  

• Elevexempel kopplade till olika faser i progressionen och som är 
och hämtade från olika undervisningskontexter. Materiel kopplas 
genom autentiska exempel tydligt till olika inriktningar, ämne, 
kombinationer och arbetsliv och fungera som ett stöd för både 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning. 

• Analys/kommentar till elevexemplen tillsammans med en kom-
mentar om hur man kan tänka kring olika aktiviteter i undervisning 
och stöttning i relation till olika steg och visa på hur undervisning 
och bedömning relaterar till varandra. 

• Instruktioner om hur materialet kan användas samt underlag för 
dokumentation. 

Bedömning för en individanpassad undervisning 

Som utredningen redogjort för saknar en stor andel av lärarna som 
undervisar i sfi och svenska som andraspråk, utbildning i ämnet och 
av de som har ämnesbehörighet saknar många särskild utbildning i 
vuxendidaktik tillika utbildning i att följa och bedöma språklig 
progression. En risk är då att nationella proven blir alltför styrande, 
inte bara beträffande bedömning utan också i val av innehåll och 
planering av undervisning. Den lärare som inte har utbildning i vad 
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andraspråksutveckling innebär och hur den kan ta sig i uttryck har 
rimligen svårare att bedöma vad som är relevant för eleven och det 
finns en stor risk att fokus ligger på att klara ett antal separata och 
specifika uppgifter där det finns ett rätt eller fel i stället för en språk-
utvecklande undervisning. 

Ett stödmaterial som gör det möjligt att följa elevens språk-
utveckling på svenska under pågående utbildning blir ett komple-
ment till den initiala kartläggningen och stöd för den individuella 
studieplanen och progressionsplaneringen (se kapitel 7).  

Ett stödmaterial som innehåller en konkretiserad beskrivning av 
andraspråkutveckling hos vuxna möjliggör kontinuerlig bedömning, 
avstämning och uppföljning i relation till mål kopplade till språklig 
progression så att val av kurser, inklusive kombinationer och integre-
rade kurser och planering av undervisning kan anpassas och formas 
efter elevens behov och förutsättningar. Det är viktigt inte minst i 
samband med att elever återkommer till studier efter avbrott, något 
som inte är ovanligt inom vuxenutbildningen. Bedömningen blir ett 
viktigt underlag både för revidering av en elevs individuella studieplan 
och för den pedagogiska planeringen, för planering av studietakt men 
också för uppföljning av kvaliteten på undervisningen. 

Bedömning i relation till kurs- och utbildningsmål 

Den nya förenklade betygsskalan som kommer att träda i kraft 
1 januari 2022 kommer att underlätta för lärare vid betygsättning då 
det endast kommer att finnas betygskrav för godkänt och ingen 
differentiering av prestation görs inom kursen. Till skillnad från 
betygskriterier som beskriver vad som krävs när en kurs avslutas 
kommer det här materialet att beskriva andraspråksspråkutveckling 
från nybörjare till avancerad nivå. Fokus för bedömning kommer 
alltså att vara på elevens progression och undervisning kopplad till 
den. Det gör det möjligt att synliggöra en mer nyanserad utveckling 
och vägen mot ett kursmål. Särskilt viktigt kan det vara för elever på 
studieväg 1 som ofta går länge på sfi och inte sällan har lång väg till 
kurs- och utbildningsmål. 

En dokumentation kopplat till språkutvecklingssteg kan till skill-
nad från ett betyg innehålla mer specificerad information om elevens 
språkutveckling på svenska. Information som är värdefull i samband 
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med planering oavsett om det är övergång mellan kurser eller mellan 
verksamheter. Genom att synliggöra progressionen görs både elev och 
lärare medvetna om var i språkutvecklingen eleven befinner sig och 
kan på så sätt bättre anpassa vad nästa steg är och avgöra ifall stöd-
insatser behöver sättas in för att ytterligare stödja progressionen. 

Materialet ska relateras till utredningens förslag om KSA, 4-års-
gräns inom sfi, samt förslagen om ISP och IPP (se främst kapitel 6 
och 7). Den ökade kompetens och samsyn som materialet kommer 
att leda till kommer att stärka den positiva effekten av de förslagen. 

Bedömning med stöd av verktyg för samsyn och samtal 

Materialet är ett stöd för bedömning som utvärderar om undervis-
ningen har stöttat elevens utveckling eller inte. Då materialet kommer 
att ge förslag på undervisningsrelaterad stöttning blir det ett viktigt 
verktyg i planering av all undervisning. Erfarenheter från liknade 
material i grundskolan visar också att andraspråksläraren har kunnat 
använda språkutvecklingsstegen som stöd i dialog med ämneslärare 
för samplanering i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Ett stödmaterial som har sin utgångspunkt i aktuell andraspråks-
forskning med tydlig beskriven progression av språkutveckling kopp-
lade till styrdokumenten ger lärare, skolledare och lärarutbildare 
verktyg att tala om bedömning, inte bara i förhållande till ett test och 
betyg utan också i förhållande till elevens andraspråksutveckling. 
Det skulle gynna en samverkan och helhetssyn på förhållandet mel-
lan undervisning och bedömning. 

Som tidigare nämnts deltar många elever i vuxenutbildningen i 
kombinationer av kurser alternativt integrerade utbildningar där både 
språk och ämnes- eller yrkesinnehåll står i fokus. Ett material inne-
hållande en konkret beskrivning av vuxna elevers andraspråksutveck-
ling kan bidra till ökad medvetenhet hos ämneslärare vad gäller språk-
utveckling. Det kan bidra till att skapa samsyn och ett gemensamt 
språk kring olika steg i andraspråkutvecklingen och vilken stöttning 
och undervisning som är relevant i olika faser av utvecklingen. 

I takt med att allt fler ämnes- och yrkesutbildningar kombineras 
med sfi ökar behovet av samarbete mellan lärare. Ett material som 
här beskrivs blir då en nödvändig och konkret utgångspunkt för  
samarbete både för planering och genomförande och inte minst för 
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bedömning i kombinerade yrkeskurser där det finns en risk för att 
det språkliga hamnar i skymundan för yrkesinnehållet i kurserna. 

Sfi och kombinerade utbildningar tillhandahålls ofta på entrepre-
nad då olika anordnare ansvarar för olika delar av utbildningen. Det 
finns med andra ord en variation i hur utbildningen organiseras och 
det faktum att den kan se olika ut mellan (och inom) kommuner 
ställer krav på uppföljning av likvärdig undervisning. Även inom 
samma verksamhet kan det finnas ett behov av material som stödjer 
samverkan mellan språk- och yrkeslärare, vilket detta material alltså 
syftar till. 

Ett viktigt, kvalitetssäkrat och hållbart material 

Avgörande för god kvalitet i ett bedömningsmaterial är att det är 
teoretiskt förankrat och har genomgått en kvalitetssäkring i form av 
bland annat utprövningar och granskning av referensgrupper. Det 
tar tid och kräver resurser men ger ett långsiktigt hållbart material. 
Utredningen bedömer att det material som föreslås kan beräknas ta 
drygt 3 år att ta fram. Genom frekventa utprövningar kan kunskapen 
dock spridas även i tidigare faser i arbetsprocessen. 

Språkutveckling är ett mycket komplext fenomen att fånga och 
beskriva. Därtill ska den ställas i relation till en mängd olika kon-
texter som exempelvis olika ämnen eller yrken. Utredningen erfar 
att en utmaning i samband med framtagningen av Bygga svenska för 
grundskolan och gymnasiet var att identifiera och avgränsa typiska 
drag i språkutveckling och formulera dessa så att lärare fick ett kon-
kret stöd för en mängd olika undervisningskontexter. En annan ut-
maning var själva organisationen och balansen mellan teori och 
praktik; att ta fram ett material som var vetenskapligt förankrat och 
som beskriver den mycket komplexa språkutvecklingen men sam-
tidigt tillräckligt konkret för att kunna användas. De lärdomar som 
gjordes i samband med framtagningen av Bygga svenska för grund-
skolan och gymnasiet kommer att vara ovärderliga när ett liknande 
material tas fram för vuxenutbildningen.  

Utredningen bedömer att ett material såsom det som beskrivits 
här kommer att ha stor betydelse för en likvärdig undervisning i sfi 
och svenska som andraspråk samt för sfi i kombination med ämne 
och yrke inom komvux. Förutsatt att tillräckliga resurser också ges 
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för långsiktig implementering och kontinuerlig digital publicering av 
exempel kommer materialet också att kunna spela en viktig kompe-
tensutvecklande roll, både för lärare på sfi och i svenska som andra-
språk men även för andra ämnes- och yrkeslärare. Materialet kommer 
helt enkelt att utgöra en konkret och stabil utgångspunkt för sfi-
verksamheter att organisera och planera såväl undervisning som 
kompetenshöjande insatser kring. 

I samband med implementering bör förutom insatser för lärare 
även särskilda insatser genomföras för lärarutbildare på lärosäten som 
har examensrätt i svenska som andraspråk. Insatser bör också tas 
fram riktade till huvudman (jfr 11.4.2).  

11.4.4 Generella och riktade insatser ska utvecklas 

Skolverket delar in de skolutvecklingsinsatser man erbjuder i gene-
rella respektive riktade insatser (se även 11.3.1). Riktade insatser er-
bjuds huvudmän/verksamheter vars behov och förutsättningar iden-
tifierats t.ex. i samverkan med Skolverkets processtöd och formulerats 
i nulägesanalyser och åtgärdsplaner. Generella insatser erbjuds alla 
aktörer som anser sig behöva dem. Utredningen bedömer att denna 
indelning är ändamålsenlig även för att de förutsättningar som råder 
inom komvux. 

De generella insatser som utredningen föreslår beskrivs här nedan 
samlade i ett förslag om ett nytt nationellt skolutvecklingsprogram. 
Därefter följer avsnitt med förslag om riktade insatser. 

Generell insats – ett nionde skolutvecklingsprogram utformas  

I avsnitt 11.3.1 redogör utredningen för Skolverkets skolutvecklings-
satsningar som på webben samlas under paraplyrubriken nationella 
skolutvecklingsprogram. Här ingår även Lärarlyftet och kompetens-
utvecklingsinsatser för rektorer. I samma avsnitt gör utredningen en 
övergripande granskning av det befintliga utbudet som visar att det är 
ett mycket begränsat antal insatser som är direkt relevanta för vuxen-
utbildning jämfört med övriga skolformer. I Skolverkets instruktion 
angående skolutvecklingsprogrammen inkluderas från och med 2020 
samtliga skolformer och således även komvux (SFS 2015:1047, 7 §).  
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Som framgår i avsnitt 11.3.1 rörande de uppföljningar och utvär-
deringar av Skolverkets generella insatser som finns tillgängliga är 
det svårt att i dagsläget bedöma i vilken omfattning de befintliga in-
satserna används av verksamma inom komvux eller ifall deltagandet/ 
insatserna bidrar till att öka undervisningens kvalitet. För en sådan 
bedömning skulle behövas kvalitativa uppföljningar och utvärderingar. 
Utredningen lägger ändå förslag på sådana insatser eftersom beho-
ven är mycket stora och för att webbaserade insatser av olika utform-
ning behövs för att säkerställa att alla som behöver, vill och har möj-
lighet under olika tidsperioder kan hitta relevanta erbjudanden.  

Ett relevant utbud för komvux är också viktigt eftersom det i dag 
saknas litteratur och annan dokumentation som tydligt relaterar till 
de utmaningar som skolledare och lärare inom komvux, och särskilt 
inom sfi/kombo, ställs inför. Sådant material behövs också bland 
annat inom lärarutbildningarna för att möjliggöra att lärarstudenter 
kan ta del av material rörande vuxenutbildningen (se även utred-
ningens förslag om profilering inom ämneslärarutbildning, 11.6.4).  

 

Utredningens förslag: Utredningen instämmer i komvuxutred-
ningens förslag om att Skolverket ska utforma ett nationellt skol-
utvecklingsprogram med ett innehåll som syftar till ökad kvalitet 
i undervisning av elever med svenska som andraspråk inom kom-
vux. 

 
Utredningen erfar att många verksamma inom komvux och lärosäten 
menar att det inte finns relevant innehåll för kompetensutveckling 
på Skolverkets webb och upplever att det är svårt att hitta det rele-
vanta material som finns. Utredningen bedömer som tidigare nämnts 
att det finns ett stort behov av innehåll riktat mot komvux. 

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) hade två förslag rörande 
nationella utvecklingsprogram. Utredningen instämmer inte i komvux-
utredningens förslag att befintliga nationella skolutvecklingsprogram-
men ska kompletteras så att de i relevanta delar innehåller avsnitt 
specifikt riktade till vuxenutbildningen (SOU 2018:71, vår markering). 
Vi menar att sådana kompletterande avsnitt inom befintliga program 
fortsatt skulle bli svåra att hitta och också svåra att utforma. Komplet-
teringarna skulle också troligen ofta vara svåra att formulera utan att 
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materialets omfattning avsevärt ökar och att dess relevans för övriga 
skolformer minskar.  

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) föreslog också att Skolverket 
skulle utforma ett nionde skolutvecklingsprogram, vilket KLIVA-
utredningen instämmer i. Inom ett program med en rubrik som tyd-
ligt påvisar att det är särskilt utformat mot komvux blir relevant 
innehåll möjligt att hitta för aktörer inom och kring komvux. Det 
i dagsläget befintliga material som är relevant även för vuxenutbild-
ning bör, efter eventuell omformning av relevans för komvux, ingå 
i ett sådant särskilt skolutvecklingsprogram tillsammans med nypro-
ducerat material.  

Att inrätta ett specifikt program riktat mot komvux innebär 
också att det blir lättare att följa upp och utvärdera innehållet, del-
tagarnas aktivitet och eventuella effekter i komvuxverksamheterna. 

Innehållet i programmet mot komvux 

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) föreslog inget specifikt inne-
håll för ett nytt nationellt skolutvecklingsprogram. KLIVA-utred-
ningen bedömer att programmet, av de anledningar vi redogör för 
ovan i avsnitt 11.4.1, bör riktas mot de utvecklingsområden som vi 
menar är avgörande för ökad kvalitet inom sfi och sfi i kombination 
med annan utbildning. De tre prioriterade utvecklingsområdena är: 

• Systematisk verksamhetsutveckling.  

• Undervisning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke. 

• Kartläggning och bedömning för undervisning.  

I samma avsnitt beskrev vi övergripande ett möjligt innehåll i de hög-
skolepoänggivande kurser som utredningen anser behöver utformas 
och erbjudas. Dessa kurser kan också erbjudas inom det nationella 
skolutvecklingsprogrammet och samma innehåll kan användas som 
grund i andra insatser inom programmet. Utformningen av olika in-
satser bör självklart göras med hänsyn tagen till insatsernas form och 
omfattning, t.ex. utformningen med webbaserade moduler bestå-
ende av skriftliga texter, filmer och diskussionsfrågor för individuellt 
och/eller kollegialt lärande.  
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Skolverket ska ge lämpliga lärosäten i uppdrag att utforma olika 
delar av det nationella skolutvecklingsprogrammet. Det kan då vara 
en fördel resursmässigt att samma lärosäte får i uppdrag att utforma 
såväl poänggivande kurser som delar av det nationella skolutveck-
lingsprogrammet. Det innebär att lärosätet kan fokusera arbetsinsat-
sen och också producera material, t.ex. filmer och text, som kan 
användas såväl inom kurser som i moduler inom det nationella skol-
utvecklingsprogrammet.  

Modul om undervisning av vuxna med svenska som andraspråk 

Utredningen föreslår att ett material/en modul rörande undervis-
ning av vuxna med svenska som andraspråk inom komvux utformas. 
Vi antar att många lärare inte i sin lärarutbildning har haft möjlig-
heter att tillägna sig kunskaper inom det vuxendidaktiska fältet. Det 
är dessutom högst troligt att en stor andel av dem inte haft möjlighet 
till kompetensutveckling rörande vuxnas lärande av och på ett andra-
språk. Att så stor andel av tjänstgörande lärare i komvux inte har haft 
möjlighet att tillägna sig vuxendidaktiska kunskaper, dvs. grund-
läggande och undervisningsnära frågor, är allvarligt och kan antas ha 
mycket stor betydelse för elevernas möjligheter till studieframgång.  

En tänkt målgrupp för arbete med det materialet är verksamma 
lärare med lärarexamen men vars lärarutbildning inte förberett för 
arbete inom komvux. Det kan vara verksamma lärare som har en 
lärarexamen mot yngre åldrar men som vill börja arbeta inom kom-
vux eller lärare som vill utveckla sin undervisning för att bättre stödja 
de vuxna eleverna. 

Materialet kan omfatta vuxendidaktiska principer samt likheter 
och skillnader mellan att undervisa vuxna och yngre elever. Delar av 
innehållet i en sådan modul kan också användas i befintliga UVK- 
och ämneskurser inom ämneslärarutbildningen samt inom KPU och 
VAL för att stärka kursernas relevans för undervisning inom kom-
vux (jfr 11.6.2). 

I materialet bör även ingå underlag för urval av relevanta medel 
för lärande inklusive urval och användning av digitala läromedel för 
olika pedagogiska syften. 

Detta material kan införlivas i det prioriterade utvecklingsområdet 
Undervisning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke. 
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Befintligt material kan ingå i programmet 

Det finns delar i de befintliga skolutvecklingsprogrammen som är 
relevanta för komvux. Material därifrån kan överföras eller behöva 
omformas och/eller kompletteras och placeras i programmet riktat 
mot komvux. Även följande material som redan finns tillgängligt 
eller är under utarbetande kan införlivas i de prioriterade utvecklings-
områdena inom programmet. 

Kvalitetsverkstaden 

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att använ-
das gemensamt i huvudmannaorganisationen, i dag utformat för grund-
skola och förskola. Deltagare är rektorer samt nyckelpersoner för det 
systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen som skolchef eller 
kvalitetschef. Ett liknande material riktat mot huvudmän och rektorer 
i komvux, kan skapas. Detta material kan införlivas i det prioriterade 
utvecklingsområdet Systematisk verksamhetsutveckling inom sfi och 
övriga komvux. 

Kartläggningsmaterialet i litteracitet  

Det befintliga kartläggningsmaterialet i litteracitet för nyanlända 
elever i komvux används för nyanlända elever i sfi samt på grundläg-
gande nivå i komvux. Materialet kan användas för att kartlägga den 
vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och 
består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och samman-
fattning av kartläggning. Utredningen föreslår i kapitel 7 att kart-
läggningen blir obligatorisk att genomföra. Det blir därmed viktigt 
att lärare har en god teoretisk och praktisk förståelse för att kunna 
använda materialet effektivt och ändamålsenligt. Detta material kan 
införlivas i det prioriterade utvecklingsområdet Kartläggning och 
bedömning för undervisning. 
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Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare 

Detta befintliga material består av fristående webbtexter och ett antal 
filmer samt en kunskapsöversikt och kan användas för självstudier 
eller i skolans kollegiala utveckling. Webbtexterna handlar om 

– Digitala verktyg i skriftspråksundervisning. 

– Grunder i skriftspråksutveckling. 

– Lärarens roll i skriftspråksutveckling. 

– Modersmålets roll i skriftspråksutveckling. 

– Texter i vardags- och yrkeslivet i undervisningen. 

– Undervisning i numeracitet. 

Detta material kan införlivas i det prioriterade utvecklingsområdet 
Undervisning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke. 

Studiehandledning på modersmål 

Ett stödmaterial för verksamma inom vuxenutbildningen och som 
syftar till förbättrade möjligheter för huvudmän att erbjuda studie-
handledning på modersmål av hög kvalitet och förbättra lärares och 
studiehandledares förutsättningar att samverka kring studiehand-
ledning på modersmål är under utarbetning och beräknas publiceras 
på Skolverkets webbplats under våren 2021. Stödmaterialet kommer 
att innehålla artiklar och samtalsunderlag för att främja kollegialt 
lärande och riktas mot målgrupperna huvudmän, skolledare, lärare 
och studiehandledare på modersmål inom vuxenutbildningen. Detta 
material kan införlivas i det prioriterade utvecklingsområdet Under-
visning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke.  
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Specialpedagogisk kompetens 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har 
fått i uppdrag33 av regeringen att gemensamt ansvara för en fortbild-
ning i specialpedagogik för att stärka den specialpedagogiska kom-
petensen generellt inom berörda skolformer, inklusive komvux. 
Kompetensutvecklingen baseras på kollegialt lärande med professio-
nellt stöd av handledare. Inom ramen för uppdraget tar Skolverket 
nu fram två nya moduler som beräknas publiceras i juni 2021. Modu-
lerna syftar till att stödja lärare i komvux när det gäller att individ-
anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar och be-
hov i ett inkluderande perspektiv. Innehållet i de två nya modulerna 
fokuserar särskilt på specialpedagogiska aspekter av vuxnas andra-
språksutveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt 
olika samverkansperspektiv. Detta material kan införlivas i det prio-
riterade utvecklingsområdet Undervisning i sfi och sfi kombinerat 
med ämne/yrke. 

Riktade insatser för undervisning av elever med svenska 
som andraspråk inom komvux utformas 

Under senare år har vikten av en gemensam och kollegial utveckling 
betonats allt mer i nationell och internationell skolutvecklingsforsk-
ning och även i skoldebatten. Som vi redogjort för i detta kapitel 
finns stora behov av stöd för verksamhetsutveckling inom komvux.  

Inom regeringsuppdraget34 till Skolverket om riktade insatser (se 
11.3.1), där ett antal huvudmän halvårsvis väljs ut för riktat stöd, 
upprättas initialt en nulägesanalys som leder till en åtgärdsplan för 
de insatser som ska göras. Slutligen formuleras en överenskommelse 
med Skolverket rörande de överenskomna insatserna som finansi-
eras med bidrag över tre år. 

Inom uppdraget kan sedan 2018 maximalt 5 miljoner kronor år-
ligen avsättas till riktade insatser för kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna. Detta är mindre än 1 procent av de 
årligen medlen, vilket utredningen menar inte kan sägas spegla beho-

 
33 Uppdrag U2019/04371/S att genomföra fortbildning i Specialpedagogik. 
34 Uppdraget U2019/01553/S (delvis) U2019/03787/S. 
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ven. Utredningen föreslog därför i promemoria att taket om 5 mil-
joner kronor skulle tas bort och att behoven av stöd ska styra om-
fattning och innehåll i uppdraget. 

Tanken med de riktade insatsernas upplägg är att huvudmannen 
ska äga sitt eget utvecklingsarbete och att genomförande av insatser 
ska göras i förhållande till huvudmannens förutsättningar och behov. 
Skolverket betonar att en förutsättning för att insatserna ska kunna 
påverka verksamheten på lång sikt är att huvudmannen från start 
planerar med långsiktighet och skapar en organisation som möjlig-
gör delaktighet och förankring i utvecklingsarbetets alla led i hela 
styrkedjan. Det är dessutom centralt att huvudmannen kontinuerligt 
följer upp och vid behov justerar det pågående arbetet samt drar lär-
domar av de iakttagelser som görs i uppföljningen och under arbetets 
gång. Skolverkets initiala och kontinuerliga stöd till huvudmannen, 
som konkret realiseras bland annat via s.k. processtödjare från Skol-
verket, erbjuder en systematisk process för sådant utvecklingsarbete.  

Uppföljning och utveckling av befintligt uppdrag 

Samarbetet inom överenskommelserna följs kontinuerligt upp under 
möten mellan Skolverkets processtödjare och huvudmannen samt 
skriftligt i delredovisningar samt slutredovisningar. Skolverkets pro-
cessutvärdering utvärderar hur stödet till huvudmännen fungerar 
och vad det leder till. Sedan 2019 genomför Skolverket dessutom 
enkäter med huvudmän som just avslutat samarbetet för att synlig-
göra huvudmännens bild av vad samarbetet har lett till när hela pro-
cessen är genomförd.  

I den sammanställning av slutredovisningar som Skolverket hit-
tills gjort analyseras inte uppnådda effekter per skolform. Skolverket 
menar att samstämmigheten i de rapporter och redovisningar som 
finns för genomförandet i alla skolformer är stor, vilket leder till 
antagandet att de beskrivna effekterna på en övergripande nivå är 
överförbara till såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Ut-
redningen menar dock att bland annat eftersom ytterst få insatser 
gjorts för gymnasieskolan och än färre för komvux, är slutsatser 
rörande dessa skolformer mycket svåra att dra.  

Skolverket anger dock att man kommer att fortsätta att följa upp 
genomförda insatser för dessa målgrupper, bland annat att man kan 
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behöva be om mer specifika beskrivningar för respektive skolform 
för att säkerställa att insatserna är anpassade till olika målgruppers 
förutsättningar och behov samt upplevs leda till önskade effekter för 
dessa verksamheter. Man hoppas att vid kommande redovisnings-
tillfällen kunna ge en djupare och mer nyanserad bild av läget.  

Skolverket anger vidare att man under 2020 kommer att fortsätta 
arbetet med att utveckla stödet till huvudmännen på olika sätt och 
man kommer att fortsätta utveckla tankarna om hur vuxenutbild-
ningen och de olika särskoleformerna kan involveras ytterligare i de 
erbjudanden som tas fram för regeringsuppdraget. 

Flera orsaker att komvux sällan ingår i riktade insatser 

Utifrån redogörelser för styrning och ledning i bland annat kapitel 5 
och detta kapitel anser utredningen att det finns ett stort behov av 
sådant stöd för utvecklingsprocesser även för verksamheter med sfi 
och sfi i kombination med annan utbildning. Att riktade insatser för 
komvux hittills inte i någon tillräcklig/större omfattning har påbör-
jats eller slutförts inom ramen för det befintliga uppdraget kan ha 
många anledningar. De anledningar som olika aktörer har framfört 
till utredningen och som punktas här nedan utgör även argument för 
utredningens förslag nedan om en specifik riktad regional insats för 
ökad kvalitet i undervisningen för elever med svenska som andra-
språk i komvux. 

Processtödjarnas kunskaper om komvux  

Processtödjarna inom regeringsuppdraget om nyanlända har en 
gedigen kunskap om grund- och gymnasieskolans behov och förut-
sättningar, men har hittills haft begränsade möjligheter att skaffa sig 
kunskaper om komvux specifika förutsättningar och behov.   
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Grund- och gymnasieskolan prioriteras framför komvux 
i nulägesanalys och åtgärdsplan  

Som denna utredning och även komvuxutredningen konstaterar så 
kommer på ett nationellt plan komvux ofta i skymundan av grund- 
och gymnasieskolans behov och förutsättningar. Det finns anled-
ning att tro att samma situation råder på regional och lokal nivå. I de 
lokala team som tillsammans med Skolverkets processtödjare ska 
fokusera behov och förutsättningar från förskola till vuxenutbild-
ning så riskerar helt enkelt komvux behov och förutsättningar att 
inte prioriteras. Detta kan ha flera anledningar. En anledning kan 
vara att företrädare för komvux inte finns representerade i det lokala 
team som ansvarar för arbetet; komvux kan ligga under en annan 
nämnds ansvarsområde. 

Att grundskolans behov ofta prioriteras kan leda till att insatser 
utformas med utgångspunkt i de förutsättningar och behov som finns 
i grundskolan, dvs. att varken innehåll eller arbetssätt i insatserna 
anpassas till vuxenutbildningens specifika förutsättningar.  

Svårt att identifiera förutsättningar och behov inom komvux 

Förutsättningarna för genomförande av insatser i komvux kan skilja 
sig åt jämfört med övriga skolformer. Komvux styrdokument präg-
las av flexibilitet och individanpassning och omfattar en koppling till 
olika politikområden på ett annat sätt än övriga skolformer. Dessa 
skillnader och specifika förutsättningar kan försvåra analyser och 
genomförande av åtgärder. Några listas här nedan. 

– Systematiskt kvalitetsarbete inom komvux kompliceras av att det 
handlar om en komplex organisation (se kapitel 5).  

– Det finns generellt avgörande brister vad gäller huvudmännens 
kunskap/tolkning av vuxenutbildningens olika regleringar (se kapi-
tel 5) Inte sällan är den kommunala ledningens ansvar och man-
dat otydliga vilket kan försvåra analyser av verksamhetens behov 
och leda till beslut faller mellan stolarna. 

– Upphandling kan ske under insatsperioden vilket kan leda till att 
anordnare och personal byts ut.  
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– Huvudmannen kan uppleva att man genom entreprenad frånsagt 
sig ansvaret för kompetensutveckling och (se 11.1.3).  

– Uppfattningen att upphandlade verksamheter inte kan delta i 
samma kompetensutveckling eller medverka i andra verksamhets-
utvecklande samtal av rädsla att avslöja framgångsrika koncept, 
företagshemligheter eller problem. Att gemensamma insatser är 
möjligt ger utredningen ger vi dock exempel på i avsnitt 11.3.1). 

– Upphandlad verksamhet kan ha svårt att stänga för kompetens-
utveckling då avtalen anger att stängning innebär nedsatt ersättning. 

– Lärarna är i än högre grad obehöriga och inte tillsvidareanställda 
jämfört med vad som är fallet i grund- och gymnasieskolan, vilket 
kan leda till minskad vilja att satsa resurser på kompetensutveck-
ling och andra insatser 

Bristen på varierade relevanta insatser  

För att formulera nulägesanalys och åtgärdsplan kan det behövas ett 
till vuxenutbildningen anpassat underlag. Dessutom, även om man 
har gjort en nulägesanalys och åtgärdsplan så finns det i dagsläget ett 
begränsat antal relevanta insatser att erbjuda komvux (jfr 11.3.1). De 
insatser som hittills tagits fram är ofta främst framtagna för grund-
skolan och möter inte de behov som finns inom komvux.  

Som diskuterats i bland annat avsnitt 11.5 har lärosäten generellt 
inte omfattande kunskaper om komvux-verksamheters högst varie-
rande förutsättningar och behov. Det har därmed funnits en risk att 
kompetensutvecklingsinsatser blivit alltför allmänt hållna och därmed 
riskerat att inte bidra till ökad undervisningskvalitet. (Se vidare utred-
ningens resonemang om lärosätenas resurser/kompetens i 11.6.5).  

Utifrån översikten ovan är det förståeligt att insatser för komvux 
hittills inte har genomförts i någon större omfattning inom regerings-
uppdraget. Utredningen menar att Skolverkets ambition om utveck-
ling av nuvarande uppdrag rörande insatser för vuxenutbildningen är 
vällovlig. Men den analys av verksamheternas förutsättningar och be-
hov som utredningen gör i detta och i övriga kapitel leder till att vi 
bedömer det som mer ändamålsenligt att genomföra riktade insatser 
för komvux inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag.  
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Utredningens förslag: Skolverket ska genomföra särskilda rik-
tade insatser med fokus på undervisning av elever med svenska 
som andraspråk inom komvux, särskilt sfi och sfi i kombination 
med annan utbildning inom komvux.  

Insatserna ska fokusera prioriterade utvecklingsområden och 
samordnas på regional nivå. I finansieringen ska rymmas funk-
tionen regionala samordnare som anställs under insatsperioden 
och därutöver ett år. 

De regioner som åsyftas är de redan upparbetade regionala 
konstellationer som har ett kontinuerligt samarbete kring kom-
munal vuxenutbildning.  

 
Förslaget om riktade insatser för undervisning av elever med svenska 
som andraspråk inom komvux handlar, precis som regeringsuppdraget 
för de s.k. nyanländainsatserna och Samverkan för bästa skola, om 
systematiskt förbättringsarbete med stöd av Skolverkets processtöd-
jare och medel för insatser under tre år. Däremot fokuseras den före-
slagna insatsen genom att den riktas mot de utvecklingsområden 
som utredningen identifierat, nämligen 

• Systematisk verksamhetsutveckling för sfi och övriga komvux. 

• Undervisning i sfi och sfi kombinerat med ämne/yrke. 

• Kartläggning och bedömning för undervisning. 

Genom att rikta även förslaget om riktade insatser mot utvecklings-
områdena stärks ytterligare utredningens övriga förslag och bedöm-
ningar samtidigt som detta konsekventa fokus stödjer en klok an-
vändning av lärosätens och Skolverkets resurser.  

En annan skillnad är att utredningens förslag har en regional för-
ankring såtillvida att det är kommunerna i samverkansregionen som 
beslutar om prioriterat utvecklingsområde och vilka kommunala 
huvudmän som regionens ansökan om riktade medel ska omfatta. 
Utformningen av förslaget till riktad insats syftar till att öka kvali-
teten och likvärdigheten i undervisningen genom att stödja en lång-
siktig regional och interkommunal samverkan, utveckla huvudmän-
nens förbättringskapacitet samt rektorers och lärares kompetens och 
kollegiala samverkan.  
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Utredningen tar inte ställning om förslaget ska rymmas inom be-
fintligt uppdrag till Skolverket om riktade insatser eller utformas som 
ett separat uppdrag till Skolverket. Vid beslut om detta bör beaktas att 
uppdraget ska vara permanent i likhet med det befintliga uppdraget 
samt att erfarenheter från befintligt uppdrag ska kunna tas tillvara. 

Regional samverkan ger förutsättningar för resursutnyttjande 
och hållbar utveckling 

Utredningens tilläggsdirektiv resonerar om att regional samverkan 
skulle kunna öka utbudet av kurser, leda till ökad flexibilitet och leda 
till att utbildningen i högre grad erbjuds på ett sätt som motsvarar 
individens behov. I detta kapitel om kompetens lyfter vi regional 
samverkan som en förutsättning för ökad likvärdighet och kvalitet i 
riktade stödinsatser och dessas möjliga effekter på kort och lång sikt 
för sfi och sfi i kombination med annat inom komvux. 

Utredningen erfar att regioner, snarare än kommuner, allt oftare 
är i fokus för reformer som rör utbildning och att regional samverkan 
får mer och mer gehör bland kommunerna. Här kan nämnas utred-
ningarna Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola 
(SOU 2018:41) och Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ram-
verk för rektorers och lärares professionella utveckling (SOU 2018:17) 
som bland annat föreslår ett regionalt baserat professionsprogram. 
Regional samverkan är också framträdande i betänkandet Gemensamt 
ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbild-
ning (SOU 2020:33) som lämnat förslag hur utbildning inom gym-
nasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och sär-
skild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras 
utifrån regionala och nationella kompetensbehov.  

Det finns i dag ett 20-tal inarbetade regionala konstellationer i lan-
det. I förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxen-
utbildning (2016:937) finns ett krav på att minst tre kommuner ska 
samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att 
öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela 
arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. Enligt den s.k.  
dimensioneringsutredningen (SOU 2020:33) fanns det totalt 48 olika 
samverkanskonstellationer inom regionalt yrkesvux 2018. Omkring 
100 kommuner, dvs. ungefär en tredjedel av landets kommuner, in-
går i ett samverkansområde i regionalt yrkesvux. Området med flest 
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kommuner var 16 stycken och de med minst omfattning omfattade 
3 kommuner. Genomsnittliga antalet parter var 6 kommuner. 

Landets regioner, tidigare landsting, har ett ansvar för tillväxt och 
utveckling i det län som regionen representerar. När det gäller kom-
munal vuxenutbildning har regionerna inget formellt ansvar utan 
kan sägas arbeta på kommunernas uppdrag. I vissa regioner ser man 
komvux som en del i arbetet med utveckling och tillväxt och sam-
ordnar utifrån den aspekten komvux i länets kommuner. I andra re-
gioners samverkan finns komvux inte med alls.  

Kommuner har sedan länge samarbetat för att kunna erbjuda ett 
brett utbud och utveckla verksamheten. Dessa samarbeten har inte 
begränsats av länsgränser utan har bildats av olika skäl t.ex. geogra-
fisk närhet, arbetsmarknadens och elevgruppernas behov. Sådant 
samarbete har blivit till regionala konstellationer som går över läns-
gränserna, varar över tid och har sitt fulla fokus på vuxenutbildning.  

Statsbidrag för yrkesinriktad utbildning har funnits sedan 2009 
och Skolverket har sedan dess årligen följt upp kommunernas verk-
samhet i s.k. regionala dialoger. Ursprungligen hade dessa enbart ett 
fokus på yrkesvux, men sedan 2017 omfattas samtliga delar i komvux 
i Skolverkets uppföljning. Skolverket anordnar de regionala dialo-
gerna tillsammans med respektive regions kontaktperson/samord-
nare i som är delaktig i dialogens upplägg och innehåll. Dialogerna 
omfattar i dag både tydliga regionala konstellationer med väl upp-
arbetat samarbete, men också mer löst sammansatta konstellationer, 
där samarbetet sker i mindre utsträckning. Storstadsregionerna rym-
mer inom sig mindre samarbetskonstellationer. Skolverket vill ge-
nom dialogerna på en bred och övergripande nivå följa hur kommu-
nernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. 
Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med att stödja 
kommunerna i deras arbete. Skolverket anger att syftet med de re-
gionala dialogerna är att: 

• få en större förståelse för hur vuxenutbildningen och dess skol-
former utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat 
utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna 
och regionerna, 

• samla information om hur förändringar av regelverk, riktade sats-
ningar från staten med mera påverkar vuxenutbildningen, 

• inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag, 
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• sprida aktuell information rörande kommunernas vuxenutbildning, 

• skapa en mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimu-
lera till fortsatta diskussioner, nätverk samt fortsatt utvecklings-
arbete i kommunerna och regionerna. 

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer, 
verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas 
vuxenutbildning. Dialogerna riktar sig även till Arbetsförmedling och 
regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för 
komvux. Vanliga teman är t.ex. komvux uppdrag inklusive den regio-
nala kompetensförsörjningen. 

Regionalt samarbete förekommer också i samband med regionala 
lärcentrum. Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verk-
samhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds 
stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet 
att möta andra studerande. Under 2020 finns möjligheter att söka 
statsbidrag till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lär-
centrum. 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har re-
geringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och 
utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga 
och nyanländas etablering i arbetslivet. Arbete inom ramen för DUA 
har gynnat samverkan och kan utgöra en plattform för att bygga 
vidare på även vad gäller kompetenshöjande insatser inom komvux.  

Även kommuner som inte ingår i någon formellt reglerad sam-
verkan kan samarbeta vid behov bland annat för ett bredare utbild-
ningsutbud. I utredningens kommunenkät ställde vi frågan om en 
ökad regional samverkan skulle kunna medföra bredare utbud när 
det gäller sfi och kombinationsutbildningar med sfi (se 3.4). 69 pro-
cent av huvudmännen svarade ja på frågan. Av dessa anger nästan 
hälften att utbudet av kombinationsutbildningar skulle breddas medan 
drygt 40 procent såg möjligheten att skapa yrkesinriktningar inom 
sfi-utbildningen. I enkätsvaren ges vidare exempel på regional sam-
verkan kring uppsökande verksamhet inför sfi-studier.  

Inom ramen för regeringsuppdraget om Skolverkets insatser för 
nyanlända arbetar man också ofta med huvudmän på regional basis, 
ibland med stöd av regionala utvecklingscentra (RUC, eller mot-
svarande).  
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Det finns alltså flera regionala strukturer – som dock är olika 
formella, och upparbetade i olika grad – mellan lärosäten, Skolverket 
och regioner vad gäller kommunal vuxenutbildning och även mellan 
kommuner. Utredningen menar att samverkan mellan kommuner 
rymmer en stor potential till stabil kvalitetsutveckling och likvär-
dighet; regionalt samordnade insatser kan i högre grad leda till ökad 
likvärdighet och hållbarhet än insatser som enbart riktas mot enskilda 
kommuner eller skolenheter. Genom samlade planeringsunderlag och 
regionala dialoger inom ramen för de regionala konstellationer som 
redan finns kan möjligheterna till ökad samordning och resursplaner-
ing och -nyttjande öka (jfr SOU 2020:33). Däremot kan behoven av 
och förutsättningarna för verksamhetsutveckling förstås variera stort 
inom en kommun eller region, något som behöver lyftas och disku-
teras på regional nivå.  

Prioriterade utvecklingsområden i fokus för insatserna 

En grundläggande princip för skolutveckling är att den bör utgå från 
lokala och regionala behov och förutsättningar. Att utredningen 
föreslår i förväg prioriterade utvecklingsområden utgör dock ingen 
motsättning för denna princip. Utvecklingsområdena är av sådan art 
att varje kommun kan behöva utvecklas inom området och inom det 
arbetssätt som beskrivs nedan finns utrymme för lokala anpass-
ningar. Dessutom är en annan viktig princip för framgångsrik skol-
utveckling att rikta insatser mot ett begränsat område och inte för-
söka åtgärda alla behov samtidigt. Utredningen erfar också att ett 
formulerat fokus är i överensstämmelse med de erfarenheter som 
hittills gjorts inom arbetet med riktade insatser. 

För ett maximalt nyttjande av de avsatta medlen är det också 
klokt att genomföra insatser inom samma prioriterade utvecklings-
område i flera kommuner; exempelvis kan samma lärosäte involveras 
för en (1) typ av insats vilket kräver mindre av lärosätet. Att insatsen 
utformas mot ett begränsat antal utvecklingsområden stödjer också 
kommunernas självskattning (se nedan) och avgränsar möjliga åtgär-
der, vilket innebär att utveckling och lärande potentiellt kan komma 
igång tidigt under insatstiden. Att anställda vid lärosäten, som ska 
genomföra insatserna, också kan fokusera sitt uppdrag på ett av-
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gränsat område underlättar även deras förberedelsearbete. Att läro-
säten behöver tacka nej till uppdrag p.g.a. att medarbetarna inte har 
tid i sin tjänst eller inte har tillräcklig kunskap är, vad utredningen 
erfar, relativt vanligt inom regeringsuppdraget om riktade insatser. 

Lokala behov i regional samverkan utgör grund för insatsen 

Utredningen föreslår att Skolverket får i uppdrag att utforma arbets-
processen för de specifikt riktade insatserna mot komvux. Som under-
lag för detta arbete skissar utredningen här helt kort på en möjlig 
arbetsgång. 

En region beslutar att ansöka om en riktad insats för ett valt prio-
riterat utvecklingsområde. Varje kommun gör utifrån en tillhanda-
hållen mall en självskattning av sin situation i relation till utveck-
lingsområdet. Detta arbete innebär medför att varje huvudman sätter 
sig in i utvecklingsområdet och relevanta regleringar.  

Självskattningarna sammanställs till en ansökan till Skolverket 
som godkänner eller avslår den. Vid godkännande utses process-
stödjare från Skolverket och regional samordnare (en eller flera) an-
ställs på heltid. Dessa lyfter självskattningarna till samtal på regional 
nivå och leder också det vidare arbetet med att formulera en regional 
åtgärdsplan för utvecklingsområdet för de insatser som ska genom-
föras i några av kommunerna.  

I det regionala arbetet kan även nyttjas den kartläggning av kom-
petens bland lärare inom komvux som Komvuxutredningen föreslog 
och som KLIVA-utredningen instämde i sin promemoria.35 Kart-
läggningen föreslås genomföras och sammanställas på regional och 
nationell nivå och i samarbete mellan lämplig skolmyndighet, läro-
säte och huvudmannen.  

Kommunernas olika förutsättningar och behov kan medföra att 
olika åtgärder kommer att genomföras. Inom utvecklingsområdet 
Kartläggning och bedömning för undervisning kan t.ex. en kommun 
behöva fokusera initial kartläggning genom en insats som fokuserar 
användning av det obligatoriska kartläggningsmaterialet. En annan 
kommun kan behöva fokusera ett gemensamt arbete med ISP och 

 
35 Promemoria Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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IPP för att säkerställa likvärdighet över anordnargränser. Eller alter-
nativt kan samtliga kommuner välja att fokusera användningen av 
materialet Bygga svenska vux (se 11.4.3). Även andra moduler inom 
nationella skolutvecklingsprogrammet kan förstås komma i fråga.  

För genomförandet av åtgärderna kontaktas med fördel närmaste 
lärosäte förutsatt att kompetens och möjligheter finns.  

Flera fördelar med regional samverkan 

Utredningens förslag om en specifik riktad insats innebär att huvud-
mäns förutsättningar att bedriva undervisning för elever med svenska 
som andraspråk i komvux beskrivs och diskuteras inte bara på kom-
munal utan även på regional nivå, åtminstone i relation till några för 
kvaliteten och likvärdigheten avgörande utvecklingsområden. En 
ökad förståelse på regional nivå är viktig för att på sikt öka för-
ståelsen för komvux omfattande och flerdelade uppdrag.  

Storstadsregioner kan behöva hanteras i särskild ordning. Stor-
stadsregioner såsom exempelvis Skåne och Stockholm rymmer inom 
sig ofta redan i dag mindre samarbetskonstellationer. 

Samarbete och samverkan inom regioner och mellan kommuner 
har kommit olika långt, strukturer och processer ser olika ut p.g.a. 
olika behov och förutsättningar. Det innebär att olika regioner är 
olika rustade att komma överens om ansökningar för riktade insats. 
Diskussioner om vilka behov och insatser kommer att behöva föras 
på både kommunal och regional nivå. Utredningen bedömer dock 
att risken för konflikter i det regionala arbetet inte är större än på 
kommunal nivå. Deltagandet i samarbetet inför, under och efter in-
satsen bygger på frivillighet och en kommun kan välja att avstå från 
deltagande. Att samarbeta på regional nivå inom ramen för en riktad 
insats är ett sätt för kommunerna/regionerna att än mer förbereda för 
en potentiellt ökad framtida regional samverkan, vilket kan bli aktu-
ellt bland annat med anledning av införandet av professionsprogram. 

För att ytterligare stärka möjligheter till för komvux ändamåls-
enlig regional samverkan och utbyte mellan lärosäten och skolverk-
samma bedömer utredningen också att berörda inom ULF-avtal i än 
högre grad bör eftersträva att även komvux involveras i samverkans-
arbetet (se 11.8.1). 
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Riktade insatser för långsiktig förbättringskapacitet 

De regionala samordnarnas arbete är viktiga för planering, genom-
förande och uppföljning/utvärdering av de riktade insatserna. Genom 
att i samarbete med processtödjarna fokusera såväl lärarnas undervis-
ning och elevernas lärande som den lokala och regionala organisatio-
nens kapacitet att förbättra36 bidrar samordnarna till regionens och 
kommunens s.k. förbättringskapacitet.37 Detta begrepp står för den 
samlade förmågan att främja utbildning och pedagogisk verksamhet 
av hög kvalitet och likvärdighet. Förbättringsförmågan omfattar en 
verksamhets – eller en regions – kollektiva kompetens att kunna få till 
stånd den förbättring som behövs.  

De regionala samordnarna har, tillsammans med huvudman och 
rektorer, ansvar för att leda och stödja de olika faserna i utvecklings-
arbetet. Häri ingår att identifiera såväl resurser som brister, samt att 
ändamålsenligt och samordnat hantera dessa förutsättningar för håll-
bart förbättringsarbete. Det ingår också att kontinuerligt ta sikte på 
det fortsatta förbättringsarbetet efter insatsens slut. På så sätt blir 
samordnarna en konstant i regionens och kommunens arbete och ett 
stöd för det pedagogiska ledarskapet och regionala samordningen. 
Skolverket och många kommuner har i dag långa och goda erfaren-
heter av en sådan här samordningsfunktion; hos ett stort antal huvud-
män finns samordnare vars erfarenheter kan användas även i det sam-
manhang som utredningen föreslår.  

Det är önskvärt att riktade insatser följs upp och utvärderas än mer 
noggrant än vad som görs i dag. Samordnare skulle kunna få i uppdrag 
att kontinuerligt dokumentera hela processen och att efter avslutad 
insats göra en noggrann framåtsyftande utvärdering och plan för att 
hålla i det genomförda arbetet. Dokumentation från insatsen kan sam-
manställas till en gedigen slututvärdering vilken i sin tur kan samman-
ställas med dokumentation från andra insatser. Uppföljning och ut-
värdering kan med fördel formuleras enhetligt så att lärdomar kan 
sammanställas och ligga till grund för en gemensam kunskapsbas om 
verksamhetsutveckling relaterat till komvux specifika förutsättningar 
och behov. Utredningen menar därför att samordnarna bör anställas 
ett år utöver insatsperioden, dvs. i normalfallet anställas under fyra år, 

 
36 Blossing, U., Nyen T., Söderström Å., & Hagen Tonder A. (2012). Att kartlägga och förbättra 
skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur AB. 
37 Blossing, U. (2004). Skolors förbättringskulturer. Karlstad: Institutionen för utbildningsveten-
skap, Avdelningen för pedagogik. 
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för att säkerställa ett gediget för- och efterarbete. På så sätt kan insat-
serna utgöra ett steg mot beprövad erfarenhet och också ligga till grund 
för fler/andra forsknings-/utvecklingsprojekt med stöd av lärosäten.  

I enlighet med forskning om skolutveckling fokuserar det här för-
farandet verksamheternas förbättringskapacitet snarare än eventuella 
kompetensbrister hos individer, lärare/rektor. Det är relativt vanligt att 
rektorer byts ut varvid samordnare, med sin kunskap om regionen och 
kommunen, kan ha en överbryggande funktion. Fokuserandet på ett 
prioriterat område stödjer ett gemensamt arbete och fokuserar även 
verksammas kraft i samma riktning. Det finns ändå utrymme för hän-
syn till lokala och regionala förutsättningar genom att insatserna ut-
formas på olika sätt. På detta sätt utgör de riktade insatserna ett viktigt 
komplement till ett framtida professionsprogram. 

En verksamhet som komvux, som i så hög grad är beroende av 
faktorer i omvärlden, är det avgörande att vara lyhörd och snabbt 
kunna ställa om och kontinuerligt anpassa verksamheten till föränd-
rade förutsättningar. Anpassningarna måste dock alltid göras utifrån 
en professionell bedömning av elevgruppens behov och förutsätt-
ningar samt de övriga förutsättningar som råder i kommunen/regio-
nen. Dessa förutsättningar måste hävdas och beskrivas så att nation-
ella och regionala eller lokala beslutsfattare får ett gediget underlag 
att besluta om verksamheten på kort och lång sikt. Riktade insatser 
för komvux bör alltså riktas mot att bygga förbättringskapacitet i 
och för en sådan kontext. Detta ställer stora krav på processtödjare, 
samordnare och andra kommunala företrädare. Därför är riktade in-
satser som stödjer sådant arbete på både kort och lång sikt avgörande 
för en kvalitetshöjning som sfi-verksamheter generellt både behöver 
och förtjänar. 

Överväganden/alternativa förslag  

Utredningen har övervägt att inte föreslå någon riktad insats. Som 
tidigare nämnts föreslog utredningen i promemoria38 att taket om 
5 miljoner kronor i regeringsuppdraget för de s.k. nyanländainsat-
serna skulle tas bort och att behoven av stöd ska styra omfattning 
och innehåll som riktas mot vuxenutbildningen. Under arbetet med 

 
38 Promemoria Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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promemorian övervägde utredningen alternativen att avsätta mer om-
fattande medel till exempelvis kompetensutvecklingsinsatser utanför 
riktade insatser. Det skulle kunna handla om ökad finansieringsgrad 
för behörighetsgivande studier eller ökade medel till generella insat-
ser. Som tidigare nämnts bedömer vi dock att de högst varierade 
förutsättningarna för och det stora behovet av kompetensökning 
som finns, medför att såväl riktade som generella insatser behövs – 
och även ökade möjligheter till studier för utökad behörighet. 

Utredningen har också övervägt att inte föreslå en specifikt riktad 
insats mot komvux, dvs. att behoven av verksamhetsutveckling inom 
komvux fortsatt ska hanteras inom det pågående regeringsuppdraget 
som omfattar samtliga skolformer. Som vi redogör för ovan menar 
vi att det finns många anledningar till att detta inte vore ändamåls-
enligt. Vi menar att vårt förslag på särskilt utformade insatser, som 
förenar komvux behov och förutsättningar med prioriterade utveck-
lingsområden och regional utveckling, avsevärt bättre kan gynna lång-
siktigt ökad kvalitet och likvärdighet – och elevernas möjligheter till 
lärande av och på svenska som andraspråk. Förutsatt att insatsen ge-
nomförs som vi skissar på så gynnas också utvecklingen av en gemen-
sam kunskapsbas inom sfi och kombinationsutbildningar inom komvux. 

Utredningen kan dock se att det kan finnas fördelar att hantera 
samtliga skolformer inom samma, nu befintliga, uppdrag. Så kan vara 
fallet för den huvudman som önskar skapa en röd tråd från förskola 
till vuxenutbildning, t.ex. genom att genomföra insatser rörande 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för samtliga förskol-
lärare och lärare eller liknande stöd för samtliga rektorers lednings-
kapacitet. Att komvux ingår i en bredare insats skulle kunna stödja 
ett brett samarbete i kommunen och en ökad kunskap om vuxen-
utbildningen bland politiker och tjänstemän. Utredningen bedömer 
dock att även i de, som vi bedömer, få fall då sådana gemensamma 
upplägg efterfrågas, behöver insatserna ändå noga utformas mot 
respektive lärargrupps behov och förutsättningar.  

Alternativet att komvux fortsatt skulle ingå i det befintliga upp-
draget om riktade insatser skulle kunna innebära att Skolverkets 
i dag anställda processtödjare skulle behöva kunna hantera även kom-
vuxverksamheters behov och förutsättningar. utveckla sin kunskap 
om komvux. Utredningen menar att det visserligen vore värdefullt 
att fler processtödjare får ökad kunskap om komvux, men att riktade 
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insatser förutsätter gedigen kunskap om varje skolforms förutsätt-
ningar och behov, vilket vi bedömer är omöjligt för varje eller fler-
talet processtödjare kan ha.  

Utredningen har också övervägt att föreslå att regeringsupp-
draget till Skolverket om Samverkan för bästa skola ska omfatta även 
komvux. I och med utredningens förslag om att Skolinspektionen 
ska granska på verksamhetsnivå (se 5.9 ) vore det möjligt. I ett sådant 
övervägande aktualiseras dock i princip samma argument som utred-
ningen för fram i avsnitt 11.4.4. Urvalskriterierna skulle behöva änd-
ras för urval av komvux-verksamheter eftersom kriterierna rörande 
resultat blir svårt att definiera för sfi och kombinationsutbildningar. 
Exempelvis skulle underlag om genomströmning och betyg inte gälla 
för komvux eftersom sådana resultat kan bero på tillfälliga förutsätt-
ningar såsom stor tillströmning av elever med ingen eller kort ut-
bildningsbakgrund eller på konjunktursvängningar. 

11.5 Utbildning till lärare och rektor – behörighet  

Efter en inledning om professioner och professionalisering beskrivs 
i detta avsnitt olika vägar att bli lärare i sfi och svenska som andra-
språk, först ur ett historiskt perspektiv och därefter möjligheterna 
i dagsläget. I följande avsnitt förkortas högskolepoäng till hp i sam-
band med ett visst antal poäng (t.ex. 30 hp). 

11.5.1 Profession, professionalisering – och sfi-lärarna 

Inom professionssociologisk forskning betecknar professioner 
särskilda yrken som kräver lång specialiserad utbildning som kräver 
att yrkeskunskaperna ska ”vila på vetenskaplig grund”39. Kunska-
perna ska helst inhämtas vid lärosäten och testas genom särskilda 
examina som garanterar att professionerna kan kräva monopol på 
utövandet av tjänsterna. 

Professionerna vill vidare ha autonomi; man vill utöva kontrollen 
av och inflytandet över yrket och sin yrkeskultur och man formar 
etiska regler. För att ett yrke ska kunna betecknas som professionellt 
måste yrkesgruppen ha en exklusiv, gemensam och vetenskapligt 

 
39 Se t.ex. Florin, C. Lärarnas professionalisering. 
www.lararnashistoria.se/article/lararnas_professionalisering. 
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grundad kunskapsbas och man bör ha kontroll över kunskapspro-
duktionen; det bör helst finnas specifik forskning inom området. En 
annan förutsättning som ofta nämns är att den som inte har rätt 
examen eller kunskaper inte ska kunna få tillträde till yrket. En sådan 
s.k. ”stängning” behöver godkännas – legitimeras – av staten, vilket 
fordrar statligt och officiellt erkännande. Ett annat kännetecken är 
att de yrkesverksamma har inflytande över den professionella kun-
skapsutvecklingen. Med det menas t.ex. att lärare själva är med och 
bidrar med sina erfarenheter och kunskaper från yrket för att vidare-
utveckla de specifika yrkeskunskaperna.  

Professionalisering är en ibland lång och social process när ett 
yrke förvandlar sig till profession. Det innebär en gemensam strävan 
och mobilisering för högre status och en bättre samhällsposition.  

Frågor om professioner och professionalisering handlar alltså 
bland annat om kompetens, position och status. Det kan ifrågasättas 
om sfi-lärarkåren utifrån sådana kriterier kan betraktas som profes-
sionell. Utredningen vill betona att en sådan fråga inte ska tolkas 
som ett ifrågasättande av enskilda lärares professionalitet och kom-
petens – vi talar här om sfi-lärarkåren generellt, som en grupp, och 
denna yrkesgrupps möjligheter att använda sin kompetens; möjlig-
heterna att utöva sitt yrke i enlighet med en gemensam kunskapsbas 
och också påverka betingelserna för sitt utövande och för elevernas 
möjligheter att lära.  

I dag finns såväl nationella styrdokument för utbildningen som 
krav på legitimation. Detta är en typ av erkännande av utbildningen 
och dess verksamma lärare. Det som däremot aldrig har funnits är en 
lärarutbildning riktad mot vuxna elever och de formella behörig-
hetskraven är i dag mycket låga. Dessutom är de kurser man kan gå 
på grundnivå långt ifrån alltid relevanta för sfi-undervisning (se 
11.5.5). Eftersom relevant utbildning saknas kan man säga att sfi-
lärargruppen utmärks av lägre grad av professionalisering än andra 
lärargrupper. Att staten inte ställer krav på en relevant utbildning 
omöjliggör i praktiken en lärarkårs professionaliseringssträvanden.  

Läraryrkets kunskapsbas kan dels betraktas som vetenskaplig, 
dels som erfarenhetsmässigt grundad. Professionalism handlar då 
om hur vetenskapligt grundad teoretisk kunskap relateras till beprö-
vad och praktisk yrkesutövning, dvs. både som en fråga om vad lärare 
faktiskt gör och som en fråga om hur lärare reflekterar kring det de 
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gör. Det vill säga hur lärare utvecklar sitt tänkande kring planer-
ingen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i förhål-
lande till mål och syfte med verksamheten, olika elevgrupper och 
andra aspekter som påverkar undervisningen. I dialogen mellan kol-
legor kan undervisningen problematiseras både utifrån praktikgrun-
dade förtrogenhetskunskaper och mer teoretisk kunskap, vilket leder 
till att det kollektiva tänkandet kring praktiken utvecklas. Utan en 
sådan professionell dialog avstannar möjligheterna att tolka och om-
formulera problem som uppstår i praktiken och därigenom utveckla 
undervisningen för att möta nya behov och uppfylla utbildningens 
intentioner. Eftersom sfi-verksamheten är en synnerligen komplex 
verksamhet som även starkt påverkas av både globala och lokala, 
politiska och ekonomiska förhållanden, blir vikten av den professio-
nella reflektionen särskilt uppenbar för sfi-lärarkåren 

Sfi- och andraspråkslärare styrs i dagens arbetsliv dock av andra 
krafter än för 60 år sedan. Nya styrformer, decentralisering och upp-
handlingsförfarande kan i dag kräva rationalitet och kostnadseffek-
tivitet framför professionens status och autonomi och kan leda till 
att lärarkåren får svårt att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet. 
Sfi-och andraspråkslärare är förstås en del av landets alla lärare och 
deras vedermödor och strävan efter att upprätthålla och utveckla sin 
professionalitet i dagens läge. Det talas ibland om en generell av-
professionalisering i ljuset av bland annat politisk detaljstyrning och 
starka marknadskrafter och historiskt har läraryrket ibland betrak-
tats som en semiprofession, vilket är en konsekvens av att lärare inte 
själva kan eller tillåts föreslå åtgärder för att t.ex. förbättra under-
visningen. Det kan också finnas en förväntan på att andra professio-
ner ska komma in för att lösa problem i utbildningen.40 

Det kan finnas anledning att fundera över om sfi-lärarkåren, som 
arbetar i en verksamhet som är direkt beroende av omvärldens ibland 
plötsligt skiftande krav, är särskilt sårbar och utsatt för negativ kritik 
av olika slag och ett kanske oförtjänt dåligt rykte41, 42. 

Flera övergripande insatser för att stödja professionaliserings-
strävanden har dock gjort över tid; exempelvis har lärarutbildningen 
tydligare knutits till vetenskaplig grund, särskilda utbildningsveten-
skapliga institutioner har inrättats och tiden för lärarutbildning har 

 
40 Se t.ex. Carlgren, I. Lärarna i kunskapssamhället. 
www.lararnashistoria.se/article/lararna_i_kunskapssamhallet. 
41 Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. 
42 Dahlström, C. (2004). Nästan välkomna: Invandrarpolitikens retorik och praktik. 
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förlängts. Men i ljuset av dagens skoldebatt och situation kan man 
ställa frågan ifall sådana strategier fortfarande fungerar; om vi nu 
i stället behöver fokusera andra faktorer och undersöka lärares förut-
sättningar inom professionen, såsom lärares handlingsutrymme och 
möjligheter att påverka.43 En gedigen kompetens är en förutsättning 
för sådana påverkansmöjligheter. 

Om den teoretiska kunskapsbasen saknas och möjligheter till 
kollegiala samtal begränsas blir rektorer och lärare hänvisade till att 
enbart arbeta utifrån sin individuella kunskap och erfarenhet och det 
finns en risk för att den nödvändiga problematiseringen av genom-
förandet av undervisningsuppdraget uteblir. Risken är då stor att 
beslut fattas på fel grunder; att enklare förklaringsmodeller och åt-
gärder används. Risken är också stor att beslutsfattare inte får till-
räckligt brett underlag för beslut även när man inhämtar synpunkter 
från verksamma. Undervisningen kanske då baseras på rutiner och 
tidigt etablerade arbetssätt som inte förändras, trots att nya omstän-
digheter ställer förändrade krav på undervisningen för att lärande-
målen ska kunna uppnås. 

Inom sfi, där undervisningen försiggår i närmast extremt hetero-
gena grupper och under starkt varierande omständigheter, kan det 
vara särskilt angeläget att lärarna kan möta nya situationer, ompröva 
beprövade lösningar och utveckla sin yrkeskunskap. Professiona-
lismen är alltså i hög grad en fråga om innehållet i den kunskapsbas 
som är eller ska vara gemensam för utövare av ett visst yrke. 

Kompetens handlar om de förmågor och färdigheter som den 
enskilde yrkesutövaren har utvecklat. En person utan formell utbild-
ning kan förstås genom egen förkovran med hjälp av litteratur och 
individuellt erövrade erfarenheter ha uppnått kvalificerade färdig-
heter i och förmåga att reflektera kring yrkesutövandet. Men kom-
petensen är då knuten till individen och skiljer sig troligen åt jämfört 
med andra medlemmar i kollegiet. I varje lärargrupp är det naturligt-
vis en tillgång att ha olika kompetenser men samtidigt måste det finnas 
en gemensam teoretisk grund och ett gemensamt språk för samarbete 
för att möjliggöra professionell kommunikation kring undervisningen. 

Tjänstgörande sfi-lärare läsåret 2019/20 hade hela 19 olika lärar-
utbildningar.44 Till den varierande bakgrunden ska därutöver läggas 

 
43 Florin, C. Lärarnas professionalisering. 
www.lararnashistoria.se/article/lararnas_professionalisering. 
44 Speciellt framtagen statistik för utredningen. 



Kompetens SOU 2020:66 

410 

att många inte har någon pedagogisk högskoleexamen, men kanske 
andra examina/utbildningar, och därmed bidrar ytterligare till lärar-
heterogeniteten. 

Inom sfi-lärarkåren finns i dag många mycket kompetenta indivi-
der som var och en för sig genomför en kvalificerad språkundervis-
ning. Men avsaknaden av en definierad gemensam kunskapsbas gör 
det svårt att bedöma den reella kompetens som varje enskild sfi-
lärare faktiskt besitter i relation till behoven i undervisningen. Detta 
påverkar även själva yrkesgruppens status och arbetsvillkor.  

11.5.2 Historisk avsaknad av relevant lärarutbildning 
och specifika ämneskurser  

För att kunna ta ställning till utredningens förslag och bedömningar 
i detta avsnitt finns det anledning att blicka tillbaka för en förståelse 
av dagens situation med en avsaknad av specifik lärarutbildning mot 
undervisning för vuxna och lågt ställda formella krav på sfi-lärares 
kompetens. Redovisningen av utvalda historiska nedslag görs i unge-
färlig kronologisk. För en mer detaljerad historisk översikt över under-
visningens framväxt, se Lindberg45, SOU 2003:77, SOU 2013:76. 

Det var studieförbunden som först fick uppdraget att anordna sfi 
i mitten av 1960-talet. Detta gjordes som en försöksverksamhet i 
form av studiecirklar i svenska med samhällsorientering. Verksam-
heten har betecknats som ”vildvuxen” och även om rekommenda-
tioner och s.k. allmänna mål och riktlinjer utarbetades över tid, var 
det först 1986 som sfi fick en särskild läroplan.  

Under senare delen av 1970-talet steg arbetslösheten och AMU 
hade 1976–1979 tillfälle att genom utbyggnad av verksamheten ta 
över den största delen av sfi-utbildningen som bedrevs i form av 
arbetsmarknadsutbildning.  

För sfi-lärarna fanns från 1976 i en särskild kompetensförordning 
fastställda regler för tillsvidareanställning, men den expansion av sfi 
som föranleddes av ökad arbetslöshet under senare delen av 1970-
talet ledde till en stor lärarbrist. Detta i sin tur ledde till att många av 
de lärare som anställdes saknade de föreskrivna kompetenskraven. 
Lindberg46 noterar att endast ungefär hälften av de då cirka 650 sfi-

 
45 Lindberg, I. (1996). Svenskundervisning for vuxna invandrare (sfi). 
46 Lindberg, I. (1996). Svenskundervisning for vuxna invandrare (sfi). 
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lärarna hade rätt utbildning och därmed saknade fast anställning (jfr 
dagens situation).  

År 1986 reformerades sfi, vilket innebar att utbildningen delades 
upp i grund- och påbyggnads-sfi. Kommunen skulle ha huvudmanna-
skapet för grund-sfi medan ansvaret for påbyggnads-sfi lades på andra 
anordnare, främst studieförbund och folkhögskolor. Sfi-utbildning 
vid AMU-centra blev nedlagd. Det har framförts att den lärarkom-
petens och undervisningspraktik som ditintills utvecklats för en 
arbetslivsorienterad språkutbildning därmed till stor del förlorades 
(t.ex. Lindberg 1996). Samtidigt utarbetades dock formella kompe-
tenskrav för sfi-lärare och ungefär samtidigt blev det möjligt att 
studera ämnet svenska som andraspråk vid lärarutbildningen, men 
någon särskild utbildning eller kurser för att arbeta med vuxna elever 
fanns inte. 

Det dåvarande läget vad gällde kompetens och erfarenhet liknade 
mycket situationen i dagsläget: vid den här tiden hade ungefär hälften 
av lärarna i grund-sfi mer än tio års erfarenhet av sfi-undervisning. 
Lärarna i de större kommunerna hade, oberoende av arbetsgivare, 
längre erfarenhet än sina kolleger i små kommuner. Ett relativt stort 
flyktingmottagande hade inneburit att många små kommuner, som 
tidigare inte haft någon större invandring, hade startat sfi-undervis-
ning. Dessa kommuner hade svårigheter att rekrytera lärare som var 
formellt kompetenta för grund-sfi och löste i nästan samtliga fall 
problemet genom att anställa lärare från andra delar av skolväsendet 
(merparten av lärarna i grund-sfi hade erfarenhet av annan undervis-
ning) eller från påbyggnads-sfi där inga formella krav fanns för lärares 
kompetens. 

År 1991 reformerades sfi igen, vilket den här gången innebar en 
sammanslagning av grund- och påbyggnads-sfi till en sammanhållen 
utbildning som benämndes grund-sfi. Kommunerna blev huvudman 
för all sfi-utbildning. Den som skulle undervisa i grund-sfi skulle 
uppfylla vissa av regeringen fastställda kompetenskrav. Att lärare 
som började arbeta inom grund-sfi men som ofta tidigare utan 
kompetenskrav arbetat i påbyggnads-sfi, innebar dock att andelen 
lärare med formell kompetens fortsatt var låg.  

År 1994 inordnades sfi-utbildningen i det nu gällande målstyrda 
kursplanesystemet för hela skolväsendet. Detta innebar att kurs-
planerna för sfi på många sätt blev mindre normerande, detaljerade 
och föreskrivande än tidigare, vilket kan sägas ha medfört ökade krav 
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på lärarnas professionalitet vad gäller t.ex. tolkning och implemen-
tering av styrdokumenten, trots att varken lärarutbildning eller for-
mella kompetenskrav för lärare inom sfi/vuxenutbildning fanns.  

År 1997 tillsattes Lärarutbildningskommittén på initiativ av riks-
dagen. Motivet för tillsättandet av kommittén var flera, bland annat 
att den politiska styrningen av skola och högskola sedan 1994 hade 
förändrats i riktningen mot en tydlig mål- och resultatstyrning. En-
ligt direktiven skulle kommittén bland annat analysera vilka krav som 
skulle ställas på lärarutbildningen för att tillgodose behovet av vuxen-
pedagogik och även överväga en särskild vuxenpedagogisk examen. 

Kommittén menade i sitt betänkande (SOU 1999:63) att det var 
mycket mera som var gemensamt än vad som skiljer i lärarens upp-
gift vid undervisningen av vuxna respektive av ungdomar. Man ansåg 
därför att lärare som ska undervisa vuxna ska ha den övervägande 
delen av sin utbildning tillsammans med andra lärare, men att de 
också ska ha kunskaper om de särskilda förutsättningar som gäller i 
undervisning av vuxna elever. Därav följde, menade man, att lärare 
som avsåg att tjänstgöra i t.ex. komvux dels skulle studera det för 
alla lärare allmänna utbildningsområdet (inom vilket man för övrigt 
menade att alla lärare skulle få ”insikter också i hur vuxna lär”). Man 
menade dock att lärarexamen för vuxna därutöver skulle innefatta en 
eller flera inriktningar avsedda att ge kunskaper om och i det ämnes-
område lärarna skulle undervisa i samt minst en specialisering. 

Man tänkte att en inriktning skulle omfatta minst 40 poäng, dvs. 
motsvarande dagens 60 hp. Det kunde vara inriktningar som svarade 
mot befintliga skol-/universitetsämnen. Det kunde också handla om 
”nya” universitetsämnen t.ex. barn- och ungdomsvetenskap. En inrikt-
ning kunde också utgöras av tvärvetenskapliga studier eller tematiska 
områden i skola och/eller vuxenutbildning, t.ex. språk och kultur eller 
etnicitet och mångkulturalitet. Slutligen gavs exempel på att inrikt-
ningar kunde svara mot olika kompetensområden som inryms inom 
lärarprofessionen, t.ex. läs och skrivprocesser, förskola och yrkes-
roll, studie- och yrkesvägledning samt ledarskap/skolledning. 

Kommittén föreslog vidare att det skulle finnas en specialisering 
omfattande 20 poäng, dvs. motsvarande dagens 30 hp, som avsåg 
undervisning av vuxna, vilken de lärarstudenter som avsåg söka 
tjänst i komvux borde ha i sin lärarexamen.  

Man tänkte också att både inriktning och specialisering skulle 
kunna utgöra en kompetensutveckling för redan verksamma lärare. 
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Propositionen en om en förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) 
föreslog att det i lärarutbildningen skulle ingå specialiseringar om 
minst 20 hp, och att en sådan skulle kunna vara vuxenpedagogik. 

Ungefär tio år efter 1991 års reformering, år 2002, tjänstgjorde 
1 509 sfi-lärare. Av dem hade 74 procent en pedagogisk högskole-
utbildning. Men endast cirka 18 procent av de som hade en lärarexa-
men hade också minst en termins studier i svenska som andraspråk 
(då 20 poäng, nuvarande 30 hp), dvs. de skulle kunna anses vara be-
höriga enligt den nu gällande legitimationsförordningen.47  

Det fanns dock vid den här tiden ingen reglering av behörigheten 
för sfi-lärare, dvs. inga formella krav på lärarexamen eller något antal 
högskolepoäng i svenska som andraspråk. Styrande var i stället den 
då gällande skollagens (2 kap. 2 § Skollagen 1985:1100) formulering 
om att lärare skulle användas som hade en utbildning som var avsedd 
för den undervisning de i huvudsak skulle bedriva. Många kommu-
ner ställde vid denna tid i sina upphandlingar krav på att utbildnings-
anordnarna skulle använda lärare med minst 60 hp i svenska som 
andraspråk (SOU 2013:76). 

I betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 
av den utredning som föregick legitimationsförordningens införande 
2011, återfinns dock bland författningsförslagen ett förslag om att 
det för att undervisa i sfi skulle krävas lärarexamen och 90 hp, dvs. 
tre terminers studier i svenska som andraspråk. KLIVA-utredningen 
finner dock inget resonemang om det förslaget i utredningens övriga 
kapitel. I sammanfattningen står att ”Behörighetsreglerna för lärare 
på olika nivåer inom vuxenutbildningen ska motsvara vad som gäller 
för motsvarande skolformer i ungdomsutbildningen”. Eftersom sfi-
utbildningen inte har någon motsvarelse i ungdomsutbildningen kan 
det finnas anledning att fundera över vad som utredningen avsåg för 
behörighet för sfi. 

I betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) före-
slogs bland annat en lärarutbildning med en gemensam utbildnings-
vetenskaplig kärna (UVK) och ett antal tydliga inriktningar. Två nya 
yrkesexamina, grundlärare och ämneslärare, föreslogs ersätta den 
dåvarande lärarexamen. I betänkandet resoneras kring att de stora 
olikheterna mellan utbildningar för vuxna vid sidan av komvux (såsom 
folkhögskolor, yrkeshögskola, internutbildningar inom företag och 
myndigheter) i praktiken omöjliggör att en specifik lärarutbildning 

 
47 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
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tillgodoser behovet av lärare inom vuxenutbildningen. Man menade 
att ”en särskild lärarkompetens i princip inte behövs för komvux, 
utöver relevant ämneslärarexamen” och att grundlärare också kunde 
”komma ifråga” för ”grundläggande språk- och matematikutveckling 
inom grundvux” (s. 287). Utredningen menade dock att ”ett vuxen-
pedagogiskt perspektiv med fördel kan anläggas på kärnkurserna” 
(s. 287). Under rubriken kompetensbehov för lärare beskriver man 
dock att en kompetens motsvarande tre terminers studier behövs för 
sfi-undervisning (s. 288): 

Det behövs /…/ olika slags lärarkompetens inom sfi, dels kompetens 
att utbilda vuxna på en mycket grundläggande nivå /…/ dels kompetens 
att undervisa i svenska som främmande språk upp till en relativt hög 
nivå. Med tanke på att sfi-lärarna ska kunna fungera även i små kom-
muner med skiftande behov krävs en bred utbildning. Alfabetisering av 
vuxna ställer till exempel särskilda krav på andraspråksdidaktiken. Sfi-
lärarna som ska undervisa i svenska som andraspråk behöver nå minst 
samma nivå som ämneslärare i svenska eller svenska som andraspråk i 
grundskolans årskurs 7–9, dvs. tre terminers studier. /…/ Gedigna stu-
dier i svenska språket och litteraturen, liksom kunskaper i allmän språk-
vetenskap och andraspråksdidaktik, måste dock vara självklara delar av 
utbildningen för sfi-lärare.  

Slutligen föreslås i betänkandet att det ska finnas en profilering av 
ämneslärarutbildningens alternativa ingång vid lärosäten med veten-
skaplig grund inom vuxen- och folkbildningsområdet.  

I propositionen 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 
betonar regeringen ”vikten av att universitet och högskolor inom 
ramen för respektive lärarutbildning lyfter fram vuxenutbildningen 
och dess särskilda behov och frågeställningar och dessutom prövar 
möjligheterna att profilera lärarutbildningarna mot detta område” 
(s. 39). I propositionen föreslogs att det skulle finnas fyra lärar-
examina; förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen 
och yrkeslärarexamen. Ämneslärare fick uppgiften att ”fördjupa elever-
nas kunskaper i grundskolans årskurs 7–9, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen” och fick ”därför en smalare ämneskompetens”.  

Ämneslärarutbildningen fick fyra inriktningar. Inriktningen på 
allmänna ämnen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen blev 5-årig 
och gav kompetens i två ämnen, även för årskurs 7–9. Man beskriver 
också att de studerande skulle kunna ”avvakta till utbildningens tredje 
år med val mellan årskurs 7–9 och gymnasieskolan” (t.ex. sidan 6) – 
men i detta val omnämns inte val till vuxenutbildningen.  
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Statskontoret redovisade 200948 att 64 procent av sfi-lärarna hade 
en pedagogisk examen och minst 30 hp i svenska som andraspråk. 
36 procent saknade antingen pedagogisk examen eller minst 30 hp i 
svenska som andraspråk.  

År 2011 infördes så legitimationsförordningen (SFS 2011:326) 
där det angavs att en sfi-lärare för att vara behörig i sfi behöver 
30 hp i svenska som andraspråk samt en lärarexamen av något slag 
(SFS 2011:326, 31 §). 

Året innan, 2010, startades dock på Stockholms universitet en 
särskild utbildning till lärare för arbete inom vuxenutbildningen. 
Här läste studenterna 90 hp i svenska som andraspråk och även en 
särskilt utformad utbildning inom samhällskunskap samt engelska. 
Tre grupper studenter togs in innan utbildningen lades ned då den 
inte ansågs kompatibel med behörighetsreglerna.  

I betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och 
individanpassning (SOU 2013:76) noterades att kraven för att under-
visa vuxna invandrare i svenska språket är lågt ställda jämfört med 
kraven för att undervisa barn och ungdomar i grund- och gymnasie-
skolan och att detta kan ställas i kontrast till de förhållanden som gäl-
ler för sfi-läraruppdraget med en elevsammansättning som är mycket 
heterogen åldersmässigt, förkunskapsmässigt och sociokulturellt. Ut-
redaren gör följande bedömning (s. 471): 

… bedömer det som nödvändigt att på sikt utöka behörighetskravet för 
att få undervisa i sfi. Kravet bör omfatta 60 hp. En sådan utbildning som 
antingen kan vara en påbyggnadsutbildning eller ingå i en lärares grund-
utbildning bör bl.a. inriktas mot vuxendidaktik, andraspråksinlärning och 
interkulturell kommunikation inkluderande arbetslivets kommunikations-
strategier. En sådan åtgärd bör på sikt kunna vara ett av de mer centrala 
instrumenten för att varaktigt stödja en utveckling av sfi mot högre mål-
uppfyllelse.  

Även här jämförs sfi dock med något ”motsvarande” i grund- och 
gymnasieskolan: ”det förefaller högst befogat med en utbildning för 
lärarna i sfi som åtminstone ligger i nivå med de lärarutbildningar 
som är avpassade för arbete i grund- och gymnasieskolan i motsva-
rande ämne” (s. 468). Man skriver också (s. 468):  

  

 
48 Statskontoret 2009. Sfi – resultat, genomförande, lärarkompetens. En utvärdering av svenska för 
invandrare, 2009:2. 
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För att erhålla en god kvalitet i utbildningen och för att kunna locka 
lärare att arbeta med sfi krävs gedigen utbildning samt höjd status /…/ 
Eftersom kraven är jämförelsevis lågt ställda för sfi-lärare skulle ett ökat 
krav möta både behovet av förstärkt kompetens bland sfi-lärarna och 
öka graden av professionalisering.  

Utredningen la dock inga förslag rörande denna fråga. 
Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan rekom-

menderade i betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande 
och förbättring (SOU 2018:19) regeringen att överväga en översyn av 
examensbeskrivningarna för lärar- och förskollärarexamina. 

Den s.k. Professionsutredningen menar i delbetänkandet Utbild-
ning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola 
(SOU 2017:51) att det inte finns någon lärarexamen som svarar mot 
de särskilda kompetensbehov som finns i sfi. Man anser att sfi ställer 
särskilda krav på kompetens hos läraren, både för att undervisningen 
svarar mot andra krav än de som ställs inom ramen för svenska som 
andraspråk, men inte minst då de elever som läraren möter har så 
varierande bakgrund och skiftande förutsättningar. Utifrån den 
komplexitet som utbildningen i sfi rymmer kan man, menar utred-
ningen, ifrågasätta om dagens behörighetskrav om 30 hp i svenska 
som andraspråk ”ger den kunskap som krävs för att undervisningen 
ska hålla hög kvalitet” (s. 268). Utredningen bedömer dock ”att det 
inte rimligt att i det läge vi är i i dag föreslå några skärpningar i kraven 
på utbildning för behörighet, även om det är önskvärt i framtiden” 
(s. 269) och menar att gällande krav på legitimation och behörighet 
för att få anställas och bedriva undervisning i sfi utan tidsbegräns-
ning bör kvarstå. Man menade dock att det borde övervägas om en 
lärarexamen med inriktning mot arbete i kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk i vuxen-
utbildningen i övrigt skulle införas. 

Komvux-utredningen ansåg att ”det finns tillräckligt många speci-
fika företeelser inom vuxenutbildningsområdet för att det ska finnas 
skäl för såväl utbildning som fortbildning av lärare inom komvux, 
framtagen specifikt för att utveckla kompetensen att undervisa vuxna” 
(s. 374). Man lämnade dock i sitt betänkande (SOU 2018:71) inte 
något förslag rörande lärarutbildning eller behörighet för sfi-under-
visning. 

Avslutningsvis konstaterar KLIVA-utredningen att det för kvali-
tet i undervisning inom sfi kontinuerligt framförts behov av betydligt 
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utökat antal högskolepoäng och även ofta behov av en lärarutbild-
ning mot vuxnas lärande, men att behoven inte hörsammats och att 
skarpa förslag inte lagts.  

Ett läraruppdrag med didaktisk bredd och djup 

Utredningen har vid upprepade tillfällen, inte bara i flera av de betän-
kanden och rapporter som beskrivits i avsnittet ovan, mött uppfatt-
ningen att de låga formella behörighetskraven på lärare i sfi berättigas 
av att sfi ”motsvarar” undervisning för grundskolans yngre åldrar, där 
kraven på ämnesbehörighet också är 30 hp i svenska som andraspråk. 

Man menar då att de krav som ställs på elevernas språkliga nivå i sfi 
(och eventuellt i svenska som andraspråk på grundläggande nivå) är 
jämförbara med den nivå som barn i grundskolan ska uppnå i grund-
skolans tidigare årskurser. Detta baseras i sin tur på uppfattningen att 
sfi inom den kommunala vuxenutbildningens organisation studeras 
”före” ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå, där man 
ju ska inhämta kunskaper motsvarande grundskolan.  

Utredningen menar att de styrdokument som gäller tydligt påvisar 
att en sådan jämförelse inte håller. För att relatera grundskola och sfi-
utbildningen kan man undersöka regleringar i skollagen, förordningar 
(Lgr 11 respektive Lvux 1249) samt kursplanernas skrivningar om syfte, 
mål, centralt innehåll och kunskapskrav för sfi respektive svenska som 
andraspråk. 

Förordningarna: För grundskolan och vuxenutbildningen gäller 
att undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och 
behov och ta sin ”utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare er-
farenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11) respektive ”ta till vara de 
kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbets-
liv eller tidigare studier (Lvux 12). Vuxnas kunskaper och erfaren-
heter är, som synliggörs i förordningen, av naturliga skäl avsevärt 
mer omfattande och komplexa än barns, och vuxna invandrares be-
hov handlar om att snabbt kunna hitta en riktning framåt i ett helt 
nytt sammanhang för att få möjligheter att omgående ta ansvar för 
och försörja sig själva och sin eventuella familj. För sfi-läraren gäller 
det alltså att kunna utgå från än fler och åtskilda erfarenheter i under-
visningen än i t.ex. grundskolan. Läraren behöver också ta hänsyn till 

 
49 SKOLFS 2010:37 respektive SFS 2011:1108. 
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att vuxnas mål med studierna varierar stort. I Lvux 12 betonas att 
”elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt”, att varje elev 
ska få ”stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildnings-
mål”. Lgr 11 anger att undervisningen i grundskolan ska ”främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” inför ett begrän-
sat mål, nämligen endast fortsatta studier.  

Kursplanerna: Att skolformerna riktar sig till barn respektive 
vuxna är också tydligt i kursplanerna för sfi50/svenska som andra-
språk. Sfi är enligt kursplanen en ”kvalificerad språkutbildning” som 
syftar till att ge ”vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska 
språket”. Här anges att eleven ska ”utveckla ett funktionellt andra-
språk” för ”kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- 
och arbetsliv samt fortsatta studier. Här behöver alltså (språk-)under-
visningen förbereda individen för fler sammanhang än för studier, 
även aktiv delaktighet i samhälls- och arbetsliv.  

För att förbereda för alla olika sammanhang är det också viktigt 
eleven att får träna språkanvändning genom att kombinera sfi med 
förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och 
samhällsorientering, validering eller praktik – och läraren måste kunna 
göra undervisningen relevant för elevens arbete och övriga aktivite-
ter. Detta är en skillnad jämfört med grundskolan. 

I kursplanerna för sfi anges inte något centralt innehåll såsom i 
andra ämneskursplaner och innehållet i sfi-utbildningen måste där-
för skapas i relation till de sammanhang eleven behöver använda 
svenska. Enligt utredningen är det detta som avses med att sfi är en 
”kvalificerad språkutbildning”, dvs. att innehållet är individanpassat, 
funktionellt och direkt användbart för kommunikation i samhälls- 
och arbetsliv och i samtidiga ämnes- eller yrkesstudier och framtida 
studier. Exempelvis behöver sfi generellt sett förbereda för kommu-
nikation och aktiv delaktighet i olika samhälls-, studie- och arbets-
livsmöten som vuxna individer deltar i. Det kan handla om föräldra-
möten, grupparbeten i studier, arbetsplatsmöten och möten med 
läkare, studie- och yrkesvägledare, chefer och arbetskamrater. Sfi 
ska, menar utredningen, fokusera på att förbereda vuxna elever för 
språkanvändning i t.ex. sådana varierade och för individen potentiellt 
viktiga möten. Därmed ligger sfi-utbildningens kurser långt ifrån en 
nybörjarkurs för vuxna i t.ex. främmandespråket italienska, där 
nybörjarspråket i huvudsak är tänkt att användas i informella fritids- 

 
50 SKOLFS 2017:91. 
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och vardagssammanhang, t.ex. restaurangbesök. Inom sfi finns gene-
rellt sett inte möjlighet att prioritera för samhälle och individ dyrbar 
lektionstid på vad man kan säga på svenska för att beställa mat på 
restaurang. Däremot ska utbildningen ge eleven en handlingsbered-
skap för att hantera olika situationer i samhälls- och arbetsliv och 
studier, t.ex. träna på kommunikationsstrategier på andraspråket, 
inför ett restaurangbesök hitta användbara fraser på nätet eller infor-
mation om när studie- och yrkesvägledaren har mottagningstid. Om 
individen däremot tänker sig en snar framtid inom restaurangvärlden 
blir sådana fraser aktuella för undervisningen. För att kunna för-
bereda för detta krävs att läraren har omfattande språkteoretiska och 
didaktiska kunskaper. 

Kunskapskraven för sfi-kurserna handlar alltså om att eleven ska 
kunna ”kommunicera i både informella och mer formella situationer 
i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv”.51 Sådana mycket varierade, 
”vuxna” sammanhang finns inte med i kunskapskraven för svenska 
som andraspråk i grundskolan. Undervisningen i svenska som andra-
språk i grundskolan syftar i stället till att eleverna utvecklar kunska-
per i och om svenska språket främst ”för att tänka, kommunicera 
och lära” och ”på svenska utifrån sin kunskapsnivå”, alltså för studier. 
Utredningen vill dock betona att andraspråket som verktyg ”för att 
tänka, kommunicera och lära” i andra ämnen också är aktuellt för 
t.ex. sfi-elever som kombinerar språkstudier med ämnes- och yrkes-
studier. Sfi-läraren ska alltså kunna välja ut relevant innehåll och 
utforma undervisning för en oerhört heterogen elevgrupp (t.ex. ele-
ver som inte kan läsa och skriva och akademiker, unga och äldre, f.d. 
hemmaarbetande och de med lång yrkeserfarenhet). Alla sfi-elever 
har rätt till individanpassad utbildning inom sfi och sfi i kombination 
med t.ex. en yrkesutbildning. Avsaknaden av sådana för vuxna rele-
vanta sammanhang utmärker i övrigt grundskolans styrdokument.  

Sfi-läraruppdraget kan alltså inte beskrivas enbart utifrån de språk-
liga nivåer som eleverna ska uppnå. Den kompetens som sfi-lärare 
behöver ha bör också relateras till de didaktiska utmaningar som lära-
ren har. Sfi-lärarens didaktiska uppdrag kan utifrån beskrivningarna 
ovan sägas vara såväl bredare som djupare än vad som kan rymmas i 
en termins ämnesstudier när man tar hänsyn till elevgruppens hetero-

 
51 SKOLFS 2017:91 Avslutande kurs D; gäller muntlig interaktion, muntlig produktion och 
skriftlig. 
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genitet, verksamheternas förutsättningar samt elevernas utbildnings-
bakgrund, deras mål med studierna och de högst varierade situationer 
som eleverna snarast ska kunna använda sitt andraspråk i. 

11.5.3 Flera vägar till behörighet 

Det finns flera vägar att bli legitimerad lärare i sfi och/eller i övriga 
komvux. Här nedan beskrivs kortfattat olika alternativ. 

Lärarutbildning 

Man kan få en lärarexamen genom att gå ett ordinarie lärarutbild-
ningsprogram men också genom andra kortare utbildningsvägar som 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som riktar sig till per-
soner som redan har genomgått ämnesstudier, vidareutbildning av 
obehöriga lärare (VAL) och Kompletterande utbildning för perso-
ner med avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning (ibland 
kallad ULV).  

Man kan också komplettera en annan lärarexamen, t.ex. en grund-
lärarexamen, med poänggivande kurser för att utöka sin behörighet. 
Behörighet avgörs av Skolverket och kan skifta beroende på typ av 
examen, examensår och lärosäte. Varje examen bedöms individuellt. 

Den som vill läsa en sammanhållen lärarutbildning för att bli 
lärare i sfi/svenska som andraspråk och andra ämnen inom komvux 
behöver sedan 2011 läsa en ämneslärarutbildning. Inom ramen för 
ämneslärarutbildningen finns två inriktningar, mot arbete i grund-
skolans årskurs 7–9 respektive inriktning motarbete i gymnasie-
skolan. De olika inriktningarna skiljer sig åt i ämnesdjup. Det finns 
fastslaget vilka ämnen man kan läsa i utbildningen. För att bli ämnes-
behörig för undervisning i sfi och svenska som andraspråk i komvux 
studerar man ämnet svenska som andraspråk (se 11.2.2 behörig-
hetskrav).  

Att det inte finns någon sammanhållen lärarutbildning som är 
riktad mot verksamhet i vuxenutbildning inklusive sfi kan innebära 
att det är svårt för den som vill bli lärare inom sfi och övriga komvux 
att hitta rätt lärarutbildning. Det är nämligen ofta otydligt på läro-
sätenas och andra informationskanalers information om lärarutbild-
ningar hur man kan bli behörig för undervisning i komvux.  
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Behörighetsgivande kurser  

Många lärosäten erbjuder lärare möjligheter att inom ordinarie ut-
bildningsutbud utöka sin ämnesbehörighet och/eller utveckla sin 
kompetens. Det kan vara i form av fristående kurser eller inom 
ramen för Lärarlyftet.  

Genom Lärarlyftet (se 11.3.1) kan lärare komplettera sin legi-
timation med fler behörigheter. Huvudmannen kan söka statsbidrag 
för lärares studier inom Lärarlyftet. Alla lärare som har en lärar-
examen eller lärarlegitimation kan söka kurserna. För att delta i en 
kurs inom Lärarlyftet fordras förutom detta att man är anställd av 
staten, en kommun eller fristående skola och att man har en arbets-
givare som har godkänt deltagandet. Lärare som är anställda av annan 
anordnare som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entre-
prenad inom skolväsendet kan numera också gå kurser inom Lärar-
lyftet. Man behöver inte undervisa i det ämne man vill studera. 

Kurserna anordnas av utvalda universitet eller högskolor. Utbild-
ningen består huvudsakligen av distansstudier med några campus-
träffar på universitet eller högskola.  

Det finns särskilda statsbidrag52 som kan sökas för lärare som är 
anställda och studerar på högskolenivå med inriktning svenska som 
andraspråk och svenska för invandrare. Det finns inget krav på att 
läraren ska vara legitimerad, behörig eller undervisa i ämnet svenska 
som andraspråk eller i sfi. Bidraget kan sökas för både reguljära kur-
ser och Skolverkets utbildningar förutsatt att de har en tydlig kopp-
ling till svenska som andraspråk eller svenska för invandrare som 
ämnesområde. 

11.5.4 Rektorsutbildning 

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för 
rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra skolledare 
med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Rektorsprogrammet är 
obligatoriskt för rektorer som börjat sin anställning efter den 
15 mars 2010 och som inte har gått en äldre statlig rektorsutbildning 
eller motsvarande. Man ska påbörja utbildningen inom ett år efter 
tillträde som rektor. Utbildningen erbjuds skolledare både inom det 

 
52 Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt SKOLFS 2018. 
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offentliga skolväsendet, på fristående skolor och i entreprenadverk-
samhet.  

Rektorsprogrammet är en uppdragsutbildning från Skolverket och 
ges av ett antal lärosäten över tre år. Programmet ska ge goda kun-
skaper om rektorns ansvar enligt skollagen (2010:800), läroplanerna 
och andra författningar. Rektorsprogrammet omfattar 30 hp. Inne-
hållet i rektorsprogrammet anges i Skolverkets måldokument och be-
handlar tre kunskapsområden: skoljuridik och myndighetsutövning, 
mål- och resultatstyrning och skolledarskap. 

Rektorn ska genom utbildningen utveckla sådana kunskaper och 
kompetenser som krävs för att kunna sätta den egna verksamhetens 
resultat i relation till de nationella och lokala målen. Vidare ska rek-
torn utveckla förmågan att kritiskt granska sin egen praktik och 
utifrån en analys av denna formulera strategier för utvecklings- och 
förändringsarbete. Rektorsprogrammet ska alltså knyta an till den 
enskilda deltagarens verksamhetspraktik och ge förutsättningar för 
att utveckla denna genom att skapa sammanhang och en djupare 
förståelse för uppdraget.  

Befattningsutbildningen ska ses som en generell ledarskaps-
utbildning för skolväsendet, dvs. inte specifikt riktad mot någon 
skolform. Rektorers uppdrag kan dock skilja sig åt beroende på de 
olika utbildningsverksamheterna (jfr kapitel 5 och avsnitt 11.2.6). 

11.5.5 Relevant innehåll tycks ofta saknas 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett uppdrag att kartlägga 
och analysera hur universitet och högskolor inom ramen för ämnes- 
och yrkeslärarutbildningarna förbereder studenter för arbete i  
kommunal vuxenutbildning utifrån kraven i högskoleförordningen 
(1993:100) som bland annat anger att studenten ska visa kännedom 
om vuxnas lärande (bilaga 2, examensordningen). Syftet med upp-
draget är att ge en översiktlig nationell bild och bidra till lärosätenas 
kvalitetsutvecklingsarbete. Uppdraget skulle ursprungligen redovi-
sas den 1 november 2020 men är förlängt till 3 maj 2021. 

Enligt UKÄ kommer kartläggningen huvudsakligen att göras 
genom en enkät till samtliga lärosäten som erbjuder ämnes- och yrkes-
lärarutbildningar. Enkätfrågorna kommer att beröra såväl UVK och 
ämneskurserna som VFU. Lärosätena kommer att tillfrågas om och i 
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så fall hur och i vilken omfattning vuxnas lärande behandlas i t.ex. 
styrdokument såsom kursplaner eller lokala kursmål, undervisnings-
moment, kurslitteratur och examinationsuppgifter. Enkäten kommer 
också att efterfråga orsakerna till att vuxnas lärande eventuellt inte 
ingår. Vad gäller VFU kommer frågor att ställas om möjligheter finns 
till VFU inom komvux, hur fördelningen av VFU-platser ser ut mel-
lan andra skolformer och komvux samt orsakerna till att studenterna 
eventuellt inte kan göra VFU inom komvux. Vidare ingår frågor om 
lärosätena erbjuder fortbildning vad gäller vuxnas lärande. Slutligen 
ingår eventuellt, enligt UKÄ, även frågor om lärarutbildarnas kom-
petens/erfarenhet av arbete inom komvux.  

Under 2020 har UKÄ inom ramen för uppdraget om utbildnings-
utvärderingar granskat 10 yrkeslärarutbildningar. Sådana granskningar, 
som görs i form av självutvärderingar, fokuserar på hur utbildningen 
säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examens-
målen och på hur lärosätet säkerställer att studenten uppnått 
examensmålen när examen utfärdas. Vidare ska granskningarna bidra 
till lärosätenas utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. Ett 
av målen som granskades var kravet på kännedom om vuxnas lärande. 
Enligt plan kommer beslut att fattas i mars 2021. 

Vux tycks saknas i utbildningsvetenskapliga kärnan 

Flera utredningar har lyft att t.ex. vuxenpedagogik kan ingå i den 
vetenskapliga kärnan (UVK), som ingår i samtliga lärarutbildningar. 

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings uni-
versitet, har närmare undersökt om lärarutbildningarna förbereder 
för arbete i komvux så som de enligt högskoleförordningen ska göra 
– och i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning.53 Rapporten 
baseras på en innehållsanalys av alla kursplaner och litteraturlistor 
för kurser inom ramen för UVK vid ämneslärarprogrammen med 
inriktning mot gymnasieskola och vid yrkeslärarprogrammen vid 
tolv universitet. Genom en innehållsanalys av utbildningsdokumen-
ten beskriver Fejes var kurserna lägger sitt fokus i termer av utbild-

 
53 Fejes, A. (2019) Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? 
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ningskontext (grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) och mål-
grupp (barn, unga, vuxna) vilket tydliggör vad som prioriteras och 
vad som eventuellt ignoreras. 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan erbjuds alla studenter, men 
med specifikt innehåll beroende på lärarprogram. Kärnans 60 hp ska 
enligt högskoleförordningen bland annat beröra följande innehåll: 

• Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värde-
grund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna 
och de mänskliga rättigheterna, 

• läroplansteori och didaktik, 

• vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

• utveckling, lärande och specialpedagogik, 

• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

• bedömning och betygssättning, 

• utvärdering och utvecklingsarbete. 

Kurserna berör därmed aspekter som i delar antas vara kontext- och 
målgruppsspecifika, vilket också bekräftas av att många lärosäten har 
olika versioner av dessa kurser beroende på vilket lärarprogram det 
handlar om. 

Sammantaget indikerar studien att inget ämneslärarprogram med 
inriktning mot gymnasieskola vid tolv av landets universitet har mål 
eller innehåll som påvisar att de förbereder studenterna för arbete i 
vuxenutbildningen. Samma situation råder vid fem av de sju yrkes-
lärarprogrammen som ingick i studien. Fejes menar att även om 
vuxenutbildning och vuxna ibland nämns så är det framför allt i förbi-
farten, t.ex. i skrivningar om ”barn, unga och vuxnas lärande”. Vuxnas 
lärande följs inte sedan upp i kursplanen eller i litteraturlistan. 

Studien tyder vidare på att forskningsintressen och profiler hos 
den institution eller forskningsmiljö som ansvarar för specifika 
kurser har en direkt inverkan på de mål och det innehåll en kurs får. 
För att t.ex. få kunskap om vuxenutbildning och vuxna måste stu-
denten läsa sin utbildning vid ett lärosäte där en forsknings- och 
utbildningsmiljö med kunskap om vuxnas lärande har ansvar för 
enskilda kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Detta, 
menar Fejes, väcker frågan om statens styrning av lärarutbildningen, 
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enskilda lärosätens samordning av sina utbildningar och prioriter-
ingar, samt frågor om likvärdighet inom och mellan lärarutbildningar. 

Fejes menar därför att studiens resultat bör föranleda att berörda 
lärarutbildningar initierar ett reformarbete med syfte att kursernas 
kunskapsinnehåll kan bidra till att förbereda studenterna för arbete 
i komvux. Enligt Fejes ger studien underlag för ändringar i högskole-
förordningen eftersom det är uppenbart att dagens skrivningar och 
uppföljningssystem inte räcker till för att få lärosätena att följa lag-
stiftningen när det gäller att lärarutbildningarna ska förbereda för 
arbete i komvux (jfr ovan och 11.6.2). 

Vux tycks saknas i ämneskurserna  

Det är högskoleförordningen som anger examinationsmål för lärar-
utbildningarna, men det är de enskilda lärosätena som bestämmer 
fördelningen av kurser och antal poäng inom t.ex. 30 hp, dvs. vilket 
konkret innehåll, vilken litteratur och vilket arbetssätt som ska 
finnas i lärarutbildningarna och i fristående kurser. Det betyder att 
det är forskare/lärarutbildare som utformar relevant innehåll för bli-
vande och verksamma lärare.  

Det finns tecken på att lärosäten generellt sett i begränsad om-
fattning erbjuder kurser och kompetensutveckling som utformats 
för lärare inom komvux. Komvuxutredningen beskriver i sitt be-
tänkande (SOU 2018:71) de enkätsvar som inkom från 11 av de 
13 lärosäten som erbjuder lärarutbildning och utbildningsvetenskap. 
Endast 8 procent av de tillfrågade lärosätena erbjöd då fortbildning 
specifikt framtagen för vuxenutbildningen, riktad till lärare inom 
komvux. 

För lärare som vill fördjupa sig i vuxnas lärande, t.ex. lärare som 
har en lärarexamen riktad mot yngre åldrar eller yrkeslärare, finns fri-
stående kurser i vuxenpedagogik/vuxnas lärande. Vad utredningen 
erfar kan sådana erbjudas t.ex. på Stockholms universitet, Linköpings 
universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Kristianstad. 
Malmö universitet erbjuder kurser i undervisning och handledning av 
vuxna. 

KLIVA-utredningens övergripande granskning54 under juli 2020 
på rubriknivå av kursutbudet rörande svenska som andraspråk visar 

 
54 På Studera.nu. 
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att lärosätenas första 30 hp i svenska som andraspråk i hög grad lik-
nar varandra. Sammanfattningsvis handlar kurserna om  

• skolan/svenska som andraspråk i det mångkulturella/flerspråkiga 
samhället, 

• migration(-sprocesser) och kulturmöten, 

• svensk grammatik/det svenska språksystemet i ett andraspråks-/ 
tvärspråkligt perspektiv, 

• svensk fonetik och fonologi och 

• andraspråksutveckling/-inlärning, andraspråksundervisning. 

Förutom vad gäller de kurser som ingår i Lärarlyftets kurser mot sfi 
och övriga vuxenutbildningen är det mycket sällan uttryckt att/om 
innehållet i det övriga kursutbudet behandlas i relation till barns, 
ungdomars och/eller vuxnas behov och förutsättningar. 

På nivån 1–30 hp är det vidare ett ytterst fåtal kurser (fyra, varav 
två inom Lärarlyftet) som behandlar läs- och skrivundervisning för 
vuxna elever med ingen eller kort formell skolbakgrund, dvs. avgö-
rande kunskaper för undervisning inom studieväg 1 där cirka 20 pro-
cent av sfi- eleverna studerar (jfr 11.2.5). Vidare är det ytterst få 
kurser (5, varav 1 inom Lärarlyftet) som behandlar bedömning, dvs. 
ger lärare kunskaper att utforma och genomföra formativ och 
summativ bedömning av elevernas språkliga progression. Visserligen 
ingår bedömning i UVK, men vad utredningen erfar handlar det då 
om bedömning på en mer generell nivå, t.ex. olika typer av bedöm-
ning, olika teorier, och innehållet i UVK är inte kopplat till de ämnen 
läraren ska bedöma inom. Detta erbjuds i stället inom ämneskur-
serna (för svenska som andraspråk alltså ytterst sällan inom de första 
30 hp). Ett annat område som ytterst sällan ingår i kursernas be-
skrivning är olika pedagogiska digitala verktyg. 

Utredningen betonar att vår granskning är gjord på basis av 
kursernas benämningar och viss granskning av kursplaner. Det kan 
alltså finnas fler kurser som i undervisningen tar upp ett innehåll rik-
tat mot vuxnas lärande av andraspråket svenska även om kurs-
planerna inte uttrycker det.  
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Lärarutbildare om vad som (inte) ingår 

Utredningen har gjort en enkät till en grupp lärarutbildare i svenska 
som andraspråk. Enkätfrågorna formulerades utifrån de kompetens-
behov utredningen ser att sfi-lärare har i dagsläget. Frågorna var 
tänkta att komplettera tidigare refererade kompetensbeskrivningar 
från 2007 och 2012 (se 11.2.5). Tolv lärarutbildare besvarade enkäten 
som därmed endast kan ses som en mindre undersökning, men 
svaren bekräftar utredningens övergripande granskning och bedöm-
ningar. 

Enkäten handlade huvudsak om på vilka sätt/ifall lärarutbildarna 
ansåg att lärarutbildningar (inkl. behörighetsgivande uppdragsutbild-
ningar/lärarlyft samt VFU) rustar lärarstudenter för arbete inom sfi 
och svenska som andraspråk inom övrig vuxenutbildning. Även om 
inga stora slutsatser kan dras av svaren kan de ändå sägas ge vissa 
tecken på att några av de högaktuella utmaningarna som sfi och sfi i 
kombination med annan utbildning i dagsläget brottas med inte 
alltid behandlas inom lärarutbildningar/kurser. 

På frågan om utbildningarna ”tar upp läs- och skrivinlärning som 
vuxen (grundläggande litteracitet)” svarar drygt hälften ja. En lärar-
utbildare svarar att en 7,5 hp finns ”i SFI-kursen men vi vet inte 
riktigt vad vi vill att den ska innehålla” och det blir också tydligt att 
sådan kurs kan finnas antingen inom de första 30 hp eller på B-nivån.  

På frågan om utbildningarna tar upp exempel på hur sfi-/andra-
språks-lärare och yrkeslärare kan samarbeta för att planera och ge-
nomföra kombinerad/integrerad språk- och yrkesutbildning svarar 
endast två ja. En kommentar är ”Den tanken har vi inte tänkt” och 
en annan kommenterar: ”nej, inte som ett eget innehåll, men det 
brukar ofta komma upp i diskussioner initierade av deltagarna”. 

Även på frågan om utbildningarna tar upp konkreta exempel på 
hur man inom undervisningen inom sfi och svenska som andraspråk 
kan använda elevernas upplevelser på praktik-/arbetsplatser som ut-
gångspunkt i undervisningen är det endast två lärarutbildare som 
svarar ja. Den enda kommentaren är: ”Vi har inte tänkt på det och 
ser inte hur vi ska få plats med det i kursen”.  

En enda lärarutbildare svarar ja på frågan om utbildningarna tar 
upp konkreta exempel på hur man kan kombinera undervisningen i 
sfi och svenska som andraspråk med orienteringskurser och/eller 
teoretiska kurser på grundläggande nivå. En kommentar visar att det 
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förekommer att lärarutbildare anser att denna fråga inte hör hemma 
inom de 30 hp som behövs för sfi-lärares behörighet: ”Det borde 
ligga på en fortsättningskurs i så fall”. 

Utredningen frågade även om vuxna elevers behov och förutsätt-
ningar för lärande i sfi, svenska som andraspråk och övriga komvux 
tas upp på andra sätt än de sätt som kommit upp i enkätfrågorna. 
Man svarar då att detta tas upp i flera olika delkurser eller exempelvis 
genom att man tar upp gällande styrdokument. Någon kommenterar 
att man har ”en särskild 30 hp riktad mot sfi/komvux, och en sär-
skild 7,5 hp mot grundläggande litteracitetsutveckling för vuxna 
m.m.”. Man anger också att man i fonetikkurserna behandlar hur 
man didaktiskt kan jobba med uttalsundervisning vilket man tänker 
behövs i störst utsträckning för vuxna. Ett annat sätt är att man i 
kursen om hur ett andraspråk utvecklas tar upp flera faktorer upp 
som ”påverkar inlärning – vuxnas större möjligheter intellektuellt 
men också hinder socialt och samhälleligt, vilket påverkar motiva-
tion och möjligheter”.  

VFU erbjuds inte alltid inom komvux  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU, ”praktik”) ingår i all lärar-
utbildning. Under VFU kan studenten bland annat få möjlighet att 
få perspektiv på den kommande professionen, koppla samman teori 
och undervisningspraktik, själv pröva på att (inter-)agera i klass-
rummet, utveckla förmågan till samarbete genom att medverka i 
arbetslag, samverka med andra skolformer och utveckla en trygg och 
tydlig arbetsroll. VFU spelar med andra ord en viktig roll i lärar-
studentens yrkesblivande. 

För grundlärar-, ämnes- och yrkeslärarexamen krävs en VFU om 
sammanlagt 30 hp, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.55  

Ett exempel på att lärarstudenter har begränsade möjligheter att 
göra VFU inom kommunal vuxenutbildning är att det i oktober 2019 
i Stockholms län, på lärarutbildningarna på Stockholms universitet, 
Södertörns högskola och Kungliga tekniska högskolan (KTH), totalt 
fanns 7 489 aktiva placerade lärarstudenter. Av dessa var endast 
128 studenter (dvs. 1,7 procent) placerade på komvux/sfi för sin VFU. 

 
55 Högskoleförordningen 1993:100. 
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Av dessa var en stor majoritet, 96 studenter, från yrkeslärarprogram-
met. Från ämneslärarprogrammet var 18 studenter placerade inom 
komvux.56 Studenter på grundlärarprogrammen är inte med i dessa 
beräkningar. 

På Göteborgs universitet har 63 studenter (eller har haft) VFU-
placering inom komvux under 2019 och 2020. Av dessa går 58 på 
yrkeslärarprogrammet, övriga 5 går ämneslärarprogrammet eller kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU). Det kan dock vara fler som 
gör VFU inom komvux då flera gymnasieskolor har vuxenutbildning 
i samma byggnad och då lärarna/VFU-handledarna kan tjänstgöra i 
båda skolformer. Detsamma gäller sfi, varför det inte går att se hur 
många av lärarstudenterna deltagit specifikt i sfi. 

Åtta av de tolv lärarutbildare som besvarade den enkät som be-
skrivs ovan svarade att lärarstudenterna kan ha VFU inom komvux. 

Oklart om sfi är ”relevant verksamhet och ämne” för VFU 

I samtal med VFU-handläggare på lärosäten framkommer att tolk-
ningen av ifall komvux och sfi kan anses vara ”relevant verksamhet 
och ämne”57 varierar på olika ämneslärarutbildningar. Utredningen 
återger nedan olika rådande synsätt för att illustrera anledningar till 
att ämneslärarstudenter kan ha begränsade möjligheter till VFU-
placeringar inom komvux. 

En anledning till att VFU inom komvux begränsas är att lärosäte 
och huvudman helt enkelt inte har ett VFU-avtal inom komvux utan 
enbart grundskola och gymnasieskola. Detta kan i sin tur bero på att 
varken lärosäte eller huvudman av tradition inte ”tänker in” komvux 
i relation till lärarutbildningar. Högskoleförordningens formulering 
”relevant verksamhet och ämne” upplevs inte omfatta sfi eller övriga 
komvux eftersom det inte finns någon lärarutbildning som riktas 
mot sfi eller vuxenutbildning. Inriktningarna inom ämneslärar-
utbildningarna är ju mot årskurs 7–9 respektive gymnasiet. Sfi är ju 
inte heller ett ämne som kan ingå i eller kombineras för en examen 
utan studenterna läser ämnet svenska som andraspråk. 

VFU-handläggare på lärosäten kan också anse att sfi och grund-
läggande nivå inom komvux är en för ”låg nivå” för de studenter som 

 
56 Kontakt med förvaltningsledare VFU-portalen på Stockholms universitet. 
57 Högskoleförordningen 1993:100. 
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studerar mot årskurs 7–9 och gymnasieskolan eftersom sfi motsva-
rar lågstadiet, grundläggande nivå inom komvux motsvarar hög-
stadiet (jfr 11.5.2). En företrädare hänvisar till komplexiteten och 
progressionen i ämnets centrala innehåll och menar att studenterna 
måste göra VFU inom de ”årskurser” man studerar mot och som 
antalet högskolepoäng för behörighet motsvarar.  

Utredningen erfar också att lärarutbildningar kan vilja att ämnes-
lärarstudenterna ska göra VFU inom årskurs 7–9 eller gymnasiet 
eftersom lärarutbildarna anser att det är svårare att undervisa dessa 
yngre elever än vuxna elever. Man vill helt enkelt att studenterna ska 
få möjlighet att under utbildningens gång undervisa och få stöd i det 
som är ”svårare”.  

Andra lärosäten som utredningen talat med har avtal med huvud-
man för komvux och menar tvärtom att alla studenter bör göra 
någon VFU-period inom grundläggande utbildning för att få en 
helhetsbild av olika utbildningar. Däremot kan man vara tveksam till 
att studenten har samtliga VFU-perioder inom komvux eftersom 
man även blir behörig för andra skolformer. Man menar att svenska 
som andraspråk är speciellt eftersom det finns sådan ”bredd” i arbets-
möjligheter för lärare i svenska som andraspråk; man kan arbeta med 
nybörjare och på hög språklig nivå i svenska, med yngre och äldre 
elever och inom flera skolformer. Därför får studenterna möta flera 
verksamheter under sina VFU-perioder. Detta kan vara viktigt efter-
som läraruppdraget delvis kan se olika ut inom olika skolformer; 
inom komvux arbetar lärarna oftare ”ensam” och inte i arbetslag, 
man arbetar kvällstid och det krävs inte lika mycket tid för mentor-
skap eller föräldrakontakter mm.  

Å andra sidan kan det vara värdefullt att begränsa antalet olika 
VFU-placeringar som en student har bland annat för att det gynnar 
studenternas fördjupande lärande att kunna fördjupa relationer med 
lärare och elever och undervisa med stöd av det. Detta kan förstås 
också ha en praktisk-organisatorisk anledning då man inte behöver 
”flytta runt”. Det tycks dock vara vanligt, särskilt vad gäller placer-
ingar på gymnasiet, att studenterna har olika placeringar. 

Kursansvariga och VFU-ansvariga på lärosätena kan också ha 
olika uppfattningar. VFU-handläggarna kan mena att VFU-placer-
ingarna bör variera och att t.ex. sfi är en bra placering, medan kurs-
ansvariga menar att studenterna bör ha sin VFU på en enda plats och 
antingen inom årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. 
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Ett argument är också att sfi- och övriga komvuxlärare inte under-
visar tillräckligt många timmar i sina ämnen, vilket innebär svårig-
heter för studenterna att ”få ihop” det antal timmar i undervisning 
och auskultation som lärosätet kräver. Lärarutbildningar kan t.ex. 
ställa krav på t.ex. 15 undervisningstimmar och 15 timmars auskulta-
tion för 7,5 hp VFU. För 15 hp VFU kan krävas 50 undervisnings-
timmar och 12 timmar auskultation. Antalet timmar beslutas dock 
av enskilt lärosäte och det finns lärosäten som i stället har rikt-
märken för undervisning/auskultation. Det finns även lärosäten som 
inte funderat på denna fråga. 

VFU ska kunna göras inom vux 

Utredningen om en ny lärarutbildning (SOU 2018:109) menade att 
det är viktigt att lärarutbildningarna pekar på att vuxenutbildningen 
finns som arbetsmarknad och möjliggör VFU på detta fält.  

Utredningen lägger alltså inte något förslag rörande ämneslärar-
studenters möjligheter att göra VFU inom komvux förutom inom 
ramen för en profilering (se 11.6.4). Vi vill dock utveckla frågan 
något. Vi menar att det är allvarligt att situationen varierar i så stor 
grad och att vissa ämneslärarstudenter med svenska som andraspråk 
som undervisningsämne inte kan göra VFU inom en av de skolfor-
mer som man blir behörig för. Att lärarstudenter inte under utbild-
ningen möter den elevgrupp de utbildas för att möta är anmärk-
ningsvärt. 

Många av ämneslärarstudenterna med svenska som andraspråk i 
sin kombination vill arbeta inom sfi. Att de inte har möjlighet att 
göra VFU inom komvux innebär att de inte under utbildningens 
gång kan relatera lärarutbildningens innehåll till undervisning för 
vuxna vilket innebär att de efter examen troligare är mindre för-
beredda för undervisning i komvux och att kompetensutveck-
lingsbehov föreligger direkt efter lärarutbildningen. 

Det kan också innebära att huvudmannen missar möjligheter till 
rekrytering och kunskapsutveckling. Många huvudmän ser arbetet 
med VFU-studenter som en möjlighet till rekrytering av behöriga 
lärare; många VFU-samordnare arbetar på kommunens HR-avdel-
ning snarare än på utbildningsförvaltningen.  
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På skolnivå utgör VFU-samarbetet en form av kompetens-
utveckling då man får möjligheter att samtala kring aktuell forskning 
och beprövad erfarenhet med studenterna och VFU-handledarna 
från lärosätena. Det är bland annat av dessa anledningar som många 
huvudmän menar att även om ersättningen från lärosätena inte helt 
täcker samtliga kostnader för VFU (t.ex. nedsättning i tid för 
handledarna (handledarutbildning och tid för själva handledningen) 
så är de avsatta resurserna en väl avvägd investering i verksamhets-
utveckling.  

Samarbetsavtalen mellan lärosäten och huvudmän har en långsik-
tig ambition, att man ska upparbeta hållbara samarbeten. Att kom-
munen ordnar med VFU-handledare (tid för utbildning, nedsättning 
i tid) är en investering för såväl individ som huvudman. Därför kan 
kortsiktiga upphandlingsavtal motverka eventuell ambition att ha 
med komvux i VFU-avtal. Det finns dock lärosäten som har avtal 
med huvudmän där sfi anordnas på entreprenad. Utredningen menar 
att det bör vara möjligt att i upphandlingsavtal mellan huvudman och 
anordnare formulera organisation/ersättning/kostnad för VFU-hand-
ledare och VFU-samordnare inom sfi och övriga komvux  

Att lärarstudenter inte gör sin VFU inom den kommunala vuxen-
utbildningen innebär att lärarutbildare inte regelbundet besöker 
komvux och därmed inte utvecklar/upprätthåller en aktuell förstå-
else för denna verksamhets förutsättningar. Det innebär också att 
vuxenutbildningen förlorar en ”direktkontakt” in i lärarutbildningen/ 
lärosätet, en kontakt som potentiellt skulle kunna ha inneburit per-
spektiv på verksamheten och utvecklande samtal utifrån teori och 
praktik.  

Övningsskolor saknas i komvux men är numera möjligt 

Syftet med s.k. övningsskolor är att höja kvaliteten i lärarutbild-
ningen via en förbättrad uppföljning och handledning av lärar-
studenter genom att de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen 
(VFU) koncentreras till färre skolor. En övningsskola har en högre 
koncentration av studenter och lärare med handledarutbildning 
vilket ska ge tätare samverkan och erfarenhetsbytet under studierna.  
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Under perioden 2014–2019 pågick en försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor58, dock inte inom komvux. 
Studenterna inom de utbildningar som leder till grundlärarexamen, 
ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen gjorde 
huvuddelen av sin VFU på en övnings(för-)skola. Totalt deltog 
16 universitet och högskolor.  

Uppdraget slutredovisades 2020.59. Sammanfattningsvis menade 
UKÄ att försöksverksamheten med särskilda övningsskolor har 
ökat kvaliteten i studenternas VFU, bidragit till utveckling av infor-
mella arenor för erfarenhetsutbyte och lett till ökat erfarenhets-
utbyte mellan handledare och studenter. UKÄ menade vidare att 
försöksverksamheten med övningsskolor bör vidareutvecklas, utökas 
och permanentas för att möjliggöra att fler studenter kan dra nytta 
av de goda resultat som övningsskolorna visat. 

Numera styrs verksamheten vid övningsskolor genom regler-
ingsbrev. Femton lärosäten har erhållit medel för 2020 som ersätt-
ning för verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom 
lärar- och förskollärarutbildningar. Övningsskolorna ska vara grund-
skolor, gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där det finns 
lärare som är handledare.  

Varför saknas vux? 

Det finns en mängd anledningar varför lärarutbildningar och kurser 
inte i någon större utsträckning behandlar vuxnas lärande av och på 
andraspråket och varför ovanstående situation har uppkommit och 
tillåtits fortgå under en lång tidsperiod. Utredningen återger här 
några övergripande anledningar. 

Forskningsintressen och profiler hos den institution eller forsk-
ningsmiljö på lärosätet som ansvarar för specifika kurser har en 
direkt inverkan på de mål och det innehåll en kurs får. För att t.ex. 
få kunskap om vuxenutbildning och vuxna måste studenten därför 
läsa sin utbildning vid ett lärosäte där en forsknings- och utbild-
ningsmiljö med kunskap om vuxnas lärande har ansvar för enskilda 

 
58 Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom 
lärar- och förskollärarutbildningar. 
59 UKÄ 2020. Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarutbildning. Slut-
rapport av ett regeringsuppdrag. 
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kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Detta, menar 
Fejes,60 väcker frågan om statens styrning av lärarutbildningen, en-
skilda lärosätens samordning av sina utbildningar och prioriteringar, 
samt frågor om likvärdighet inom och mellan lärarutbildningar. 

Situationen kan också ha att göra med att högskoleförordningens 
formuleringar mer sällan handlar om ”vuxen”, ”vuxna” etc., och att 
formuleringen ”visa kännedom om vuxnas lärande” är vag, eller som 
Fejes menar: ”relativt tand- och kravlös”. En möjlig tolkning av 
denna skrivning är enligt Fejes att området vuxnas lärande, från lag-
stiftarnas håll, är nedprioriterat och att vissa lärosäten möjligen tagit 
dessa skrivningar som intäkt att de kan utesluta innehåll i sina kurser 
med fokus på just komvux.  

Det går dock då att invända att lärarutbildningarna därmed glöm-
mer det övergripande målet som lagstiftningen61 skriver fram, näm-
ligen att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som 
utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för 
annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter 
kan ge behörighet. 

En annan förklaring som Fejes62 anger och som utredningen konti-
nuerligt under arbetets gång erfarit är att den status quo-situation som 
råder sannolikt har att göra med att kunskap och kompetens kring 
vuxenutbildningen är mycket begränsad vid lärarutbildningarna. Det 
råder också ibland missförstånd kring vad som gäller och kring vilka 
behov och förutsättningar som råder i landets komvuxverksamheter. 

För att öka lärosätenas intresse och kompetens för komvux 
behov och förutsättningar behöver sannolikt möjligheterna till  
forskning om vuxnas lärande stärkas. Man kan fråga sig varför inte 
universiteten, som erhåller forskningsanslag från staten, tar ansvar 
för att tillse att det finns forskare som har kunskap och kompetens 
om vuxenutbildning och vuxnas lärande, och som dessutom aktivt 
bedriver forskning om och i sådan verksamhet?63 I avsnitten 11.6.5 
och 11.7 resonerar utredningen vidare om hur incitament rörande 

 
60 Fejes, A. (2019) Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? 
61 Högskoleförordningen 1993:100. 
62 Fejes, A. (2019) Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? 
63 Fejes, A. (2019) Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? 



SOU 2020:66 Kompetens 

435 

forskning kan leda till ökad kompetens hos såväl lärosäten som 
komvuxverksamheter. 

Sfi är inte ett ämne 

Sfi var tidigare ett uppdrag för studieförbund, därefter utgjorde sfi 
en egen skolform, men ingår i dag i skolformen kommunal vuxen-
utbildning. Det finns dock inget ”sfi-ämne”; för att bli ämnesbehörig 
för undervisning inom sfi studerar man ämnet svenska som andra-
språk, som också är ett skolämne inom andra skolformer.  

I olika sammanhang har utredningen uppmärksammat konse-
kvenser av att sfi inte är ett skolämne, inte ett undervisningsämne. 
Detta kan som vi visat ovan, få negativa konsekvenser i olika sam-
manhang. Det kan t.ex. begränsa möjligheterna att göra VFU inom 
komvux och påverka förståelsen av sfi-läraruppdragets komplexitet 
(sfi anses omfatta ett mindre komplext läraruppdrag då den språkliga 
nivån man ska uppnå kan jämföras med små barns andraspråkliga 
nivå). Det kan bidra till otydlig och ofullständig information om 
ämneslärarutbildning (information om vilken lärarutbildning som 
leder till behörighet saknas). Det innebär också att sfi-lärare inte får 
tillgodoräkna sin 8-åriga undervisningserfarenhet för att få legitima-
tion.64 Dessutom kan det påverka statistiska uppgifter (se kapitel 5). 

Utredningen vill med detta rekommendera aktörer som hanterar 
sådana frågor att vara uppmärksamma på eventuella konsekvenser av 
att sfi inte är ett ämne. 

11.6 Förslag och bedömningar om behörighet 
och profilering 

I avsnitten om kompetenshöjande insatser (se 11.4) har utredningen 
lagt förslag som avser en kompetensökning relativt snabbt men även 
på sikt. I följande två avsnitt lägger vi förslag vars genomförande 
gynnas av de tidigare föreslagna insatserna, och som främst avser att 
bidra till en professionalisering av lärarkåren inom sfi och svenska 

 
64 Skolverket: Krav för att få behörighet för att undervisa. www.skolverket.se/regler-och-
ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-
lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet. 



Kompetens SOU 2020:66 

436 

som andraspråk inom komvux för att ge en stabil kompetensökning 
och kvalitetshöjning på längre sikt. 

Förslagen i avsnittet bör kunna införlivas i den nationella struktur 
för yrkesutvecklande kompetensutvecklingsutbud som ska skapas 
inom ramen för det nationella professionsprogrammet.  

11.6.1 Inledning 

Enligt Skollagen ska utbildning i hela skolväsendet ”vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet”. Begreppen definieras dock 
inte i lagen och är omdiskuterade. Utredningen väljer dock att här 
använda Skolverkets resonemang kring forskningsbaserat arbetssätt 
utifrån begreppen vetenskaplig grund, forskningsbaserat arbetssätt, 
evidens och beprövad erfarenhet.  

Skolverket65 anger att vetenskaplig grund ”handlar både om kun-
skapskällor som baseras på resultat från vetenskapliga studier och ett 
systematiskt utforskande för att sedan kritiskt kunna granska, pröva 
och sätta resultaten från de vetenskapliga studierna i ett samman-
hang”. För att benämna en erfarenhet beprövad menar Skolverket att 
den måste vara ”prövad, dokumenterad och genererad under en 
längre tidsperiod och av många”. I Skolverkets tolkning av skollagen 
byggs den beprövade erfarenheten i verksamheten och av profes-
sionen och den är lika relevant som den akademiskt framtagna kun-
skapen. Skolverket anger också att om beprövad erfarenhet är delad, 
dokumenterad och utvärderad kan den också bli överförbar och 
komma till nytta och användas i flera kontexter. Man beskriver en 
tänkt process från erfarenhet till prövad erfarenhet till beprövad 
erfarenhet: ”en idé prövas av en person (erfarenhet). Denna idé prö-
vas sedan av flera kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion 
och dokumentation (prövad erfarenhet). Slutligen prövas samma idé 
av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna 
föras vidare (beprövad erfarenhet)”. 

Skolans professionella lärare behöver alltså ha förmågan att be-
döma relevansen i tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet – 
och också förmågan att själv pröva och bepröva sin erfarenhet – 
utifrån de behov som eleverna har. Det innebär att professionen själv 

 
65 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-
arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp. 
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kontinuerligt behöver diskutera, kritiskt granska, använda och ut-
värdera resultat från sin egen erfarenhet och det sammanhang man 
befinner sig i – och aktuella forskningsresultat. För ett sådant, både 
individuellt och gemensamt arbete, behövs förutsättningar skapas 
för en undersökande arbetskultur med uppmuntran av och utrymme 
för ett sådant förhållningssätt. Avgörande förutsättningar är grund-
läggande kompetens och tid för reflektion, men även nyfikenhet, 
prestigelöshet och en vilja till utveckling. Först när huvudmannen 
tillser att grundläggande förutsättningar, t.ex. relevant grundläg-
gande kompetens, finns på plats kan skolverksamheter bli lärande 
organisationer som kontinuerligt lär och förbättrar det som behövs 
med elevernas möjligheter att lära i fokus. 

Frågan om vilka formella krav som ställs för behörighet, dvs. för 
professionalisering av en lärarkår, kan betraktas utifrån både ett 
ideologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att sfi-lärarkåren inte fått 
stöd av i relation till uppdraget relevanta krav på formell och relevant 
kompetens kan ses som en fråga om makt, status och intressen. Man 
kan fråga sig om de ständigt låga kraven på kompetens kan tolkas 
som en kortsiktig politisk vilja att använda sfi-utbildningen som ett 
instrument främst för omedelbara försörjningskrav på individerna/ 
eleverna och som ett behov av att styra en lärarkår till flexibilitet på 
ett sätt som kan vara oförenligt med den professionella lärarens prio-
riteringar.66 Till följd av otillräcklig kompetens, begränsade möjlig-
heter till kompetensutveckling och en osäker anställningssituation 
kan sfi-lärarnas möjligheter att agera i enlighet med sfi-utbildningens 
styrdokument upplevas som starkt begränsade.67 En lärarkår i en så-
dan utmanande situation och utan tillräckliga och relevanta kunska-
per har mycket begränsade möjligheter att ställa krav på besluts-
fattare för sin egen och elevernas del. Man har vidare begränsade 
möjligheter till reflektion och utveckling av sin verksamhet, vilket 
innebär att verksamheterna riskerar att upprätthållas utan någon 
vetenskaplig bas eller i beprövad erfarenhet snarare än utvecklas. 
I stället hänvisas lärarna till att arbeta utifrån egen erfarenhet och/eller 
strikt enligt läromedel vilket riskerar individanpassningen.68 För sfi-
lärarkåren, som arbetar i en verksamhet som styrs av ständigt föränd-
rade förutsättningar och ofta motsägelsefulla målsättningar från stat, 

 
66 Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. 
67 Sandwall, K. (2013) Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och 
lärande på arbetsplatser. 
68 Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. 
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kommun och arbetsmarknad, är detta särskilt tydligt och avgörande 
för kvalitet, likvärdighet och genomströmning.  

Utredningens förslag nedan handlar därför om såväl lärarutbild-
ning som ämnesstudier i svenska som andraspråk. 

11.6.2 UKÄ bör förtydliga formuleringar  

Som ovan angetts har UKÄ i uppdrag att granska hur universitet och 
högskolor inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna 
förbereder studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning utifrån 
kraven i högskoleförordningen (1993:100), bland annat utifrån kra-
vet i examensordningen om att studenten ska visa kännedom om 
vuxnas lärande. Med hänsyn till denna pågående granskning avstår 
utredningen från att lämna förslag på detta område. Utredningen 
anser det ändå angeläget att framhålla några aspekter som vi anser 
viktiga att beakta i det fortsatta arbetet. 

Utredningen vill framhålla att vi anser det angeläget att kraven 
avseende kunskap om vuxenutbildningen förtydligas med utgångs-
punkt i vad som gäller för lärare i barn- och ungdomsutbildning där 
det anges att studenterna ska visa sådan kunskap om barns och ung-
domars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för 
den verksamhet som utbildningen avser. Sådant förtydligande bör 
göras även för alternativa vägar till pedagogisk examen för behörighet 
för undervisning inom komvux, dvs. även för KPU och VAL. 

Vi erinrar här att det i betänkandet En hållbar lärarutbildning 
(SOU 2008:109) framfördes att ett vuxenpedagogiskt perspektiv med 
fördel kan anläggas på kärnkurserna.  

Utredningen erfar också att det råder olika uppfattningar hos 
olika lärosäten huruvida högskoleförordningens formuleringar om 
att VFU ska göras inom ”relevant verksamhet och ämne” möjliggör 
eller förhindrar att lärarstudenter inom ämneslärarutbildningen gör 
VFU inom sfi eller övriga komvux (se 11.5.5). Även här kan UKÄ 
behöva göra ett förtydligande då det enligt utredningen otvetydigt 
ska vara möjligt att göra VFU inom samtliga de verksamheter som 
lärarutbildningens examen riktas mot. Att sfi inte är ett ”undervis-
ningsämne” bör inte vara avgörande. 

Eftersom kunskapen om vuxenutbildning och möjligheterna att 
göra VFU inom komvux länge har varit eftersatt anser utredningen 
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att UKÄ bör göra uppföljningar i relation till kartläggningens resul-
tat för att undersöka utvecklingen inom området samt efterlevnaden 
av högskoleförordningens krav och formuleringar. Som en del i 
denna uppföljning bör UKÄ granska lärosätenas utformande och 
genomförande av den profilering av kurser i svenska som andraspråk 
mot vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux 
som utredningen föreslår i avsnitt 11.6.4.  

Övningsskolor inom komvux  

Övningsskolor kan numera organiseras även inom kommunal vuxen-
utbildning. Baserad i den utvärdering av försöksverksamheten som 
redovisats kort i avsnitt 11.5.5 bedömer utredningen att övningsskolor 
skulle kunna bidra till ökad kvalitet och kompetens i såväl komvux 
som ökad kompetens bland lärosäten och lärarutbildningar som sam-
arbetar kring övningsskolor. Det kan dock finnas särskilda utma-
ningar som rör styrning och ledning inom komvux samt andelen 
legitimerade och behöriga lärare som skulle kunna bli handledare.  

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för verksamhet med övnings-
skolor ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter 
som deltagit i verksamheten med övningsskolor samt redogöra för 
verksamheten och de viktigare erfarenheterna av satsningen. Utred-
ningen anser att det i årsredovisningen även ska anges antal/andel som 
gör sin VFU inom sfi respektive övriga komvux. Syftet är att få ett 
underlag för eventuellt behov av att stödja utformande av övnings-
skolor inom komvux längre fram. 

De strukturer som förhoppningsvis kommer att upparbetas inom 
ramen för ULF-avtal (se 11.8.1) kan bidra till ökade möjligheter till 
övningsskolor inom komvux på sikt.   
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11.6.3 Plan för höjda behörighetskrav för sfi och svenska 
som andraspråk på grundläggande nivå 

Utredningens förslag: Regeringen ska ge lämpliga aktörer i upp-
drag att tillsammans utforma en plan för hur högre behörighets-
krav ska införas för behörighet i sfi och svenska som andraspråk 
på grundläggande nivå i komvux.  

I uppdraget ingår att planera för hur validering av reell kom-
petens ska genomföras för att behörighet och legitimation ska 
kunna ges samt hur övergångsbestämmelser ska utformas. 

 
Förslaget är avsett att bidra till en stabil kvalitet i komvuxverksam-
heterna på lång sikt. Uppdraget innebär inte att högre krav om-
gående ska ställas i förordningen om behörighet och legitimation 
(2011:326) så att de lärare som är behöriga enligt denna nu gällande 
förordning blir obehöriga.  

Förslaget innebär ett regeringsuppdrag till lämpliga aktörer. 
Dessa kan vara UKÄ, UHR, Skolverket och företrädare för läro-
säten med examensrätt i svenska som andraspråk och omfattande 
lärarutbildning i svenska som andraspråk riktat mot vuxna. Utred-
ningen betonar att även företrädare för komvuxverksamheter bör 
delta i en sådan grupp. 

Uppdraget innebär att gemensamt utforma en plan för hur och 
när högre krav på behörighet kan införas i förordningen (2011:326). 
Det innebär också ett uppdrag att undersöka hur de högre kraven 
kan införas och genomföras, dvs. även att undersöka hur validering 
av lärares reella kompetens kan användas för tillgodoräkning för be-
hörighet. Uppdraget omfattar också att tidsbestämma genomföran-
det av ändringar i förordningen, perioden för validering samt ikraft-
trädandet. 

En av utredningens utgångspunkter för förslaget är att gällande 
låga krav för ämnesbehörighet i nuläget inte speglar den kompetens 
som behövs för läraruppdraget i sfi och på grundläggande nivå i 
komvux. Att bibehålla samma låga krav och genomföra insatser för 
att fler lärare ska nå dessa låga krav innebär visserligen att de aktuella 
lärarna ökar sin kompetens upp till den nivå som formellt krävs för 
behörighet och att statistiken för behörighet förbättras. Detta är ett 
nödvändigt steg, och ett steg som utredningen också lägger förslag 
om. Utredningen menar dock att dessa åtgärder inte innebär att 
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lärarna får den kompetens som behövs för uppdraget. Det handlar 
alltså här inte enbart om den formella behörigheten och att sta-
tistiken för andelen behöriga lärare ska förbättras – det handlar om 
att verksamma lärare ska ha relevant och tillräcklig kompetens för 
sitt uppdrag så att verksamheten kan hålla hög kvalitet och utvecklas.  

Lågt ställda krav har bidragit till att cementera otillräckliga 
förutsättningar för uppdraget  

Legitimations- och behörighetsreformen är en viktig del i arbetet för 
att stärka lärarprofessionerna.  

Men för att reformen ska ha legitimitet är det viktigt att den 
tjänar sitt syfte, dvs. att den bidrar till att stärka och säkra kvaliteten 
i undervisningen genom att säkerställa att lärare har adekvat och 
tillräcklig utbildning för den undervisning de bedriver. Utredningen 
menar att de lågt ställda behörighetskraven för undervisning i sfi och 
grundläggande nivå i komvux inte fyller detta syfte utan i stället över 
tid bidragit till att cementera otillräckliga förutsättningar för kom-
vuxverksamheter att utföra sitt uppdrag. 

De låga formella kraven på ämnesbehörighet sänder en kraftig 
signal till arbetsgivare, beslutsfattare, lärarstudenter och verksamma 
lärare m.fl. att någon mer omfattande kompetens inte behövs, utan 
att en termins studier är tillräckligt. Detta kan ha bidragit till att 
efterfrågan på kurser på högre nivå hittills inte varit större, att 
ämnesbehörigheten i sfi inte ökat sedan 2014/15 (jfr 11.2.3). Det är 
förståeligt att varken huvudmän och lärare inte vill investera tid och 
energi utöver det som formellt krävs. Utredningen menar dock att 
höjda formella krav som i högre grad motsvarar den kompetens som 
behövs kan leda till att lärare upplever att de får bättre förutsätt-
ningar att göra ett bra arbete och därmed trivs bättre, vilket på sikt 
kan leda till att yrket upplevs som mer attraktivt. Skärpta krav på 
ämnesbehörighet kan också bidra till ökad status vilket också kan 
bidra till yrkets attraktivitet och även till att fler väljer studier på 
högre nivåer.  
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En termins studier rymmer inte den kompetens som behövs 

Att en termins studier i svenska som andraspråk inte kan rymma en 
god grund för sfi-läraruppdraget har framförts relativt ofta och 
länge, och särskilt sedan legitimationsförordningen (SFS 2011:326) 
infördes. Flera utredningar har menat att en termins studier i svenska 
som andraspråk inte ger den kunskaps om krävs för att undervisningen 
ska kunna hålla hög kvalitet (SOU 2008:52, 2008:109, 2013:76, 
2017:51). I samtal om denna fråga har inte heller någon person fram-
fört till utredningen att 30 hp skulle ge tillräcklig kompetens för sfi-
läraruppdraget.  

Utredningen återger övergripande av den kompetens vi menar be-
hövs för sfi-läraruppdraget i avsnitt 11.2.5. För lärare inom svenska 
som andraspråk på grundläggande nivå finns ingen sådan beskrivning 
gjord. Vi menar dock att här behövs liknande kompetensbas och 
inkluderar därför dessa lärares uppdrag i föreliggande förslag.  

I dessa lärares uppdrag behövs en didaktisk bredd och ett ämnes-
teoretiskt djup som vida överstiger de nu gällande formella kraven. 
Fastställande av antal högskolepoäng som behövs för uppdragen kan 
inte utgå enbart från den andraspråkliga nivå som ska uppnås inom 
utbildningen utan måste beakta det didaktiska uppdrag som läraren 
har, dvs. komplexiteten i relation till målgrupp och mål och övriga 
regleringar och förutsättningar som gäller för uppdraget. 

Läraruppdraget har blivit mer komplext över tid 

Lärarexamen ställer stora krav på lärarnas kunskaper och förmågor. 
Även andra faktorer har över tid medfört ökade krav på lärarupp-
draget.  

Sedan 1994 ställs via det målstyrda kursplanesystemet som gäller 
hela skolväsendet stora krav på lärarnas professionalitet vad gäller 
t.ex. tolkning och implementering av styrdokumenten. I och med 
skollagens införande finns numera explicita krav på att utbildningen 
och undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Komvux har länge haft ett brett uppdrag och ska numera även 
utgöra en bas för regional kompetensförsörjning. Till detta kan 
läggas att tidigare rådande synsätt om att eleverna bör lära sig språket 
först därefter lära yrke eller ämne har övergått till en allt tydligare 
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och mer frekvent riktning mot att studierna i sfi/svenska som andra-
språk kombineras/integreras med studier inom övriga vuxenutbild-
ningen, t.ex. kombinerandet av sfi med yrkesutbildningar. Detta 
innebär omfattande krav på lärarens kunskaper och förmåga att 
stödja eleverna att utveckla inte bara andraspråket utan att samtidigt, 
via andraspråket, utveckla ämnes- och yrkeskunskaper. Det finns 
också krav, både från eleverna och från samhället i övrigt, på att 
språk- och kunskapsutvecklingen ska ske snabbt. För detta allt mer 
omfattande och komplexa läraruppdrag är en termins studier inte 
tillräckligt. 

Lärarbristen är inte skäl att bibehålla låga krav på lång sikt 

Det har dock framförts till utredningen att förslaget om ökade krav 
i dagsläget inte är realistiskt då det råder stor lärarbrist och då många 
sfi-lärare är obehöriga. Detta argument har också framförts i sam-
band med andra, tidigare, utredningar (SOU 2013:76, 2017:51). 

Skolverket beräknar (se 11.2.4) i Lärarprognos 2019 att behovet 
av sfi-lärare år 2023 är 2 500 lärare (heltidstjänster). Läsåret 2019/20 
fanns 3 889 tjänstgörande lärare i sfi (heltidstjänster). Prognosen an-
ger också att ökningen av lärarbehovet procentuellt sett är störst i 
komvux på grundläggande och gymnasial nivå jämfört med lärar-
behovet i alla skolformer. 

Argumentet om lärarbrist handlar om att ökade krav skulle med-
föra en större lärarbrist. Man tänker att fler lärare då skulle bli obe-
höriga (om de inte studerar vidare på högre nivåer) och det skulle bli 
än svårare att hitta behöriga lärare. Dessutom antas färre lärare vilja 
studera fler högskolepoäng än 30 eftersom det är en större inve-
stering. 

Läsåret 2019/20 finns 433 tjänstgörande sfi-lärare som har 1–29 hp i 
svenska som andraspråk. Dessa skulle utan större investering i tid 
genom studier kunna nå ämnesbehörighet i sfi och genom goda 
studievillkor kunna studera vidare. 533 lärare har mellan 31–60 hp 
och skulle med goda studievillkor troligen relativt enkelt kunna nå 
60 hp (se 11.2.3). Det finns givetvis en risk att de lärare som redan 
har en lärarexamen och som vill utöka sin behörighet i sfi/svenska 
som andraspråk anser att två eller tre terminers studier är en för stor 
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investering och därför avstår från studierna. Erfarenheter från Lärar-
lyftet69 tyder på att ju mer omfattande studierna är ju mer sällan 
slutförs de. Detta verkar dock främst gälla 90 hp och främst vid lägre 
studietakt. Goda studie- och arbetsvillkor stödjer dock avklarandet 
av studierna. Utredningen instämmer bland annat därför i förslag 
från SOU 2017:51 om att en lärare som ska bedriva undervisning i 
sfi ska få anställas under högst tre år även om läraren saknar legiti-
mation och behörighet (se 11.4.2).  

Utredningen menar vidare att argumentet för att bibehålla de låga 
kraven för ämnesbehörighet endast är giltigt på kort sikt. Vi håller 
förstås med om att lärarbristen är bekymmersam i dagsläget, men 
menar att ett långsiktigt perspektiv på behörighetskraven behövs för 
att verksamheterna ska kunna bedrivas med kvalitet längre fram. Att 
bibehålla låga krav bidrar helt enkelt till ett läge med fortsatt otill-
räckliga förutsättningar för verksamheterna att åstadkomma den 
kvalitet som samhället kräver. 

Sambandet mellan lärarbrist och krav på ämnesbehörighet – dvs. 
att lärarbristen, snarare än den kompetens som behövs får styra hur 
låga/höga behörighetskrav som ska ställas – kan också granskas 
genom att applicera det på andra ämnen i olika skolformer. Lärar-
bristen är t.ex. hög för lärare i naturvetenskapliga ämnen, men det är 
inte, vad utredningen erfar, aktuellt att sänka kraven för att mot-
verka lärarbristen.  

En fråga man kan ställa här är om det snarare är en kombination av 
lågt ställda behörighetskrav, en generellt låg status, otrygga anställ-
ningsförhållanden och relativt låg lön70 samt den negativa kritik som 
sfi ofta utsätts för som bidrar till lärarbristen snarare än att höjda krav 
– ökad kompetens – skulle bidra till lärarbristen. 

En lärarutbildning kan aldrig erbjuda allt en lärare behöver kunna. 
Därför behövs kontinuerlig kompetensutveckling i relation till lära-
rens aktuella uppdrag. Utredningen anser att våra förslag kan bidra 
till att relevanta kompetenshöjande insatser kan erbjudas och antas i 
högre grad och att professionsprogrammets införande kommer att 
innebära en större systematik och likvärdighet vad gäller möjligheter 

 
69 Skolverket (2020) Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – utveckling över tid.  
Dnr 5.1.3-2019:1944. 
70 Sfi-lärares medellön var 2019 2 828 kronor lägre än ämneslärare i gymnasiet. Sfi-lärares löne-
utveckling har mellan 2008 och 2019 varit lägre än ämneslärares i gymnasiet. I statistiken ingår 
medlemmar från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Källa: Lärarförbundet, partsgemen-
samt underlag. 
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till relevant kompetensutveckling. Men för att det ska vara möjligt 
behövs en bred och relevant bas, en grundläggande kompetens, som 
måste omfatta längre tid än en termin.  

Högre behörighetskrav möjliggör flexibilitet, individanpassning 
och utveckling 

Utredningen erfar att det är vanligt att sfi-lärare plötsligt ställs inför 
nya uppdrag utan att rimliga förutsättningar ges, t.ex. genom kom-
petensutveckling. Exempelvis kan man plötsligt behöva övergå från 
undervisning på studieväg 3 till studieväg 1 eller man får elever med 
allvarliga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Vanligt nu-
mera är också att man ska starta upp olika kombinerade eller integre-
rade utbildningar med yrkeslärare. Det är också relativt vanligt att 
lärare i svenska som andraspråk arbetar både inom sfi och på grund-
läggande nivå.  

Lärares kompetens är självklart avgörande för verksamhetens 
flexibilitet och beredskap att hantera förändrade utbildningsför-
utsättningar och därmed för en kvalitativ och likvärdig verksamhet.  

Ju högre krav på ämnesbehörighet som ställs ju mer flexibel 
verksamhet kan man få. Om t.ex. 90 hp skulle krävas för alla lärare i 
sfi och svenska som andraspråk i komvux så skulle lärarna vara 
behöriga att arbeta på alla nivåer i komvux. Verksamheten skulle då 
relativt lätt, utan tidsödande och kostsamma kompetensutvecklings-
insatser, kunna ställas om i relation till målgruppernas behov och 
omvärldens i övrigt skiftande krav på utbildningen. En investering i 
högre behörighetskrav och ökad kompetens kan alltså förväntas bli 
lönsam på sikt. Detta förutsätter förstås att de ingående kursernas 
innehåll är relevant för lärare i komvux (se utredningens förslag i 
11.4.2 och 11.6.4). 

Ju högre kompetens lärare har, desto mer aktiva kan de generellt 
vara i att utveckla verksamheten, förutsatt att huvudmannen avsätter 
tid i tjänsten för det ändamålet. Högre ämneskompetens än en ter-
mins studier är helt enkelt nödvändig för den kunskapsbas som i sin 
tur är en förutsättning för en verksamhet som vilar vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Med högre krav på kompetens och 
ämnesbehörighet kan man helt enkelt ställa högre krav på verksam-
heten än vad som är realistiskt att göra i dag. 
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Kravnivå, kvalitet, stabilitet och flexibilitet hänger ihop 

Utredningens uppdrag kan inte sägas omfatta utformandet och 
genomförandet av höjda behörighetskrav. Därför föreslår vi att en 
grupp aktörer tillsammans ska utforma en plan för hur högre 
behörighetskrav ska införas för behörighet i sfi och svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå i komvux. Det kan vara lämpligt 
att aktörerna även är involverade i den profilering av ämnesstudierna 
som utredningen föreslår nedan (se 11.6.4). 

Frågan för denna grupp blir då vilken kompetens- och kravnivå 
som behövs för tillräckliga förutsättningar för ökad kvalitet i lärar-
uppdraget och vilken nivå som är realistisk i dagens situation. Klart är 
dock att höjda krav är nödvändiga för kvalitet och likvärdighet för 
undervisningen av elever med svenska som andraspråk inom komvux.  

I uppdraget ingår att beskriva hur stor ökningen ska vara, när änd-
ringen kan införas/börja gälla och på vilket sätt införandet kan ske 
samt vilka övergångsbestämmelser som behövs.  

Utredningen menar att utifrån argumenten ovan är otvivelaktigt 
behörighetskrav/kompetens om 90 hp för samtliga lärare i sfi och 
svenska som andraspråk i komvux att föredra. Det skulle ge verk-
samheterna, dvs. rektorerna och lärarna, de förutsättningar som be-
hövs för en stabil och flexibel verksamhet av hög kvalitet. Vi inser 
att detta är ett mycket stort steg men menar att det ändå bör över-
vägas på lång sikt.  

Nuvarande refererande till att behörighetskraven kan relateras till 
”motsvarande” stadier i grundskolan är inte relevant (se 11.5.2) och 
bör tas bort. En verksamhet som är beroende av omvärlden och ofta 
utformas i entreprenad är svår att styra och organisera långsiktigt. 
Desto viktigare är det att de anställda upplever trygghet i anställning 
och att man har den kompetens som behövs för uppdraget. Att ha 
en gedigen kompetens i sina ämnesstudier innebär att man kan 
arbeta inom hela komvux vilket ger en god arbetsmarknad och möj-
ligheter till givande, spännande och omväxlande arbete. Utredningens 
förslag nedan om profilering av ämnesstudierna omfattar bland 
annat därför 90 hp. Ökade behörighetskrav kan förväntas leda till 
ökat intresse för profileringen. 

En ökning till krav på ämnesbehörighet om 60 hp skulle visser-
ligen innebära ökad kompetens men samtidigt inte möjliggöra att 
lärare kan arbeta i hela komvux, vilket innebär en mer avgränsad 
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arbetsmarknad för studenterna/lärarna och därmed potentiellt ett 
mindre intresse för läraryrket inom komvux. 

Arbetet med planen kommer att ta tid även eftersom det omfattar 
validering och övergångsregler (se nedan). Förutsatt att utredning-
ens övriga förslag som utgör incitament för lärosätena att fokusera 
vuxenutbildning kommer lärosätena, när nya behörighetsregler kan 
börja gälla, att ha skaffat en mer omfattande kompetens rörande 
vuxenutbildning (se även 11.6.5). 

Validering och övergångsbestämmelser 

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande 
och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i samman-
hang utanför formell utbildning. I samband med förändrade behö-
righetsregler bör den reella kunskap och den erfarenhet som lärare i 
sfi och grundläggande nivå skaffat sig av undervisning valideras. Här 
kan jämföras med att dåvarande Skolöverstyrelsen behörighetsför-
klarade ett stort antal verksamma sfi-lärare.  

Valideringsdelegationen 2015–2019 hade i uppdrag att följa, stödja 
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validerings-
området på nationell och regional nivå. Det övergripande målet för 
Valideringsdelegationens arbete fastställdes i delbetänkandet En 
nationell strategi för validering (SOU 2017:18). Där angavs att betyd-
ligt fler individer ska få sitt kunnande validerat och att validering ska 
vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet 
och mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering 
som en väg till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell 
utbildning. I slutbetänkandet Validering – för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (SOU 2019:69) föreslås bland annat en ny, ge-
mensam definition av validering, en ny förordning med generella 
bestämmelser om validering och ökad tydlighet om validering inom 
högskolan och yrkeshögskolan. Det arbete och de åtgärder som 
eventuellt följer av delegationens betänkande bör kunna stödja vali-
dering av den aktuella lärargruppens reella kompetens.  

Även lärare som i andra verksamheter har arbetat med elever som 
har svenska som andraspråk kan komma ifråga för validering av reell 
kompetens. Vi avser här lärare som är behöriga inom ämnet svenska, 
lärare inom språkintroduktion, folkbildningen och studieförbund samt 
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lärare på folkhögskolor. Den sistnämnda gruppen har en vuxen-
pedagogisk lärarutbildning. 

Validering av sfi-lärares kunskaper och erfarenheter bör inte för-
svåras av att sfi i olika sammanhang inte anses vara ett ämne. Den 
rapport om sfi-lärares ämnesteoretiska kunskapsbas som beskrivs i 
avsnitt 11.2.5 var avsedd att kunna användas vid validering. 

Då stora nationella satsningar gjorts och eventuellt fortsatt  
kommer att göras, t.ex. i form av Skolverkets riktade insatser och 
andra uppdrag till lärosäten, kan även övervägas om uppdragsutbild-
ning ska kunna tillgodoräknas/valideras (jfr Valideringsdelegationen 
SOU 2019:69). 

Lärosätena har i dagsläget flera uppdrag rörande validering av 
reell kompetens inom lärarutbildningarna. Detta arbete ska givetvis 
omfatta svenska som andraspråk och erfarenhet av sfi-undervisning: 

• För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola 
sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) har universitet och högskolor fått medel för att kunna öka 
valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet.  

• För att kunna utöka insatserna för validering inom Vidareutbild-
ning av obehöriga lärare (VAL) så att fler ska kunna antas till 
VAL har det avsatts medel för 2020.  

• Inom ramen för uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket71 
har regeringen givit flera lärosäten i uppdrag att bland annat ut-
veckla och använda strukturerade metoder för bedömning och 
validering av reell kompetens som erhållits genom bland annat 
tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att främja till-
träde till en lärar- eller förskollärarutbildning. 

Utöver validering ska inom uppdraget utformas ändamålsenliga över-
gångsbestämmelser.  

 
71 Uppdrag 2018-08-02 U2018/03202/UH. 
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11.6.4 Profilering av ämnesstudierna i svenska 
som andraspråk inom ämneslärarutbildningen 

Utredningens förslag: Lämpliga lärosäten ska tilldelas medel för 
utformande av profilering av kurser i svenska som andraspråk mot 
vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux.  

Profileringen kan omfatta 1–90 högskolepoäng. 
Vid profilering inom lärarutbildningen ska VFU göras inom 

komvux. 
UKÄ bör följa och utvärdera genomförandet av profileringarna. 

 
Lärosätena har stor frihet att utifrån examensbeskrivningen utforma 
lärarutbildningarna. Inom ramen för nu gällande regleringar för 
ämneslärarutbildningen är det möjligt att utforma profilering mot 
undervisning av vuxna elever förutsatt att examensmålen nås inom 
ramen för programmet. Hittills har dock någon profilering inte gjorts. 
Utredningens förslag utgör incitament till lärosätena att utforma en 
profilering inom ämnesstudierna i svenska som andraspråk 1–90 hp i 
syfte att stärka ämnesstudiernas relevans för vuxnas lärande. 

Den föreslagna profileringen berör i övrigt inte ämneslärarutbild-
ningen och inte den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK.  

Lämpliga lärosäten är förslagsvis lärosäten som har mer omfat-
tande ämneslärarutbildning och kompetensutveckling inom svenska 
som andraspråk och som bedöms ha kompetens rörande vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk. Det kan t.ex. handla om 
de lärosäten som i dag erbjuder kurser inom Lärarlyftet 1–30 hp mot 
sfi/övrig vuxenutbildning. De lärosäten som kommer ifråga kan med 
fördel samverka kring utformandet av profileringarna.  

Lärosätena ska tilldelas medel för planering och utformning av 
profileringen vilket redovisas i årsredovisningen.  

UKÄ kommer under våren 2021 att redovisa sin granskning av 
hur universitet och högskolor inom ramen för ämnes- och yrkes-
lärarutbildningarna förbereder studenter för arbete i kommunal 
vuxenutbildning utifrån kraven i högskoleförordningen (1993:100). 
Utredningen anser att en profilering av ämnesstudierna i svenska 
som andra språk är motiverad oavsett resultaten av UKÄ:s mer över-
gripande granskning. Utredningen bedömer (se 11.6.2) att UKÄ bör 
göra uppföljningar i relation till kartläggningens resultat för att 
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undersöka utvecklingen inom området samt efterlevnaden av hög-
skoleförordningens krav och formuleringar. Som en del i en sådan 
uppföljning bör UKÄ även granska lärosätenas utformande och ge-
nomförande av profileringarna. 

Profilering ger studierna effektivt fokus 

Tanken om en profilering – eller inriktning – är inte ny. Vi visade i 
avsnitt 11.5.2 att behovet av en mer ändamålsenlig lärarutbildning 
riktad mot undervisning av vuxna har framförts flera gånger över tid, 
men att endast ett initiativ tagits, den utbildning till lärare för arbete 
inom vuxenutbildningen som Stockholms universitet erbjöd under 
en kort period och där 90 hp i svenska som andraspråk ingick. 

Utredningen menar att de stora skillnaderna i lärarnas undervis-
ningsuppdrag i t.ex. grundskola och i komvux definitivt motiverar 
en profilering. Lärare i komvux arbetar i ett sammanhang med till 
stor del annorlunda villkor och förutsättningar än den lärare som 
arbetar i andra skolformer. Detta har blivit tydligt i flera avsnitt i det 
här kapitlet men även i t.ex. kapitel 5. 

Det finns tecken på att de befintliga ämneslärarutbildningarna 
generellt inte i tillräckligt hög grad förbereder för arbete inom 
vuxenutbildningen (se 11.5.5). De kurser på nivån 1–30 hp för be-
hörighet i sfi som erbjuds inom Lärarlyftet kan dock ses som ett 
undantag. Däremot finns det tecken på att andra befintliga kurser i 
svenska som andraspråk 1–30 hp inte i tillräcklig grad förbereder för 
arbete inom sfi och övriga komvux (se 11.5.5). Utredningen menar 
att det finns anledning att anta att liknande förhållande gäller även 
kurser på högre nivåer.  

Lärarutbildare i övriga kurser i svenska som andraspråk framför 
till utredningen att det är svårt att se hur befintliga kurser skulle 
kunna riktas mot vuxnas lärande och komvux förutsättningar i  
övrigt. Dels p.g.a. att lärarutbildarna generellt sällan har den erfaren-
heten/kunskapen och dels för att det redan råder s.k. stoffträngsel i 
kurserna, dvs. man upplever att kurserna redan ”är fulla” och att det 
inte finns utrymme för mer/annat innehåll.  

Komvux växer (se t.ex. 11.2.4) och har också fått ett förtydligat 
uppdrag rörande regional kompetensförsörjning. I sfi och övriga 
komvux finns en mycket stor andel elever som lär sig svenska som 
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andraspråk och använder andraspråket för att studera andra ämnen 
och kombinerade yrkesutbildningar. Det finns ingen uppföljning 
som tydligt visar huruvida kvaliteten i sfi generellt har utvecklats.  

Att inom ramen för en profilering erbjuda lärarstudenter och verk-
samma lärare kurser som är direkt relevanta för undervisning inom 
komvux innebär att de studerande kontinuerligt och konkret kan rela-
tera innehållet i de (ämnes-)didaktiska studierna till vuxna elevers be-
hov och förutsättningar. Att inte, som i generella ämneskurser, använda 
dyrbar studietid till att fokusera undervisning för yngre elever kom-
mer att effektivera studierna och leda till öka kvalitet i undervisningen 
och därmed till bättre möjligheter till studieframgång för eleverna.  

I föregående avsnitt redogjorde utredningen för nödvändigheten 
av höjda behörighetskrav. Vi föreslår här att en profilering kan om-
fatta kurserna inom 1–90 hp, alternativ någon eller några av nivå-
erna 1–30, 31–60 och/eller 61–90 hp. Omfattningen av profileringen 
behöver beslutas i relation till vad lärosätet anser möjligt och realis-
tiskt i relation till efterfrågan, regleringar och lärosätets kompetens. 
Ett alternativ är att genomföra profilering av kurserna inom en nivå 
och utöka profileringen mot fler nivåer efterhand.  

Utredningen resonerar nedan om möjligheter för profilering av 
kurser som kan ingå i ämneslärarutbildningar, ges som uppdrags-
utbildning eller som fristående kurser utanför eller inom Lärarlyftet. 
Kurserna bör också kunna införlivas i Professionsprogrammet. Som 
uppdragsutbildning bör profilkurserna också vara relevanta för de 
riktade regionala insatserna som utredningen föreslår (se 11.4.4). 
Det kan också övervägas längre fram att erbjuda profilkurserna inom 
ramen för det specifikt utformade nationella skolutvecklingspro-
grammet och även erbjuda ändamålsenliga medel för deltagande i 
studierna. 

Profilkursernas innehåll är direkt relevant 

En profilering av ämneskurserna inom svenska som andraspråk kan 
utformas på olika sätt men innebär att ett strategiskt och didaktiskt 
urval av innehållet måste göras så att studierna alltid är direkt rele-
vanta för undervisning inom sfi och svenska som andraspråk på 
grundläggande och gymnasial nivå inom komvux.  
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Profileringen kan utgöras av särskilda profilkurser där så är rele-
vant. Ett exempel kan vara kurser om litteracitetsutveckling för 
vuxna; på Göteborgs universitet finns en särskild sådan kurs. För 
studenter som tänker undervisa i årskurserna 7–9 finns däremot en 
kurs om läs- och skrivinlärning. Ett annat exempel på möjlig pro-
filkurs är den introduktionskurs som gavs inom den tidigare nämnda 
utbildningen för lärare i svenska som andraspråk inom komvux: 
”Utbildning i svenska som andraspråk för vuxna i ett omvärlds- och 
individperspektiv”. Inom de befintliga kurserna inom Lärarlyftet för 
sfi och övriga vuxenutbildningen finns också goda exempel på spe-
cifikt utformade kurser. Vidare föreslår utredningen utformande av 
poänggivande kurser (se 11.4.2) som kan användas inom ramen för 
profilering. 

Det finns alltså goda exempel på relevant kursinnehåll men utred-
ningen vill betona vikten av att språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt samt arbetssätt i kombinerade/integrerade språk- och 
yrkesutbildningar bör ingå i profileringen. 

Det finns också kursinnehåll som kan bedömas vara relevant för 
undervisning av både yngre och vuxna elever. Kurser som rör svensk 
grammatik/det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv kan 
vara ett exempel här. En sådan kurs kan ingå i profileringen, men 
litteratur, didaktiska exempel och examinationsuppgifter kan, för de 
elever som avser arbeta i komvux, fokusera vuxnas lärandemöjligheter.  

Lärarutbildare i svenska som andraspråk har till utredningen fram-
fört att det saknas litteratur och annat material som behandlar vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk. Det är utredningens för-
hoppning att det material som tas fram inom ramen för förslaget om 
ett specifikt nationellt skolutvecklingsprogram (se 11.4.4) kan kom-
ma till nytta i en profilering, liksom det som kommer att framställas 
för och användas inom de poänggivande kurser som utredningen 
föreslår (se 11.4.2). Utredningens förhoppning är också att mer 
omfattande utbildningsinsatser som rör vuxenutbildningen kommer 
att uppmärksammas av förlag.  

Inom profileringen ska VFU göras inom komvux.  
Profileringar kan genomföras oavsett om utredningens förslag 

om höjda behörighetskrav genomförs fullt ut eller inte (se 11.6.3). 
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Profileringen ger relevant kompetens för en bred arbetsmarknad 

Information om profileringen riktad till blivande studenter kommer 
att tydliggöra studievägen för att få relevant kompetens att undervisa 
i sfi och övriga komvux. I dagsläget är det ofta svårt att hitta sådan 
information då t.ex. information om ämneslärarutbildning ofta an-
ger att man blir behörig för årskurserna 7–9 alternativt gymnasiet – 
vuxenutbildning nämns mer sällan.  

Utredningen erfar att det är relativt vanligt att erfarna lärare utan 
högskolepoäng i svenska som andraspråk men med olika lärarexa-
mina vill börja arbeta som sfi-lärare eller inom övrig vuxenutbild-
ning. För dessa lärare kan ämnesstudier inom en profilering innebära 
att man kan relatera sin tidigare lärarerfarenhet till de nya kunska-
perna om vuxnas lärande av och på andraspråket. 

Kompetensutveckling och utbildning av vuxna bedrivs, förutom 
inom komvux, även inom andra verksamheter av skilda slag. Exem-
pel är yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildningar, studieförbund 
och kompetensutvecklingsinsatser på arbetsplatser. Då en stor andel 
av invånarna i landet har svenska som sitt andraspråk kan studier 
inom profileringens ram alltså vara relevanta i ett bredare samman-
hang.  

Utredningen bedömer att anordnande av en profilering kommer 
att leda till att intresserade av vuxenutbildning lättare hittar till stu-
dierna och också söker eftersom det blir tydligt att den kompetens 
som studierna leder till är direkt relevant i flera sammanhang. 

Överväganden/alternativa förslag 

Utredningen har övervägt andra förslag än profilering av ämnesstu-
dierna. Andra utredningar har föreslagit en lärarexamen, en profiler-
ing/inriktning av ämneslärarutbildningen mot undervisning av vuxna 
eller en påbyggnadsutbildning. Utredningen har dock inte kunnat 
fastslå att det finns en tillräckligt bra arbetsmarknad för en så av-
gränsad lärarutbildning.  

Dessutom, som ovan angetts, anser utredningen det angeläget att 
kraven avseende vuxnas lärande i högskoleförordningen (1993:100) 
förtydligas i samband med UKÄ:s granskning (se 11.6.2). I det fall 
granskningen leder till förtydliganden eller andra åtgärder rörande 
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ämneslärarutbildningen, utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstu-
dierna och/eller VFU kan vi anta att dessa kommer att bidra till att 
samtliga ämneslärarstudenter på sikt kommer att bättre förberedas 
för undervisning inom vuxenutbildningen. De studenter som dess-
utom kan få en profilering inom ämnesstudierna i svenska som 
andraspråk kommer att få en god grundutbildning för undervisning 
inom komvux.  

Ett argument mot utredningens förslag om profilering är att det 
skulle kunna sägas splittra den student-/lärargrupp som studerar/ 
undervisar i svenska som andraspråk och splittra lärosätenas resur-
ser. Utredningen anser dock att profileringen är genomförbar, moti-
verad, ändamålsenlig och avgörande för ökad kvalitet för elever med 
svenska som andraspråk inom komvux. Vi menar att även om det 
generellt på lärosätena i dag råder brist på kompetens rörande vuxnas 
lärande så kommer det att bli möjligt att utforma och genomföra 
profilering (se vidare 11.6.5).  

Det kan anses ovanligt att tilldela lärosäten medel för ett så pass 
smalt uppdrag och ett uppdrag som redan, enligt gällande regler-
ingar, är möjligt att genomföra. Utredningen menar att detta dock 
är nödvändigt som incitament och stöd till lärosätena att kunna 
påbörja en utformning och genomförande av relevanta ämnesstudier 
rörande vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk. Vuxen-
utbildningen är av tradition inte prioriterad och medlen behövs för 
att bryta detta mönster och ge rektorer och lärare i komvux förut-
sättningar till ökad kvalitet och likvärdighet. Ett fortsatt icke-age-
rande i denna fråga – och i frågan om de låga kraven på ämnes-
behörighet – kan ses som en signal till verksamma att ökad kvalitet 
och likvärdighet inom sfi och sfi i kombination med annan utbild-
ning inom komvux inte heller framöver kommer att prioriteras.  
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11.6.5 Lärosätenas ökade kompetens och resurser för insatser 
om vuxnas lärande 

Utredningen har tidigare skrivit om att lärosätenas intresse, kunska-
per och erfarenhet av undervisning för vuxna generellt är begränsad. 
Även Vetenskapsrådet noterar detta i sitt remissvar72 till utredning-
ens promemoria73 där man instämmer i utredningens bedömning av 
behovet av utvecklingsstöd till vuxenutbildningen och betonar att 
behoven även omfattar lärarutbildare: 

Utredningen gör bedömningen att det finns stora behov av utvecklings-
stöd i vuxenutbildningen när det gäller nyanlända och att behoven om-
fattar såväl huvudmän, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt 
eventuellt annan personal. Vetenskapsrådet vill i det sammanhanget 
också framhålla att behoven även omfattar lärarutbildare vid landets 
lärarutbildningar. 

Framför allt menar vi att det kan behöva utvecklas en mer omfat-
tande kunskap om hur vetenskap och beprövad erfarenhet i prak-
tiken kan stödja undervisning i sfi/svenska som andraspråk i relation 
till målgruppens behov och förutsättningar – och till de reella för-
utsättningar som i övrigt råder för undervisningen i sfi och övriga 
komvux.  

Frågan blir då hur lärosätena ska kunna skaffa den kompetens 
som behövs för att genomföra de uppdrag som utredningen föreslår 
och vilket stöd som kan behövas i det sammanhanget.  

Utredningens förslag om prioriterade utvecklingsområden foku-
serar den kompetens som behövs initialt. Avgränsningen till de tre 
utvecklingsområdena underlättar för befintlig personal att fokuserat 
utveckla sin kompetens rörande vuxnas lärande. Det underlättar 
också för lärosätet att mer riktat söka extern kompetens. Det kan 
vara effektivt att överväga att ett (1) lärosäte får i uppdrag att ut-
forma olika typer av insatser inom ett (1) utvecklingsområde och att 
andra lärosäten får uppdrag inom övriga utvecklingsområden. Läro-
sätet kan då fokusera t.ex. området ”Kartläggning och bedömning 
för undervisning” och utforma t.ex. poänggivande kurs som också 
kan utgöra profilkurs, moduler inom nationella skolutvecklingspro-
grammet och genomföra riktade insatser.  

 
72 Vetenskapsrådet (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk. Dnr 1.1.3-2019-05988. 
73 Promemoria Statens offentliga utredningar (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvär-
dighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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Samverkan mellan lärosäten kan också bidra till stärkt kompetens 
och klokt resursutnyttjande. Skolverkets uppdrag till lärosäten 
rörande poänggivande kurser kan genomföras utifrån en s.k. ram-
kursplan, dvs. Skolverket tar i samverkan med lärosätena fram ett 
underlag för utformning av kurserna. Här kan kompetens från olika 
lärosäten bidra, såväl i framtagandet av ramkursplan som igenom-
förandet av de olika kurser som utredningen föreslår, vilket kan 
minska belastningen på enskilda lärosäten.  

Framförhållning är en förutsättning för möjligheten till stärkt 
kompetens. Utredningen vill betona vikten av att lärosätena tillfrågas 
om uppdrag i god tid innan genomförandet ska ske och att uppdragen 
bör gälla över längre tid. Detta möjliggör klokt resursutnyttjande 
enligt ovan. Med god framförhållning kommer lärosätena att vilja, 
våga och kunna anställa t.ex. adjungerade adjunkter74 från komvux-
verksamheter eller på olika andra sätt skaffa sig den kompetens som 
behövs för uppdragen. 

Det finns erfarna lärare inom komvux som kan bidra med god 
kompetens. Att i god tid anställa adjungerade adjunkter som får till-
räckligt stöd att kunna ta uppdrag ger flera fördelar på såväl kort som 
lång sikt. Det ger möjligheter till utbyte av såväl forskning som kom-
vux-verksamheternas förutsättningar och behov vilket på sikt ökar 
kompetensen såväl inom komvux som inom lärosätet.  

Skolverkets samordnande roll kan stödja utvecklingen av kompe-
tens. Utredningen har valt att lägga förslag där Skolverket ger läro-
säten i uppdrag att genomföra insatser. Vi bedömer att detta förfa-
rande är mest effektivt i dagsläget för att påskynda och fortsätta en 
utveckling av insatser för undervisning av elever med svenska som 
andraspråk inom komvux.  

Utökade möjligheter till forskning kommer att stödja lärosätenas 
intresse för vuxenundervisning. Som vi tidigare visat har lärosätena 
hittills i mycket låg grad prioriterat vuxenundervisning. Därför be-
hövs incitament i form av Skolverksuppdrag, men även i form av 
utökade möjligheter till forskning inom området (se 11.7). Utred-
ningens förslag rörande ULF-avtal, plan för utökade behörighets-
krav för lärare i sfi och svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå, profilering av ämnesstudier har också ett sådant syfte.  

 
74 En adjungerad adjunkt har sin huvudsakliga anställning utanför universitets- och högskole-
sektorn (oftast skolverksamheter) men delvis på lärosätet. Adjunkten förväntas bl.a. bidra 
med konkretisering, viktiga erfarenheter och kompetens som normalt inte finns inom hög-
skoleutbildningen. 



SOU 2020:66 Kompetens 

457 

De insatser utredningen föreslår ska alltså inte ses som konkur-
rerande verksamhet som tar resurser från genomförande och utveck-
ling av lärosätenas övriga uppdrag och kvalitetsutveckling. Läro-
sätena har alltid möjlighet att avstå från uppdrag från Skolverket. De 
förslag utredningen lägger som berör lärosäten omfattar en realistisk 
finansiering för att i samband med genomförande av de föreslagna 
insatserna erbjuda lärosätena möjligheter att utöka sin kompetens på 
ett fokuserat och långsiktigt sätt.  

Även de åtgärder som eventuellt blir resultatet av UKÄ:s kart-
läggning av huruvida ämneslärarutbildningen förbereder för arbete 
inom vuxenutbildning kan ses som incitament att öka lärosätenas 
kompetens rörande vuxnas lärande. 

Det tar alltid tid att bygga kompetens och lärosäten är förstås 
inget undantag. Utredningen är övertygad att förutsatt att kvalitets-
höjande insatser kommer att genomföras i enlighet med utred-
ningens förslag kommer även lärosätena att våga satsa, anställa, leta 
kompetens och samarbeta för att stärka sin kompetens för att kunna 
möta en sådan satsning.  

11.7 Forskning 

I det här avsnittet redogörs för forskningssammanställningar samt 
för olika myndigheter och andra institutioner eller verksamheter 
som har till uppgift att på olika sätt stödja, producera och kommu-
nicera forskning och stödja verksamma inom skolväsendet att basera 
undervisningen på forskning och beprövad erfarenhet. Avsnittet be-
handlar i huvudsak nationell forskning.  

I kapitlet presenteras vidare förslag och bedömningar rörande 
forskning som utredningen anser är avgörande för ökad kvalitet inom 
sfi och sfi i kombinationer inom komvux.  

11.7.1 Viss forskning finns, men didaktisk forskning saknas  

Utredningen erfar, liksom Komvuxutredningen (SOU 2018:71), att 
tre lärosäten starkare än andra omfattar ett vuxenpedagogiskt utbud; 
Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Linköpings univer-
sitet). Av dessa tre är det Linköpings universitet som har den tydligaste 
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vuxenutbildningsprofilen med Sveriges enda professur i vuxenpeda-
gogik och ett antal pågående forskningsprojekt inom vuxenutbild-
ningsområdet.  

Det är dock inte någon omfattande forskning som bedrivs. I Kom-
vuxutredningens enkät till lärosäten med lärarutbildning och utbild-
ningsvetenskap anger endast 17 procent av de svarande att de anser att 
de bedriver tillräckligt mycket forskning som grund för utbildning av 
lärare inom vuxenutbildningen (SOU 2018:71). 

Den forskning om vuxnas lärande som finns handlar sammanfatt-
ningsvis oftast om systemnivå och mindre om det som berör lärarnas 
vardag. Det finns t.ex. forskning kring effekter av vuxenutbildningens 
användning inom olika samhällsområden och organiseringen av 
komvux, såsom marknadsutsättningen och dess konsekvenser.  

Didaktisk forskning om vuxnas andraspråkslärande saknas 

Endast en mycket liten del av dagens omfattande forskning som be-
drivs i dag rörande utbildning och lärande handlar om komvux. Av 
denna lilla del rör mycket lite vuxendidaktik eller vuxnas lärande 
(även SOU 2018:71). Än mindre forskning bedrivs rörande det 
forskningsfält som KLIVA-utredningens uppdrag relaterar till, dvs. 
praktiknära, didaktisk forskning rörande vuxna elevers lärande av 
och på andraspråket inom sfi och övriga komvux.  

Tre sammanställningar påvisar stora forskningsbehov inom fältet. 

Avsaknaden av didaktisk forskning påpekas också i följande tre sam-
manställningar av relevant forskning för svenska som andraspråk 
och litteracitetsutveckling inom vuxenutbildningen. Dessa samman-
fattas här i syfte att visa på den samstämmighet som råder rörande 
de omfattande forskningsbehoven, men även för att inspirera till 
utvecklings- och forskningsprojekt. 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt om flerspråkighet75 finns 
en del som rör samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska 
som andraspråk för vuxna invandrare. Där ges en översikt över såväl 
nationell som internationell forskning. Översikten behandlar forsk-
ning från såväl samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga som 

 
75 Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. 
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språkvetenskapliga studier. Sammanfattningsvis visar översikten att 
vuxnas andraspråksundervisning är relativt sparsamt utforskad i den 
svenska kontexten och att den didaktiska forskningen kring hur 
vuxna tillägnar sig svenska som andraspråk under olika betingelser 
är mycket begränsad. De omfattande behov som författarna noterar 
handlar exempelvis om elevernas förutsättningar, medel för lärande, 
funktionell språklig kompetens, lärande av andraspråk och ämnen, 
styrdokument och måluppfyllelse: 

• hur elevernas studiesociala situation, studieavbrott, ekonomiska 
situation, yrkeserfarenhet, utbildningsbakgrund och framtida mål 
påverkar studierna, 

• hur eleverna själva upplever undervisningens relevans och deras 
möjligheter att påverka den, bland annat deltagarnas motivation, 
drivkraft och vilja till investering i förhållande till innehåll och ut-
formning av undervisningen, inklusive granskning av olika genus-
praktiker,  

• kortutbildade vuxnas speciella utbildningsbehov och förutsätt-
ningar for lärande; utformning av andraspråksundervisning med 
fokus på litteracitetsutveckling och modersmålets roll,  

• andraspråksinlärning vid olika typer av funktionsnedsättningar, i 
relation till stressfaktorer och annan hälsorelaterad livskvalitet 
hos nyanlända och andra invandrare, 

• på vilka sätt förlagsproducerade läromedel och nationella prov 
stödjer eller begränsar undervisning,  

• hur användning av datorteknologi kan stödja andraspråksinlär-
ningsprocessen, 

• hur autentiskt språkbruk och kommunikation i arbetslivet kan 
beskrivas och nyttjas i undervisningen, interkulturell arbetslivs-
kommunikation ur såväl arbetstagares som arbetsgivares perspektiv, 

• beskrivning av den språkliga kompetens som andraspråkselever i 
komvux behöver för att kunna tillgodogöra sig studier i andra ämnen, 

• hur styrdokumenten tolkas på olika nivåer och hur själva under-
visningen faktiskt bedrivs,  

• undervisningens innehåll/utformning i relation till måluppfyllelsen, 
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• hur alternativa organisatoriska lösningar såsom deltids-/kvälls-
undervisning, distansstudier och webbaserat undervisningsstöd 
kan bidra till ökad tillgänglighet, deltagande och måluppfyllelse. 

Den andra forskningssammanställningen är en kunskapsöversikt 
publicerad av Ifous76 över aktuell svensk forskning vad gäller under-
visning av vuxna invandrare i svenska och deras lärande i svenska. 
Urvalet av forskning för rapporten har gjorts utifrån tre principer: 
att forskningen är publicerad mellan 2002 och 2016, svensk forsk-
ning med fokus på vuxnas lärande av ett andraspråk främst inom sfi 
men till viss del även i arbetslivet samt forskning som belyser peda-
gogiska och didaktiska aspekter. Forskning om språkvetenskapliga 
aspekter av lärande av ett andraspråk inkluderades inte. Rapporten 
baseras på i första hand avhandlingar, peer-reviewartiklar och bok-
kapitel men även vissa rapporter och utvärderingar. 

Även i denna rapport är slutsatsen att forskningen om sfi är be-
gränsad och både när det gäller omfång, innehåll och vald forsk-
ningsmetod. Endast 14 avhandlingar producerades, dvs. igenomsnitt 
en per år under perioden. Det råder vidare en dominans av småska-
liga kvalitativa studier där intervjuer och observationer används som 
metoder. De som studerats är i första hand de studerande medan 
lärare, läromedel, undervisningens upplägg och innehåll inte upp-
märksammats i lika stor grad.  

Behovet av forskning är stort och forskarna bakom rapporten 
visar att det finns ett behov att av studera innehållet i undervisningen 
på sfi och hur det görs meningsfullt för de studerande likväl som de 
artefakter som används och produceras i undervisningen (digitala 
verktyg, läromedel, provmaterial, studerandes texter etc.). Sfi-pro-
vets betydelse har inte undersökts i avhandlingar trots att provens 
påverkan på undervisningen i sfi kan förväntas vara stor. Forskarna 
menar vidare att det saknas studier både om högutbildades och kort-
utbildades undervisningssituation och om den mycket heterogena 
grupp som ofta placeras i studieväg 2. Anmärkningsvärt är också av-
saknaden av studier av yrkesinriktad sfi. Samtidigt utgör inte skol-
bakgrund den enda faktorn för en sfi-studerandes behov och det 
saknas kunskap om såväl hälsoaspekter som sociala och ekonomiska 
aspekter. 

 
76 Ifous 2017. 15 års forskning om sfi – en överblick. 2017:3 en förstudie inför ett Ifous FoU-program. 
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Den tredje sammanställningen är kunskapsöversikten Grundläg-
gande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk.77 
Översikten utgår från artiklar skrivna på svenska och engelska som 
publicerats mellan 1990 och 2015 om grundläggande litteracitet hos 
vuxna andraspråksinlärare. Syftet med skriften är att ge stöd och 
hjälp till de lärare som undervisar elever, som innan ankomsten till 
Sverige har kort eller ingen skolbakgrund, för att utveckla deras för-
mågor i läsning och skrivning inom ramen för kommunal vuxen-
utbildning i sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. 

Forskning med relevans för undervisning i litteracitet inom sfi 
och svenska som andraspråk på grundläggande nivå är i översikten 
hämtad från olika områden eftersom det inte finns mycket forskning 
inom det specifika området. Man menar att det exempelvis saknas 
forskningsstudier med direkt didaktisk inriktning, om arbetssätt i 
klassrummet, om användning av tidigare språkfärdigheter och om 
användning av digitala medier. Vidare betonas betydelsen av ytterli-
gare forskning om grundläggande litteracitet generellt och undervis-
ning specifikt för nyanlända vuxna som har begränsade erfarenheter 
av skrift och/eller formell utbildning. Sådan forskning är angelägen 
för att kunna vidareutveckla en kommunal vuxenutbildning som vilar 
på vetenskaplig grund. Exempelvis menar man att det behövs ytter-
ligare kunskap inom följande områden: 

• Användningen av digitala resurser i undervisningen. 

• Betydelsen av stöd genom användande av elevernas tidigare kom-
petens i andra språk. 

• Litteracitetspraktiker av betydelse för elevernas dagliga liv och 
för deras framtida möjligheter. 

Utredningen noterar särskilt, utöver det som forskningsöversikterna 
ovan påtalar, avsaknaden av forskning rörande undervisning som 
kombinerar/integrerar språk- och yrkesutbildningar.  

 
77 Skolverket (2016). 
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Varför saknas forskning? 

De huvudsakliga orsakerna till bristen på forskning om vuxenutbild-
ning och vuxnas lärande kan övergripande beskrivas som följer:78  

• Bristen på intresse för forskning om vuxenutbildning – som speglar 
det generellt låga intresset för vuxenutbildningen i dagens debatt. 

• Reglerna för lärarutbildningen lägger en stark betoning på ung-
domsskolan vilket påverkar forskningens inriktning. 

• Det råder delade meningar om huruvida vuxenutbildningen är en 
del av utbildningsområdet eller arbetsmarknadsområdet, och av 
den anledningen bollas intresserade forskare mellan två olika 
forskningsprogram och hamnar mellan stolarna. 

Utifrån det faktum att mycket få ansökningar om forskningsmedel 
sändes in till den utbildningsvetenskapliga kommittén hos Veten-
skapsrådet respektive Skolforskningsinstitutet under 2018 menar 
Fejes79 att det går att ställa sig frågande inför varför inte universiteten, 
som erhåller forskningsanslag från staten, tar ansvar för att tillse att 
det finns forskare som har kunskap och kompetens om vuxenutbild-
ning och vuxnas lärande, och som dessutom aktivt bedriver forskning 
om och i sådan verksamhet? Det finns i dag endast en professur i 
vuxenpedagogik (vid Linköpings universitet, sedan 1983). Hur kom-
mer det sig att inga andra lärosäten nyttjar sina forskningsanslag för 
att ta institutionellt ansvar för att försörja lärarutbildningen med 
kompetens kring en så omfattande utbildningsform som komvux är, 
och som lärarutbildningen ska förbereda för arbete i?  

Till detta vill utredningen lägga det faktum att det endast krävs 
30/45 högskolepoäng i svenska som andraspråk och någon typ av 
lärarutbildning för att bli behörig i sfi respektive för undervisning i 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Denna låga gräns 
riskerar att bidra till att studier på högre nivåer inte anses behövas 
och till att få sfi-lärare därmed blir behöriga till forskarstudier, vilket 
i sin tur kan bidra till att ytterst få forskningsprojekt rörande sfi-
undervisning initieras (se utredningens förslag i avsnitten 11.6.3 och 
11.6.4). 

 
78 Fejes i SOU 2018:71. 
79 Fejes, A. 2019. Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? 
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Avsaknad av forskning får konsekvenser 

Eftersom verksamheten i skolväsendet ska bygga på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet utgör avsaknaden av didaktisk forsk-
ning om vuxnas lärande av och på ett andraspråk ett stort problem 
som har negativa konsekvenser för lärarutbildningarna och för rele-
vant kompetensutveckling och därmed för komvuxverksamheters 
möjligheter att upprätthålla och utveckla utbildningar med hög kva-
litet och likvärdighet utifrån en gemensam kunskapsbas. 

Vetenskapsrådet stödjer KLIVA-utredningens påståenden om 
sambandet mellan avsaknad av forskning och möjligheterna att för-
ändra sfi-verksamheter. I sitt remissvar80 till KLIVA-utredningens 
promemoria81 skriver man om vikten av relevant forskning för att 
kunna erbjuda kvalificerad kompetensutveckling: 

Det är önskvärt att forskningen om, och med relevans för vuxenutbild-
ning och sfi utvidgas, för att ge grund för behövlig kompetensutveck-
ling. Detta inte minst mot bakgrund av en omfattande expansion av ut-
bildning för vuxna nyanlända och statliga satsningar på yrkesutbildning 
för vuxna, men också mot bakgrund av olika utmaningar kopplade till 
utbildning och grundläggande demokratiska värden som samhället möter 
i dag.  

Vetenskapsrådet menar vidare att avsaknaden av forskning leder till 
sämre underlag för beslut om förändringar: 

Vetenskapsrådet instämmer i utredningens konstaterande att det finns 
en uppenbar avsaknad av forskning om svensk vuxenutbildning och sär-
skilt sfi (svenska för invandrare) samt att detta leder till problem att ta 
ställning till olika förhållanden inom vuxenutbildning och som underlag 
för förändringar av detta. 

Sammanfattningsvis får avsaknaden av forskning allvarliga konse-
kvenser. Gedigen och relevant forskning är avgörande för möjlig-
heterna att bygga upp en kunskapsbas för lärarutbildning och pro-
fessionsutveckling. Det innebär också att politiska beslut och 
planering av den kommunala vuxenutbildningen inte sker mot bak-
grund av ett gediget underlag i form av forskning. Det kan också 
bidra till att rektorer och lärare inom vuxenutbildningen saknar 
argument för att i samtal med beslutsfattare hävda de åtgärder som 

 
80 Vetenskapsrådet (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk. Dnr 1.1.3-2019-05988. 
81 Promemoria Statens offentliga utredningar 2019. På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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bäst kan stödja elevernas lärande. I en verksamhet som sfi och övriga 
komvux, som sker i samklang med omvärldens behov, är ett stabilt 
och uppdaterat beslutsunderlag avgörande för kvalitet på både kort 
och lång sikt. 

11.7.2 Stöd till forskning och verksamma  

Det finns flera olika myndigheter och andra institutioner eller verk-
samheter som har till uppgift att på olika sätt stödja, producera och 
kommunicera forskning och stödja verksamma inom skolväsendet att 
basera undervisningen på forskning och beprövad erfarenhet. 

Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet (VR) är den största statliga finansiären av forsk-
ning vid svenska universitet, högskolor och institut. VR är en myn-
dighet under Utbildningsdepartementet som har en ledande roll i att 
utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och där-
med bidra till samhällets utveckling. VR analyserar och följer upp 
forskningssystemet och forskningens villkor och ger råd om fram-
tida forskningspolitik. I uppdraget ligger även att på olika sätt stimu-
lera forskningssamarbete på (inter-)nationell nivå, på myndighets-
nivå och för den enskilde forskaren.  

VR har vidare har ett nationellt ansvar för att samordna kommu-
nikation om forskning och forskningsresultat och finansierar aktivi-
teter och samarbetsprojekt. Man ska arbeta långsiktigt för att forsk-
ningen ska komma till nytta i samhället. 

VR ska bland annat fördela medel till forskning och identifiera 
forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra 
forskningsfinansiärer. VR finansierar ungefär en tiondel av den forsk-
ning som bedrivs vid lärosätena, och 2019 uppgick forskningsfinan-
sieringen till 6,4 miljarder kronor till framför allt grundforskning 
inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. 
Varje år hanterar man omkring 6 000 forskningsansökningar. 

Förutom de återkommande generella anslagen för stöd till forsk-
ning finansierar VR även forskning inom ramen för regeringsupp-
drag. Här får VR öronmärkta medel för särskilda insatser. Finan-
sieringen från VR fördelar sig över ett antal bestämda ämnesområden 
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där utbildningsvetenskap är ett av områdena. Fördelningen av anslag 
till de olika verksamhetsområdena styrs till stor del av myndighetens 
regleringsbrev, där utbildningsvetenskap är ett av de minsta områdena 
och naturvetenskap och teknik är det största. Inom området utbild-
ningsvetenskap studeras lärande, didaktik och ämnesdidaktik, under-
visning, sociala och kulturella aspekter på utbildning, utbildnings-
politik, utbildningssystem och organisation samt profession. Forsk-
ning om didaktik anges alltså som ett specifikt forskningsområde 
som kan finansieras. 

Forskningsprojekt inom komvuxområdet saknas 

Komvuxutredningens genomgång av forskningsprojekt beviljade av 
VR 2016 och 2017 visade att det inte fanns något projekt inom om-
rådet vuxendidaktik och man menar i betänkandet (SOU 2018:71) 
att det var tveksamt om något beviljat projekt går att hänföra till 
komvuxområdet. VR angav vid samtal med komvuxutredningen att 
det bara var ett fåtal projektansökningar med beröringspunkter till 
komvux som inkommit under åren 2016 och 2017. Dessa projekt-
ansökningar bedömdes dock inte ha tillräcklig kvalitet. Bedömningen 
från VR är att cirka 80 procent av alla ansökningar inom området 
utbildningsvetenskap rör grund- och gymnasieskola. Cirka 15 pro-
cent fördelar sig sedan mellan högre utbildning och vuxenutbildning. 

Liknande resultat påvisas i en genomgång gjord av Andreas 
Fejes.82 Här granskades alla ansökningar som sändes in till den ut-
bildningsvetenskapliga kommittén hos Vetenskapsrådet respektive 
Skolforskningsinstitutet under 2018. Vid ansökan ska anges vilken/ 
vilka utbildningssammanhang som ansökningarna framför allt berör. 
Totalt noterades utbildningssammanhang 431 gånger, varav vuxen-
utbildning endast utgjorde 8 av dessa. Detta motsvarar inte ens 2 pro-
cent av alla gånger ett utbildningssammanhang noteras i ansöknings-
formuläret. 

VR har på uppdrag av KLIVA gjort en sökning bland ansökningar 
inom området utbildningsvetenskap under åren 2017, 2018 och 2019. 
Sökningen på nyckelorden ”sfi”, ”svenska för invandrare”, ”vuxen-
utbildning”, ”komvux” och ”vuxnas lärare” visar att fem ansökningar 

 
82 Fejes, A. (2019) Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärar-
programmen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? Studier av vuxenutbildning och 
folkbildning. Nr 10. 
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inkom under de tre åren; fyra för projektbidrag och en för forskar-
skola. En av ansökningarna blev beviljad; ett projektbidrag 2017. 

VR gör dock inte någon bedömning av hur angeläget ett sökt 
forskningsprojekt är. I stället utgår man från forskningsexcellens 
och projekt prioriteras utifrån ansökans kvalitet. De främsta anled-
ningarna till att det inte finns mer forskning kring vuxendidaktik 
finansierad av VR är alltså kombinationen av få ansökningar, stor 
konkurrens och ansökningar med för låg kvalitet. 

Skolmyndigheter 

De olika skolmyndigheterna har olika uppgifter som rör forskning. 

Skolverket  

Skolverket ska enligt sin instruktion (SFS 2015:1047) sammanställa 
och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildnings-
området. Målet är att öka kunskapen om forskning hos lärare, för-
skollärare och annan pedagogisk personal, rektorer, förskolechefer 
och huvudmän i hela skolväsendet, så att de kan dra nytta av och 
använda forskningsresultaten i praktiken.  

Utredningen instämmer i Komvuxutredningens uppfattning att 
det är svårt att på Skolverkets webb hitta forskningsresultat som 
specifikt handlar om vuxenutbildning och än svårare att hitta forsk-
ning om vuxnas andraspråksutveckling (se SOU 2018:71). Det som 
Skolverket sammanställt gällande resultat av forskning inom utbild-
ningsområdet finns vid länk (se fotnot83). 

Skolverket har givit olika universitet och högskolor uppdrag att 
skriva artiklar och lärosätena svarar självständigt för urval och kvali-
tetssäkring. Det totala antalet sidvisningar för samtliga webbartiklar 
är cirka 558 000, vilket är en ökning med cirka 71 procent i en jäm-
förelse med föregående år, något som delvis kan förklaras av ökad 
förmåga att navigera på den nya webbplatsen.84 På nyss nämnda 
webbsida kan man klicka på: ”Bevakningsområden och lärosäten”, 

 
83 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning. 
84 www.skolverket.se/publikationer?id=6297. 
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”Fler vägar om forskning i skolan”, ”Forskning för skolan – kunskaps-
översikter”, ”Hitta och välj forskningsartiklar” samt ”Sök skandina-
visk forskning om förskolan”.  

Utredningens övergripande granskning av bevakningsområdena 
visar att områdenas texter inte är direkt relevanta för lärare som 
arbetar med vuxna som lär ett andraspråk och lär på ett andraspråk. 
Inte heller kunskapsöversikterna är direkt riktade till verksamma 
inom vuxenutbildningen.  

En sökning på ”Hitta forskningsartiklar” ger också ett magert 
resultat. Om man klickar i och söker på alla artiklar för skolformen 
”vuxenutbildning” får man (juli 2020) 16 träffar om exempelvis arti-
ficiell intelligens i skolan, skolledarskap, ämnet samhällskunskap, 
matriser och illustrationer. Motsvarande sökning för grund- och 
gymnasieskolan ger vardera 526 träffar. Sökordet ”vuxenpedagogik” 
ger ingen träff. Sökordet ”vuxnas lärande” genererar 10 träffar varav 
5 träffar handlade om förskola/små barn, 1 riktades till fritidspeda-
goger, 1 till specialpedagoger, 1 handlade om flerspråkighet generellt, 
1 om kollegial handledning och 1 om kritiskt förhållningssätt. 

Utredningen hittar dock en artikel, taggad för grundskola och 
gymnasieutbildning, om Språklig kompetens som handlar om sfi-
elevers uppfattning om bedömning av muntlig färdighet inom ramen 
för det nationella slutprovet i sfi.  

På samma webbsida kan man också välja ämne och fokusområde. 
En sökning på ämnet ”svenska som andraspråk” ger 44 träffar varav 
3 är taggade för vuxenutbildning. En sökning på fokusområdet ”yrkes-
utbildning” ger 6 träffar varav två är taggade för vuxenutbildning.  

Skolverket arbetar också med spridningsuppdraget genom inne-
hållet i Lärportalen och via regeringsuppdrag om riktade kompetens-
utvecklingsinsatser i landet.  

Skolforskningsinstitutet 

Skolforskningsinstitutet är också en myndighet under utbildnings-
departementet och ska verka för att undervisningen i skolväsendet 
bedrivs på vetenskaplig grund. Detta gör man genom att samman-
ställa forskningsresultat samt att bevilja projektmedel för praktik-
nära forskning.  
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Institutet har två typer av forskningssammanställningar. För 
olika systematiska översikter sammanställer och analyserar institutet 
forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara en på 
förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den 
bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den 
tidpunkt då översikten framställs. En av de systematiska översikter 
som publicerats sedan 2016 har direkt beröring med komvux eller 
annan vuxenutbildning: Individanpassad vuxenutbildning – med 
fokus på digitala verktyg (2019). I översikten sammanställs forskning 
om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra 
individanpassning inom vuxenutbildning. Syftet är att sammanfatta 
forskningen på området och ge exempel på hur undervisning kan 
anpassas till vuxna elevers individuella behov och förutsättningar. 
Ett speciellt fokus för översikten är hur lärare kan använda digitala 
verktyg för att individanpassa undervisningen. Översikten är inrik-
tad på utbildning som är, motsvarar eller liknar kommunal vuxen-
utbildning i Sverige. 

En annan typ av forskningssammanställning är de publikationer 
där Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar inter-
nationella forskningsöversikter. Syftet är att ta tillvara vetenskaplig 
kunskap som kan vara till nytta för verksamma inom svensk förskola 
och skola. 

Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion (SFS 2014:1578) 
identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forsk-
ning saknas och utlysa medel för praktiknära forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom de områden där sådan relevant forskning 
saknas. För praktiknära skolforskning erhåller Skolforskningsinstitu-
tet hittills årligen cirka 18 miljoner kronor (2019). Ett av de projekt 
som tilldelats medel sedan 2016 handlar om yrkesutbildning och ett 
handlar om sfi/övrig vuxenutbildning, nämligen grundläggande 
litteracitetsundervisning inom sfi. Syftet med projektet är att ut-
veckla undervisningsformer inom sfi studieväg 1 som stödjer elever-
nas andraspråksutveckling, särskilt tidig läs- och skrivutveckling. 
Projektets frågeställning utgår från språkdidaktisk forskning om 
klassrumsinteraktionens betydelse för elevers språkutveckling.  
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Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, 
unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att 
nå målen för sin utbildning. SPSM bedriver inte egen forskning men 
sprider resultat och ska enligt sin instruktion (SFS 2011:30) ”verka 
för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsätt-
ning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av 
god kvalitet i en trygg miljö”. Myndigheten ska bidra till goda förut-
sättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kun-
skapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande (vilket är det 
begrepp som används i instruktionen). Det gör man genom special-
pedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel 
och statsbidrag. SPSM anordnar kurser, konferenser, tematräffar, nät-
verk, erbjuder rådgivning m.m. Man ger också specialpedagogiskt stöd 
i form av rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och 
kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet.  

Nationella centra 

Det finns även två särskilda nationella centra, placerade vid univer-
sitet, med regeringsuppdrag att bland annat kommunicera forskning 
på vuxenutbildningens område. Det ena är Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Det andra är 
Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, ENCELL, vid 
Jönköpings universitet. 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett 
nationellt kompetens- och resurscentrum för nyanlända och fler-
språkiga elevers andraspråksutveckling och lärande inom alla skol-
former. Man riktar därmed sin verksamhet till samtliga pedagogiskt 
verksamma, inte enbart lärare i svenska som andraspråk/sfi. Verk-
samheten kan grovt delas in i tre olika verksamhetsgrenar: kompe-
tensutveckling och övriga uppdrag, råd och stöd samt påverkan och 
samverkan. Genom sådant omvärldsnära arbete kan NC ses som en 
länk mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verk-
samheter. Inom verksamhetsfältet arbetar NC aktivt för kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte och samverkan med utbildningsaktörer vad 
gäller mediering av forskning, beprövad erfarenhet och verksamhets-
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nära praktik. NC genomför omfattande kompetensutvecklings-
insatser baserade i forskning och beprövad erfarenhet, i dagsläget ofta 
via Skolverket, rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för hela skolväsendet samt med annat innehåll som anpassas efter 
utbildningsverksamhetens behov och förutsättningar. Genom dessa, 
och genom omfattande kontakter med skolverksamheter i hela lan-
det, har man en god uppfattning om förutsättningar som råder inom 
uppdragsområdet. NC bedriver inte forskning inom ramen för sin 
verksamhet, men kan ses som en mediär av forskning då man stödjer 
verksammas tillämpning av forskning och bygger beprövad erfarenhet. 
NC genomför också kontinuerligt forskningsbaserade och praktik-
nära utvecklingsprojekt. Ett sådant långsiktigt projekt handlar om 
språk- och yrkesintegrerad undervisning som också utgör grunden 
för NC:s kompetensutvecklingsinsatser inom området85.  

Verksamheten hos Nationellt kompetenscentrum för livslångt 
lärande (Encell) kretsar också kring forskning och kunskapssprid-
ning. Encell har ett uppdrag kring det livslånga lärandet, ett över-
gripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning 
inom området vuxnas lärande, arbetsplatsrelaterat lärande och kom-
petensutveckling och ska nå praktiker med syftet att bidra till 
förnyelse, utveckling och förbättringar. Encell har också ett särskilt 
ansvar att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om lärande för 
intressenter inom näringsliv och organisationer, så att denna kun-
skap kan omsättas i praktisk handling och därmed konkret bidra till 
arbetslivets förnyelse och utveckling. Knuten till Encell finns forsk-
ningsmiljön Livslångt lärandet, vars huvudsyfte är att bedriva forsk-
ning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner. 
Enligt uppgift från Encell har dock medlen till den egna forskningen 
upphört, vilket innebär att Encell i dag främst arbetar med sam-
manställning och kunskapsspridning av annan forskning inom om-
rådet vuxnas lärande. Den forskning som ännu pågår har uteslutande 
koppling till högre utbildning, inte komvux. I forskningsprojektet 
”Kvalitet i vuxenutbildningen” som pågick mellan 2014 och 2015 
studerades hur kommunerna arbetade med kvalitet inom vuxen-
utbildningen. Projektet satte dock fokus på verksamhetsutveckling 
och hade inte vuxendidaktiska frågor som huvudområde.  

 
85 Se www.andrasprak.su.se/om-oss/ncs-verksamhet/kompetensutveckling/spr%C3%A5k-
och-yrkesutbildningar-f%C3%B6r-unga-vuxna-och-vuxna-1.411287. 
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Organisationer och projekt 

Här beskrivs några organisationer och projekt som iscensätter praktik-
nära forskning i olika former av samarbeten.  

ULF 

Göteborgs universitet har, tillsammans med universiteten i Karlstad, 
Uppsala och Umeå, fått i uppdrag av regeringen att under perio-
den 2017–2021 bedriva en försöksverksamhet i syfte att utveckla och 
pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och 
högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära 
forskning.86 Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt veten-
skaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skol-
väsendet. Verksamheten har fått namnet ”ULF-avtal” (Utbildning, 
Lärande, Forskning). Medverkande lärosäten tecknar lokala s.k. 
ULF-avtal om samverkan med kommunala och enskilda skolhuvud-
män. Avtalen innebär att båda parter ska medverka till att skapa 
förutsättningar för att forskare och lärare i det dagliga arbetet ska 
kunna samverka kring forsknings- och utvecklingsarbete. Totalt del-
tar 27 lärosäten med lärar- eller förskollärarutbildning och drygt 
100 huvudmän i försöksverksamheten.  

Enligt de ansvariga universitetens gemensamma avsiktsförklaring 
ska modeller för samverkan utvecklas och prövas inom tre övergri-
pande kategorier: 

• Särskilda anställningar och uppdrag, 

• aktiviteter för att bedriva och stärka praktiknära forskning utifrån 
skolans behov, och 

• skapandet av långsiktiga strukturer för att möjliggöra för lärare, 
lärarstudenter och forskare att kunna samverka i praktiknära 
forskning och verksamhetsutveckling. 

Samverkansmodellerna kan se olika ut, men tanken är att de ska leda 
till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper 
inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare 

 
86 Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning 2017-03-09 U2015/03573/UH 
U2017/01129/UH. 
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inom akademin. Ambitionen är att modellerna succesivt kan övergå 
i en permanent infrastruktur för samverkan kring praktiknära forsk-
ning mellan respektive lärosäte och huvudman. 

Försöksverksamheten är i dag organiserad i fyra noder för att 
skapa och pröva modeller för samverkan i relation till förutsätt-
ningarna i området. Verksamheten styrs i ledningsgrupper bestående 
av företrädare från lärosäte och kommun. Enligt uppdraget omfattas 
hela skolväsendet och det ska ”finnas en variation bland skolhuvud-
männen med avseende på t.ex. storlek, geografiskt läge, skolform 
och årskurser”. I samtal med företrädare för noderna noterar utred-
ningen ett stort intresse för komvux och företrädare förmedlar också 
att man under senare år mött ett ökande intresse bland kommunerna 
för forskning som berör olika aspekter av den kommunala vuxen-
utbildningen. Inom de begränsade resurser som försöksverksamheten 
har till sitt förfogande är det dock tydligt att grund- och gymnasie-
skolorna har prioriterats och att komvux ytterst sällan ingår i för-
söksverksamheten. Kontakter med företrädare från ULF-avtal ger 
vid handen att en (1) skiss till samverkan med komvux inkommit 
men att detta inte beviljades p.g.a. stor konkurrens. Skissen handlade 
om att möta behovet av pedagogiskt stöd för elever med svenska 
som andraspråk under vård- och omsorgsutbildning. Därutöver rap-
porteras att komvux ingår i två aktiviteter. 

Ifous  

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa 
nytta för svensk skola och förskola. Ifous är ett helägt dotterbolag 
till Skolporten AB. Det finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. 
År 2018 hade Ifous 149 medlemmar, de flesta skolhuvudmän men 
även intresseorganisationer med intresse för utbildningsfrågor. 

Ifous samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklings-
arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet, 
ofta som en process över tre år. Forsknings- och utvecklingsinsat-
serna bygger på medlemmarnas behov, genomförs tillsammans med 
lärare, skolledare och forskare och ska stärka skolhuvudmännens 
förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån 
beprövad erfarenhet. 
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Ett av de FoU-program som genomförts under 2018–2020 är 
Språkutvecklande undervisning inom sfi. Fyra huvudmän/anordnare 
deltar. Programmet syftar till att utveckla undervisningen inom sfi 
genom att arbeta språkutvecklande med fokus på flerspråkighet som 
en resurs samt elevers vardags- och yrkesspråk. Programmet ska 
bidra till att undervisningen utgår från ett innehåll som är relevant 
för elevernas vardags- och arbetsliv samt öka elevernas delaktighet. 
Genom att utgå från befintlig forskning och genom att bepröva 
erfarenhet ska programmet bidra till att utveckla ny kunskap som 
vilar på vetenskaplig grund. Fyra publikationer är hittills gjorda. Pro-
grammet avslutas vid årsskiftet och utvärderas externt.  

Andra, för komvux relevanta program, som är planerade att starta 
under 2020 är de om En individanpassad vuxenutbildning och Under-
visningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. 

IFAU 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet, loka-
liserat till Uppsala universitet. IFAU ska främja, stödja och genom 
forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar. Man ska 
bland annat utvärdera effekter på arbetsmarknaden av olika reformer 
och åtgärder inom utbildningsväsendet inklusive kommunal vuxen-
utbildning. IFAU studerar också hur olika åtgärder påverkar indi-
viders studieresultat och framtida arbetsmarknadsutfall. I analyserna 
studeras särskilt effekterna för män och kvinnor, olika åldersgrupper 
och personer med olika social bakgrund. IFAU har publicerat ett 
antal rapporter som beskriver effekter av vuxenutbildningen. Bland 
IFAU:s forskningsområden som är särskilt aktuella i relation till sfi 
och övrig vuxenutbildning kan nämnas: Invandring, skola och 
arbetsmarknad, Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet samt 
Utbildning, lärande och humankapital.  
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NVL och Alfarådet 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nätverk som 
finansieras av Nordiska Ministerrådet. NVL främjar utvecklingen 
och implementeringen av strategier för livslångt lärande och kompe-
tensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska 
länderna. Nätverket arrangerar öppna konferenser, webbinarier och 
seminarier inom olika temaområden. Man förmedlar också kunska-
per om aktuella rapporter, forskningsresultat, litteratur och konfe-
renser om vuxnas lärande.  

NVL arbetar med forskning genom att sätta samman tidsbegrän-
sade nordiska arbetsgrupper med forskare som samlar in och för-
medlar information om prioriterade teman i samverkan med prak-
tiker. Vidare ingår forskare i expertnätverk och arbetsgrupper och 
medverkar i NVL:s olika rapporter.  

Det nordiska Alfarådet är ett nätverk under NVL. Målgruppen 
för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell 
skolbakgrund som inte har något av de nordiska språken som 
modersmål. Alfarådet arbetar för att stärka målgruppens grundläg-
gande färdigheter och kunskaper för aktivt deltagande i samhället 
och arbetsmarknaden. Målet är att skapa anpassade och mer effektiva 
utbildningsvägar för vuxna som behöver grundläggande litteracitets-
färdigheter och språkkompetens och parallellt. 

Alfarådet har bland annat publicerat en kompetensbeskrivning av 
lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål 
än de nordiska (se 11.2.5). Under 2020 planeras en utredning av 
litteracitetsundervisning i de nordiska länderna. 

Sociala media – och andra sammanhang 

Det kan, trots ovan beskrivna olika instanser, vara svårt för enstaka 
rektorer och lärare att hitta relevant forskning och också tid att läsa 
och diskutera forskningen och den egna erfarenheten, och behovet 
av kompetensutveckling tillgodoses inte alltid (se 11.3). Informella 
nätverk mellan grupper har alltid funnits och kan spela stor roll för 
lärares och rektorers utveckling. I takt med utvecklingen av digital 
teknik har tillgången till olika arenor för professionella diskussioner 
ökat, exempelvis specifika webbplatser, bloggar och tematiska Face-
book-grupper.  
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Ett exempel är inlägg och diskussioner i Facebook-grupper som 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) administrerar. 
Dessa grupper har över 20 000 medlemmar. Det finns också andra 
grupper såsom Yrkesinriktad svenska och förstås grupper även i 
andra länder, såsom t.ex. Arbeidsrettet norskopplæring som admi-
nistreras av Kompetanse Norge.  

Framför allt använder sig lärare av ett sådant ”utökat kollegium” 
i sociala medier av två anledningar: delning och stöttning. Tidiga 
studier har pekat ut detta som ett problem genom att delning och 
stöttning ses som enkla och ytliga interaktioner som inte leder till 
djupgående pedagogiska diskussioner och kanske inte heller omfat-
tar forskningens mer komplexa sammanhang. Däremot betraktar 
senare forskning sådan delning och stöttning som mycket viktiga för 
lärare eftersom de bidrar till att öka lärares professionella själv-
förtroende. Grupperna kan fungera som ett viktigt komplement till 
traditionella och kollegiala samtal, och bidra till att ge nya perspektiv 
på den egna undervisningen. Särskilt användbart kan det vara för 
lärare som arbetar i en liten skola med få kollegor.  

Sammanfattningsvis kan man säga att lärares deltagande i sociala 
medier kan erbjuda professionellt stöd och bollplank, men det kan 
också ses på som ett svar på en avsaknad av förutsättningar för 
reflektion på arbetsplatsen och som avsaknad av relevant kompe-
tensutveckling. Utredningen vill tillägga att det vid läsning av inlägg 
och diskussionstrådar i grupper för sfi blir tydligt att strikt admi-
nistration av grupperna behövs så att inte spridning av fakta som 
strider mot gällande regleringar får fäste och inte heller alltför för-
enklade forskningsresultat eller undervisningsmetoder. 

Vidare beskrivs på webben och via sociala media även resultat av 
olika utvecklingsprojekt såsom projektredovisningar och -utvärder-
ingar. Det kan handla om t.ex. ESF-projekt eller projekt inom ramen 
för statsbidrag för sfi (se 11.8.2, Andra överväganden). Det kan 
också handla om utvärderingar av projekt/utvecklingsarbete som 
huvudmän genomför själva eller med stöd av olika aktörer. Som 
tidigare beskrivits (se 11.3.1 och 11.8.1) publicerar Skolverket artik-
lar/reportage och rapporter, men rapporterna är inte systematiskt 
uppbyggda och sammanställs inte. Utredningen menar att sådant 
material kan fungera som inspiration och underlag för reflektion. 
Det är däremot tveksamt huruvida eller i vilken omfattning mate-
rialet kan sägas definitivt kunna bidra till beprövad erfarenhet och en 
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ämnesteoretisk kunskapsbas som grund för sfi- och andraspråks-
lärares professionalisering.  

11.8 Förslag och bedömningar om forskning 

Bakgrunden ovan visar att det visserligen finns ett flertal verksamheter 
som stödjer och/eller producerar forskning, som sammanställer och 
kommunicerar forskning, samt verksamheter som stöder verksamma 
att tillämpa forskning. Avsnitten ovan visar dock att omfattningen av 
sådant arbete som är relevant för sfi och övriga komvux inte sker i 
någon större omfattning, och än mindre sätts undervisning för elever 
som studerar svenska som andraspråk och ämnen via sitt andraspråk i 
fokus. Utredningen bedömer att det är hög tid för en ambitions-
höjning som bör omfatta en utbyggnad av utvecklingsprojekt samt 
praktiknära och didaktisk forskning rörande vuxnas lärande av och på 
andraspråket svenska. 

För att genomföra en sådan ambition krävs medel för sådan 
forskning och att det finns forskare som är intresserade av att forska 
kring vuxnas lärande. Komvuxutredningen gjorde bedömningen att 
det bland lärosätena behövs åtgärder för att stärka resurserna för 
forskningen om vuxnas lärande och vuxendidaktik och öka intresset 
för detta forskningsområde. Övergripande instämmer KLIVA-ut-
redningen i Komvuxutredningens och Skolkommissionens bedöm-
ning om att det behöver formas miljöer som integrerar forskning, 
lärarutbildning och huvudmän för att möjliggöra en aktiv och nära 
samverkan som grund för utveckling av praktiknära forskningen 
(SOU 2018:71, SOU 2017:35). 

VR betonar i sitt remissvar87 till KLIVA-utredningens prome-
moria88 att omfattningen av forskning rörande vuxenutbildning är 
mycket begränsad och föreslår stöd för uppbyggnad av forsknings-
området: 

Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté har i sin Forsk-
ningsöversikt (VR 2019, s. 18) konstaterat att svensk forskning om 
vuxenutbildning är mycket begränsad, trots att väldigt många elever 
genomgår sådan utbildning. Kommittén konstaterar vidare att yrkes-
utbildning och lärande i arbetslivet, som berör vuxna i yrkesutbildning 

 
87 Vetenskapsrådet (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk. Dnr 1.1.3-2019-05988. 
88 Promemoria Statens offentliga utredningar (2019) På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdig-
het inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
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på Komvux, också är underbeforskade områden. Vetenskapsrådet menar 
att ett stöd till uppbyggnad av forskningsområdet bör göras långsiktigt 
genom förstärkning av medelsramen till utbildningsvetenskaplig forsk-
ning, för fördelning till exempelvis forskarskolor, nätverksbidrag eller 
projektbidrag efter kvalitetsbedömning /…/. 

11.8.1 En övergripande ambitionshöjning behövs 

Utredningens bedömning: Skolverket bör i utökad omfattning 
sammanställa och sprida forskning rörande undervisning av elever 
som lär svenska som andraspråk och använder sitt andraspråk för 
att lära ämnen och yrke inom komvux. 

 
Skolverket ska enligt sin instruktion (SFS 2015:1047) sammanställa 
och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildnings-
området, inklusive komvux. Målet är att öka kunskapen om forsk-
ning hos lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal, rek-
torer, förskolechefer och huvudmän i hela skolväsendet, så att de kan 
dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Utred-
ningen redogjorde i avsnitt 11.8.1 för en övergripande granskning av 
Skolverkets sammanställningar av resultat av forskning som är rele-
vant för undervisning av vuxna som lär andraspråket svenska och lär 
ämnen och yrken via andraspråket. Granskningen visade att mycket 
lite av materialet var direkt relevant. Att även verksamma inom kom-
vux kan hitta sammanställningar och artiklar om relevant forskning, 
särskilt nya rön, är av stor betydelse för möjligheterna att basera 
undervisningen på forskning och beprövad erfarenhet. Det kan vara 
särskilt viktigt för lärare och rektorer som inte kontinuerligt kan ta del 
av kompetensutveckling exempelvis via högskolepoänggivande kurser. 

Skolverkets webb utvecklas kontinuerligt och det finns utan 
tvekan redan befintliga artiklar med mer generellt innehåll som även 
rektorer och lärare inom vuxenutbildningen kan ha nytta av, t.ex. 
ledarskap, bedömning, kvalitetsarbete och flerspråkighetsfrågor. Det 
är dock anmärkningsvärt att specifika kunskapssammanställningar 
för arbete inom vuxenutbildningsområdet saknas. Enligt instruk-
tionen till Skolverket har man ett ansvar för att sammanställa och 
sprida kunskap om resultat av forskning för hela skolväsendet även 
om det enligt Skolverkets webb är de anlitade lärosätena som själv-
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ständigt svarar för urval av artiklarna. Det kan därmed finnas anled-
ning att reflektera över prioriteringar och intresset hos såväl Skol-
verket som lärosätena vad gäller sfi-elever och andra elever som lär 
på sitt andraspråk i den stora skolformen vuxenutbildning.  

Ambitionshöjning avseende forsknings- och utvecklingssamverkan 

Utredningen instämmer övergripande i rekommendationerna i betän-
kandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring 
(SOU 2018:19) och uppmanar regeringen att särskilt beakta och in-
kludera den kommunala vuxenutbildningens förutsättningar i kom-
mande forskningspolitiska propositioner och i andra beslut rörande 
samverkan mellan lärosäten och skolverksamheter.  

Ovan beskrev utredningen den försöksverksamhet som pågår 
under 2017–2021 och som benämns ULF-avtal. Syftet är att utveckla 
och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan lärosäten 
och huvudmän inom skolväsendet. Försöksverksamheten ska bidra 
till en stärkt vetenskaplig grund i lärarutbildning och skolväsendet, 
men hittills medverkar komvux i denna försöksverksamhet endast 
genom ett projekt. 

Att komvux är underrepresenterat i ULF-samarbetet kan enligt 
företrädare för de lärosäten som ingår ha flera orsaker. En anledning 
kan vara att komvux i vissa kommuner sorterar under arbetsmark-
nadsförvaltningen medan ULF-samarbetet i kommunen vanligtvis 
sker nära utbildningsförvaltningen. Det medför att kommunens re-
presentant i ledningsgruppen för ULF inte har kunskap om/mandat 
för komvux. Det finns dock exempel på att avtal skrivs såväl med 
verksamhetsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildning 
som med cheferna för övriga skolförvaltningar. 

Skälen till underrepresentation inom ULF kan förmodligen också 
sökas i att antalet lektorer och förestelärare hos huvudmannen, som 
är de som ofta är aktiva i ULF-arbetet, inom komvux är litet eller 
obefintligt. Även det faktum att övningsskolor, som är en stödpunkt 
i ULF-arbetet, inte finns för komvux, kan bidra till att komvux inte 
är med i samarbetet. 

Försöksverksamheten avslutas 2021 och ska slutredovisas till re-
geringen den 1 mars 2022. Utredningen erfar i samtal med företrä-
dare för ULF att det finns ett brett stöd för fortsättning i någon 
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form hos olika parter. Man framför till utredningen att stöd för den 
kommunala vuxenutbildningens medverkan i ULF-avtal vore ange-
läget och önskvärt och att det finns goda möjligheter att inom ULF-
strukturen inkludera även komvux-verksamheter. Enligt företrädarna 
bör specifika förutsättningar såsom t.ex. relativt korta upphand-
lingsperioder inte omöjliggöra att sfi omfattas av ULF eftersom av-
talen mellan lärosäten och huvudman ofta uppdateras. Det krävs 
dock att processerna inom ULF-samverkan relateras till huvudman-
nens upphandlingsperioder.  

Utredningen bedömer att berörda inom ULF-avtal i än högre 
grad bör eftersträva att även komvux involveras i samverkansarbetet 
så att strukturer och processer som möjliggör utvecklingsprojekt 
inom komvux kommer till stånd.  

Att rektorer och lärare samverkar med doktorander och andra 
forskare/lärarutbildare inom ULF-avtal bidrar till att verksam-
heterna får fler förutsättningar att utveckla sin samlade kompetens 
och kvalitet. På så sätt kan förbättringskapaciteten i sfi-verksam-
heter öka samtidigt som det kan leda till att lärare önskar studera på 
högre nivåer. Att komvux snarast involveras i högre grad stödjer 
utredningens förslag i följande avsnitt 11.8.2 om forskarskola. Upp-
arbetande av kontaktvägar och strukturer kan också gynna lärar-
studenters möjligheter att göra sin VFU på komvux. Samverkan är 
också viktig för lärarutbildningarnas koppling till beprövad erfaren-
het och skolverksamheternas förutsättningar och behov.  

Utredningen ser, som tidigare nämnts, ett stort behov av lång-
siktigt och strukturerat utbyte mellan lärosäten och komvuxverk-
samheter. Ytterst få arenor för utbyte och samverkan finns dock 
i dag. Det är inte tillräckligt förekommande att lärarutbildare och 
skolverksamma möts inom ramen för VFU (se 11.5.5) och struk-
turerat utbyte sker inte heller via de relativt få långvariga uppdrag 
som lärosäten får rörande kompetensutveckling eller skolutveckling 
för komvux (se 11.3). Flera företrädare för huvudmän har till utred-
ningen framfört att man upplever det som svårt att hitta rätt kon-
takter på lärosätena för frågor om forskning och utveckling; man vet 
inte vilka forskare/lärarutbildare – eller institutioner – som arbetar 
med vuxnas lärande. Det är också tydligt i utredningens samtal med 
lärarutbildare att man önskar möjligheter till ökad kontakt med 
komvuxverksamheter.  
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Forskarskolor som verktyg för ambitionshöjning  

Utredningens förslag rörande stärkt kompetens syftar till att skapa 
en långsiktigt hållbar sammanhängande kedja; ett ekosystem för den 
kunskapsökning rörande vuxnas lärande av och på svenska som 
andraspråk som vi menar behövs hos flera aktörer inom och kring 
komvux, såväl skolverksamma som lärarutbildare och skolmyndig-
heter. Detta förutsätter ett strukturerat utbyte mellan aktörerna/ 
parterna och att man upplever incitament för samverkan och annat 
utbyte. Som ett led i detta föreslår utredningen i det följande inrät-
tande av en forskarskola samt specifika medel till forskningsprojekt.  

Utredningen ser inrättande av en nationell forskarskola med ett 
praktiknära och ämnesdidaktiskt fokus rörande vuxnas lärande av och 
på svenska som andraspråk som ett sätt att långsiktigt öka kompe-
tensen och tillgången till relevant ämnesdidaktisk forskning. Forskar-
skolor är ett relativt vanligt förekommande sätt att bygga kompetens, 
ofta genom att flera doktorander genomför sin forskarutbildning 
inom ett tema såsom exempelvis de befintliga forskarskolorna Språk 
och lärande i ett mångfaldsperspektiv eller Flerspråkighet, litteracitet och 
utbildning för att nämna några för utredningen relevanta teman. Pri-
märt ökas på detta sätt kunskapen inom forskningsfältet och hos 
doktoranderna, men även hos lärosätets handledare och andra berörda 
under doktorandtiden.  

Kommunlektorer anger att de i sin forskarutbildning, utöver 
kunskaper inom avhandlingsområdet, utvecklat en mängd kompe-
tenser av värde för utvecklingen av en skola som ska vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet89. Hit hör exempelvis att för-
stå och förhålla sig till forskning och vetenskapliga resultat liksom 
till olika forskningsmetoder, förmågan att snabbt kunna överblicka 
nya kunskapsområden samt ett kritiskt tänkande som innefattar 
kunskap om analys och reflektion. För den nödvändiga uppbygg-
naden av en kunskapsbas är detta avgörande kompetenser. 

Inom ramen för en forskarskola och dess tema kan flera dokto-
rander antas, vilket kan möjliggöra specialutformade kurser, sär-
skilda seminarier, doktorandsamarbeten och annat som kan stödja 
doktorandens väg inom utbildningen. Det är också vanligt att 

 
89 Serder, M. (2016) Tillbaka i skolan som kommunlektor Intervjuer med forskarutbildade lärare 
kring deras uppdrag hos kommunala och enskilda huvudmän. Kommunförbundet Skåne. 
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doktorander, som ibland har en lärarexamen, undervisar i lärarutbild-
ning och/eller på kurser under utbildningstiden. På det sättet kan 
den pågående forskningen direkt komma lärarutbildningen tillgodo.  

Det finns olika typer av forskarskolor som på olika sätt är knutna 
till ett eller flera lärosäten. Aktuella i dagsläget är t.ex. forskarskolor 
för lärarutbildare. Utredningen finner dock att inget perspektiv på 
vuxnas lärande inryms i pågående forskningsprojekt däri. Ytterligare 
ett exempel är det i forsknings- och innovationspropositionen 2020 
föreslogs en forskarskola till licentiatnivå för yrkesverksamma folk-
högskollärare. Forskningen inom den forskarskolan förväntas bidra 
med att ny kunskap tillförs forskningsfältet om folkhögskolan och 
folkbildningen, men även utveckla den vetenskapliga grunden för 
undervisning på landets folkhögskolor. 

Det finns sedan en tid också forskarskolor som delfinansieras av 
lärosäten och kommuner där verksamma lärare på deltid studerar 
mot en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Tanken här är bland 
annat att läraren meriterar sig för arbete som lektor i skolan. Utred-
ningen erfar att denna struktur initialt upplevdes som angelägen och 
relevant av såväl kommuner som lärosäten men att formatet kan vara 
tveksamt av flera anledningar, bland annat eftersom lärare/dokto-
rander efter doktorsexamen tenderar att stanna i akademin i stället 
för att fortsätta sin anställning hos huvudmannen.  

Att byta yrkesroll, dvs. att gå från att arbeta som erfaren lärare 
till att bli ”nybörjarforskare” i en forskarutbildning – eller upprätt-
hålla båda rollerna samtidigt – är ofta mycket utmanande på många 
sätt. Att gå i en sammanhållen forskarskola/-utbildning kring ett 
tema innebär att doktoranderna lättare kan få stöd och sammanhang 
i sina studier. 

11.8.2 Vetenskapsrådet ska utlysa medel till en forskarskola 

Utredningens förslag: Vetenskapsrådet ska tilldelas medel för ut-
lysning av en nationell forskarskola mot doktorsexamen. Forskar-
skolan ska ha ett praktiknära och ämnesdidaktiskt fokus rörande 
vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux. 

Vid utformandet av forskarskolan ska tas hänsyn till de för-
utsättningar som råder för verksamma inom komvux. 
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Utgångspunkter för forskarskolan 

Syftet med forskarskolan ska vara att både utveckla verksamhets-
relevant didaktisk kunskap och att stödja utbyte och samverkan 
mellan lärosäten och komvux. Vetenskapsrådet ska därför utforma 
en relevant och ändamålsenlig utlysning så att forskarskolan får 
förutsättningar att bidra till en ökad kunskapsbas och så att forskare 
efter genomgången utbildning kan fortsätta bidra till utveckling av 
komvuxverksamheter i landet. Utredningen resonerar här nedan om 
några faktorer som kan behöva beaktas vid utformandet av utlys-
ningen och forskarskolans utformning. 

Att formulera en ansökan till forskarskola eller ett forsknings-
projekt är ett omfattande och kvalificerat arbete som kräver bland 
annat doktorsutbildning och senior forskningserfarenhet. Inom de 
utvecklingsområden utredningen prioriterar är det ytterst få seniora 
forskare som kan ansöka. Här kan övervägas om aktiviteter inför en 
utlysning kan bidra till att fler kan söka och till att kvaliteten i an-
sökningarna kan bli högre.  

För att forskarutbildningen ska bli eftertraktad är det fördelaktigt 
att doktoranderna är fortsatt anställda hos huvudman under forskar-
utbildningen, eftersom det gör det möjligt att studera med bibehål-
len lön. Fler lärare kan förväntas söka forskarutbildningen om en eko-
nomisk situation likvärdig med anställningen som lärare kan erbjudas. 
Det finns få behöriga inom området och det är viktigt att attrahera de 
som har bäst förutsättningar att klara forskarutbildningen.  

För att säkerställa att doktoranderna går igenom utbildningen i 
relativt hög takt bör studierna omfatta minst 80 procent. Resterande 
tid kan ägnas åt att upprätthålla ett praktiknära fokus genom närvaro 
i komvuxverksamheten. Doktoranden kan då exempelvis pröva teo-
rier i egen eller annan lärares undervisning, diskutera studien med 
kollegor eller medverka i kompetensutvecklingsinsatser. Ersättning 
bör därmed utgå till huvudmännen för den tid läraren/doktoranden 
använder till studier, t.ex. 80 procent. Lärosäten bör ersättas för tid 
för handledning och administration samt utveckling och genom-
förande av sammanhållande kurser. En strukturerad samverkan med 
lärosäten är betydelsefullt för komvux arbete att utveckla en under-
visning på vetenskaplig grund.  
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Huvudmannen bör involveras tidigt i processer kring forsknings-
projekten. Utredningen ser det som viktigt att möjlighet ges till sam-
verkan kring de projekt som den sökande läraren/blivande dokto-
randen vill genomföra. Det är viktigt att diskutera möjligheten att 
projekten ses som en del av huvudmannens systematiska utveck-
lingsarbete. Det betyder självklart inte att någon av parterna en-
samma ska avgöra fokus för ett projekt. Det handlar i stället om att 
samverka och bjuda in till erfarenhetsutbyte mellan parterna för att 
diskutera det tänkta projektets relevans. Det kan också handla om 
en möjlighet att i samråd med läraren/doktoranden planera för såväl 
aktiviteter under den verksamhetsförlagda arbetstiden under stu-
dierna som för fortsatt anställning efter doktorsexamen. Detta för-
farande kan bidra till att läraren i högre grad än vid traditionell 
forskarutbildning väljer att kvarstå i anställning hos huvudmannen 
efter doktorsexamen och till att forskningsprojekten kan stödja 
verksamhetens specifika behov av utveckling.  

Att forskarskolans projekt härstammar från behov i komvux-
verksamheter är en fördel. Lärares (be-)prövade erfarenhet bör ut-
göra en av flera utgångspunkter för forskarskolan. Härvidlag kan 
eventuella kommande regionala skolmyndighetskontor spela en roll 
för sammanställningar (se även SOU 2018:71). 

Vi menar också att det är av vikt att utlysningen på ett väl avvägt 
sätt riktas mot de prioriterade utvecklingsområdena (se 11.4.1) för 
att bidra till stärkt förbättringskapacitet och effektivt kunskaps-
bygge. Det är också viktigt att säkerställa att teoretiskt inriktade 
forskningsprojekt inte prioriteras framför projekt med praktiknära 
och didaktiska fokus.  

Den föreslagna forskarutbildningen bör kunna ingå i professions-
programmets kvalificeringsprocesser.  

Ett antal komvuxlärare kan söka forskarutbildning 

De lärare som kan komma ifråga för en forskarutbildning bör vara 
legitimerade lärare och behöriga att söka forskarutbildning. Forskar-
skolan bör alltså inte riktas enbart mot lärare i svenska som andra-
språk utan även lärare i teoretiska och yrkesämnen kan söka. För att 
ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå ska 
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sökanden ha en avlagd examen på avancerad nivå, minst 240 avkla-
rade högskolepoäng (hp), varav minst 60 på avancerad nivå, eller i 
huvudsak motsvarande kunskaper förvärvade på något annat sätt. 

Hur många komvux-lärare kan då potentiellt söka till forskar-
utbildning? När det gäller sfi-lärare och antalet högskolepoäng i 
svenska som andraspråk har utredningen tillgång till data rörande 
tjänstgörande sfi-lärare. I avsnitt 11.2.3 ser vi att det läsåret 2019/20 
fanns 172 tjänstgörande legitimerade lärare som har 61 hp eller mer 
i svenska som andraspråk. Vi ser också se att det finns 324 lärare som 
har mellan 31 och 60 hp.90  

Inom övriga komvux har utredningen inte tillgång till lika detal-
jerade data. Inom övriga komvux tjänstgjorde läsåret 2019/20 totalt 
2 818 lärare, ungefär lika många på grundläggande respektive gym-
nasial nivå. Av dessa var 77,2 procent legitimerade. Dessa lärare är 
behöriga i ett eller flera undervisningsämnen men det går inte utifrån 
dessa uppgifter att fastställa hur många som är behöriga att söka 
forskarutbildning. 

Sett till antalet tjänstgörande legitimerade lärare som kan söka 
forskarutbildning så är det avsevärt större inom grund- och gym-
nasieskolan men forskningsprojekt som riktas mot dessa skolformer 
är också avsevärt fler. I uppbyggnadsskedet av en gemensam kun-
skapsbas är det enligt utredningen behövligt med en särskilt utfor-
mad och praktiknära forskarutbildning. Det är också viktigt att 
komvux-lärare påbörjar högre studier och forskarutbildning med för 
lärare relevanta forskningsprojekt. För att fler lärare som undervisar 
i sfi och svenska som andraspråk ska kunna bli behöriga för forskar-
utbildning föreslår utredningen en satsning på högskolepoänggivande 
kurser och möjlighet till förlängd visstidsanställning under studier (se 
11.4.2). Utredningen räknar alltså med att fler lärare kan komma 
kvalificera sig för forskarutbildning bland annat med stöd i utred-
ningens olika förslag. Utredningen bedömer att åtminstone 8 dokto-
rander bör kunna antas i forskarutbildningen med start 2023.  

 
90 Därutöver finns det lärare som har pedagogisk högskoleexamen men inte legitimation; av 
dessa har 30 lärare 61 hp eller mer och 129 lärare har mellan 31 och 60 hp. 



SOU 2020:66 Kompetens 

485 

Alternativa förslag  

Utredningen har undersökt om det vore möjligt och lämpligt att 
inrätta en forskarutbildning som en del av det fortsatta utvecklings- 
och forskningsarbetet inom ramen för ULF-avtal.  

I avsnitt 11.7.2 beskrevs kort den nationella försöksverksam-
heten ULF som genomförs på uppdrag av regeringen mellan 2017 
och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara 
samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, 
skolverksamhet och lärarutbildning.  

Utredningen utgår här från att försöksverksamheten inom ULF-
avtal kommer att fortsätta i någon form efter den slutredovisning 
som ska ske i mars 2022. Baserat i de samtal utredningen fört med 
företrädare för lärosäten, skolverksamma och ULF bedömer vi att 
det finns ett stort intresse hos skolverksamma och forskare/lärar-
utbildare att delta i ULF-avtal. Utifrån det arbete som redan gjorts 
vad gäller uppbyggnad av strukturer, rutiner och processer för sam-
verkan är det intressant att undersöka om ULF-avtal skulle kunna 
nyttjas som en plattform för en praktiknära forskarutbildning som 
leder till ökad kunskap hos huvudman och lärosäte. Det alternativ 
utredningen övervägt baseras i följande tankegångar. 

Inom den befintliga processen inom ULF-avtal kan lärare formu-
lera skisser till utvecklingsprojekt som grund för beviljande av pro-
jektmedel inom ULF. Dessa skisser skulle med stöd av forskare från 
ett lärosäte kunna byggas ut till ansökningar till forskarutbildningen. 
Även forskare skulle kunna föreslå projekt och intresserade lärare/ 
doktorander skulle kunna eftersökas. Ett sådant förfarande skulle 
borga för att forskningsprojekten blev praktiknära och didaktiskt 
inriktade och samtidigt ha en tydligt vetenskaplig bas och kvalitet. 
Detta skulle också kunna ses som en förberedande procedur för en 
matchning av potentiell doktorand och handledare. Urvalet/bered-
ningen av ansökansförfarandet skulle kunna göras av en berednings-
grupp inom ULF-avtal och lärosäten. 

Lämpligen skulle en grupp bestående av företrädare för olika 
verksamheter gemensamt utforma innehåll och praktiska förhållan-
den inom forskarutbildningen. Gruppen kunde formulera en tydlig 
inriktning för forskarskolan för att säkerställa en praktiknära och 
didaktisk inriktning mot undervisning av elever som lär andraspråk 
och på andraspråket inom komvux. En uppgift skulle också vara att 
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besluta var och hur granskning och bedömning av ansökningar 
skulle ske. I gruppen kunde ingå företrädare för ULF och ingående 
lärosäten samt exempelvis lärarutbildare, Skolforskningsinstitutet, 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk. ULF-avtal är i dag 
en uttalad försöksverksamhet. En forskarskola med den föreslagna 
inriktningen skulle också ses som en försöksverksamhet med syfte 
att pröva om en forskarskola inom ULF-avtal kunde ge de fördelar 
för en kort- och långsiktig kvalitetshöjning av undervisningen. Prö-
vandet av en utformning av forskarskolan inom ULF-avtal – och 
eventuellt genomförandet och utvärderingen av en sådan – skulle 
kunna leda till utformandet av flera forskarskolor inom ramen för 
ULF-avtal. 

Utredningen vill betona att alternativet om forskarskola inom 
ULF-avtal var tänkt nyttja det gedigna arbete som hittills är gjort för 
att hitta och pröva samverkansmodeller. Att skissa på en forskar-
skola med en inriktning mot vuxnas lärande var inte avsett att ge 
utveckling och forskning inom komvux en fördel framför övriga 
skolformer eftersom medel skulle avsättas. ULF-avtal ska självfallet 
omfatta hela skolväsendet. Med den grund som ULF-avtal upp-
arbetat menar utredningen att ULF skulle vara väl rustat att hantera 
en forskarskola och stödja även utveckling och forskning inom 
komvux.  

Vi har dock övervägt några invändningar mot tankegångarna. 
Inrättandet av en forskarskola inom ULF-avtal bygger på den struk-
tur med noder och tillhörande lärosäten som gäller inom ULF, inte 
på omfattningen av den samlade kompetens som olika lärosäten har 
vad gäller vuxnas lärande av och på andraspråket, eller på ifall aktuella 
lärosäten har examinationsrätt i t.ex. svenska som andraspråk. Even-
tuella svårigheter som detta innebär borde dock gå att lösa bland 
annat med stöd av digitala mötesverktyg. Samtliga lärosäten är dock 
knutna till ULF-avtal.  

En annan invändning är att det i dag inte förekommer forskar-
utbildning inom ramen för ULF-avtal, dvs. detta är inte prövat tidi-
gare. Det finns dock erfarenheter av forskarutbildning inom ALF-
avtal att bygga på och utredningen erfar att försöksverksamheten 
hittills inom ULF innebär att det i tillräckligt hög grad finns en 
plattform att bygga vidare på för denna för ULF-avtal nya kompo-
nenten. 
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Den huvudsakliga anledningen att utredningen inte går fram med 
ett sådant förslag är dock att det finns olika åsikter huruvida alter-
nativet är i överensstämmelse med syftet med ULF-avtal och huru-
vida förslaget är genomförbart. Utredningen har dock här valt att 
redogöra för delar av det resonemang som legat till grund för detta 
alternativ eftersom vi också fått positiv kritik för idén. Vår förhopp-
ning är att delar av tankegångarna kan väcka intresse för samverkan 
rörande olika områden inom ramen för ULF-avtal. 

Andra överväganden 

Ett argument mot utredningens förslag skulle kunna vara att få kom-
vuxlärare är behöriga att söka forskarutbildningar och att de lärarna 
dessutom behövs i undervisningen och hos huvudmannen. Därför 
borde förslag om forskarskola inte läggas. Inom det förslag utred-
ningen skisserar här ovan är det dock möjligt att ha del av sin anställ-
ning hos arbetsgivaren. Utredningen menar också att en nationell 
prioritering måste göras som innebär en satsning på en gemensam 
ämnesdidaktisk kunskapsbas så att kvaliteten kan stärkas på såväl 
kort som lång sikt. Att inte möjliggöra för just komvux-lärare att 
studera vidare och bidra till en kunskapsbas så som lärare i övriga 
skolformer i högre grad kan göra vore också orimligt och skulle bi-
dra till att ytterligare minska attraktiviteten för läraryrket inom 
komvux. Att inte frigöra kvalificerade lärares tid till kompetens-
utveckling hindrar på längre sikt såväl undervisningens som indivi-
dernas utveckling. 

Utredningen föreslår forskarskola mot doktorsexamen. Forskar-
utbildning kan också utlysas mot licentiatexamen, som är ungefär 
halvvägs till doktorsexamen. Vid licentiatforskarutbildning är det 
vanligt att doktoranden efter examen vill fortsätta studierna mot 
doktorsexamen, vilket innebär att en tvådelad process behöver sam-
manfogas till en helhet, en doktorsexamen. Detta kan vara svårt att 
hantera för både doktoranden och lärosätet. En forskarskola som 
initialt fokuserar doktorsexamen kan därför vara att föredra, även 
om det är ett större åtagande för alla aktörer. Doktorsexamen ger 
också ger möjlighet att utvecklas vidare som forskare, dvs. forskar-
skola mot doktorsexamen kan potentiellt bidra till att det så små-
ningom växer fram en grupp seniora forskare med den inriktning 
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som forskarskolan har. Med en licentiatexamen är sannolikheten för 
fortsatt utveckling lägre, delvis för att man då avslutat sitt projekt 
och delvis för att det formellt och praktiskt finns hinder för att ta 
sig till doktorsexamen (som då också kan ha en annan inriktning än 
doktoranden initialt hade).  

Utredningen har också övervägt andra möjligheter för att öka 
kunskapsbasen. Ett alternativt förslag kunde varit att i stället för att 
inrätta en forskarskola anslå medel till ersättning för utvecklings-
projekt för utvecklingsprojekt av sfi på liknande sätt som förekom 
under 2013–2018 då huvudmän kunde ansöka statsbidrag om sam-
manlagt 251 miljoner91. Medlen beviljades efter ansökan för ett år i 
taget och de tillgängliga medlen som Skolverket fördelade varierade 
mellan åren. Utredningens analys visar dock att cirka 80 procent av 
statsbidraget användes till personalförstärkning inom ett stort antal 
olika projekt inom en mängd olika områden. Vår bedömning är 
också att de projekt som genomfördes, och som presenterades bland 
annat på konferenser som Mötesplats sfi, generellt sett hade en svag 
koppling till forskning och (be-)prövad erfarenhet. Ingen samlad 
uppföljning eller utvärdering av satsningen har gjorts men utred-
ningen bedömer att det är ytterst tveksamt om dessa statsbidrag givit 
hållbara effekter för sfi-verksamheterna. Utredningen bedömer där-
för utifrån erfarenheterna från nyss nämnda satsning att ersättning/ 
statsbidrag för enstaka kortsiktiga projekt kan vara ett mycket trub-
bigt verktyg för verksamhetsutveckling bland annat då eventuellt 
uppbyggda strukturer och kompetens inom projekten ofta ”försvin-
ner” i verksamheterna eftersom projekten inte följs upp eller imple-
menteras när medlen/projekttiden är slut. Vi menar därför att det är 
klokt att utforma en forskarskola med stöd av Vetenskapsrådets er-
farenhet, och att tematiskt utforma forskarskolan inom de tre prio-
riterade utvecklingsområdena. 

Sammanfattningsvis menar utredningen att inrättandet av en 
forskarskola är avgörande för en långsiktig uppbyggnad av en gemen-
sam kunskapsbas för såväl sfi och övriga komvux som för lärosäten. 

 
91 Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. 
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11.8.3 Skolforskningsinstitutet ska göra särskilda utlysningar 
för forskning om vuxnas lärande 

Skolforskningsinstitutet ska enligt instruktion (SFS 2014:1578) iden-
tifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forsk-
ning saknas och utlysa medel för praktiknära forskning inom de 
områden där relevant sådan forskning saknas. Praktiknära skol-
forskning kan röra många olika områden inom skolväsendet. Ut-
märkande för den forskning som Skolforskningsinstitutet finan-
sierar inom ramen för sina utlysningar är att den ska utgå från de 
behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i 
anslutning till undervisningen. Forskningen ska bidra med kunskap 
om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte 
att främja barns och elevers utveckling och lärande. Forskningen ska 
vidare vara både professionsrelevant, dvs. vara angelägen och an-
vändbar för de verksamma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet. Man 
menar vidare att praktiknära skolforskning innebär forskning för 
och med verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som 
krav för finansiering att forskningen bedrivs i verksamheter inom 
skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen. Man ser också 
positivt på att lärare eller andra verksamma ingår i forskarlaget. 

Institutet har viss kompetens om sfi-undervisning och vuxnas 
lärande av ett andraspråk bland annat genom arbetet med den 
systematiska forskningsöversikten Individanpassad vuxenutbildning 
– med fokus på digitala verktyg.  

Som tidigare nämnts anser utredningen att den forskning som 
bör prioriteras är praktiknära, didaktisk forskning för undervisning 
av elever som lär sig svenska som andraspråk och studerar inom 
komvux på sitt andraspråk.  

Utifrån denna bakgrund bedömer utredningen det som mer verk-
ningsfullt att ge Skolforskningsinstitutet i uppdrag att utlysa medel 
för forskningsprojekt än att detta ska inrymmas som en liten del i 
Vetenskapsrådets omfattande utlysning av medel inom det breda 
utbildningsvetenskapliga fältet. 
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Utredningens förslag: I regleringsbrevet till Skolforskningsinsti-
tutet ska framgå att av det årliga anslaget för finansieringsbidrag 
till praktiknära skolforskning ska minst 6 miljoner per år avsättas 
för praktiknära och didaktiskt inriktade forskningsprojekt rörande 
vuxnas lärande av och på andraspråket svenska inom komvux. 

 
Regeringen anger i budgetpropositionen 2021 (prop. 2020/21:1) att 
bidraget för praktiknära skolforskning bör ökas för att öka den 
vetenskapliga grunden i undervisningen.  

Skolforskningsinstitutets årliga anslag för utlysningar av forsknings-
projekt kommer enligt budgetpropositionen att kraftigt ökas under 
2022 och 2023. Anslaget får användas till finansieringsbidrag inom den 
praktiknära skolforskningen och får disponeras och fördelas av Skol-
forskningsinstitutet. Utredningen anser att det är rimligt att forsk-
ningsmedel á minst 6 miljoner kronor per år öronmärks för projekt 
rörande vuxnas lärande av och på andraspråket svenska inom komvux.  

Utredningens förslag om medelstilldelning utgår från att fyra 
projekt tilldelas 1,5 miljoner per år. Denna omfattning kan anses 
vara rimlig i beaktande av föregående förslag om forskarskola samt 
utifrån den forskningskapacitet rörande vuxnas lärande som lärosäten 
har i dagsläget. I dagsläget, när sådan forskning i stort sett saknas, är 
det avgörande att särskilda medel avsätts för att synliggöra behovet 
av och uppmuntra sådan forskning. Om inte detta sker riskerar forsk-
ning inom detta område att fortsatt inte prioriteras och försvåras. 

Om ansökningar av forskningsprojekt rörande vuxnas lärande av 
och på andraspråket svenska inom komvux inte bedöms ha tillräck-
ligt god kvalitet får medlen användas för andra projekt. 

För att stödja byggandet av en kunskapsbas, och för att forskare 
ska våga satsa på forskning om vuxnas lärande, bör medelstilldel-
ningen ske regelbundet över en längre tidsperiod och utlysas i god tid.  

De utlysningar som görs inom ramen för detta anslag bör foku-
sera de prioriterade utvecklingsområden som nämnts ovan, dvs. de 
områden som utredningen bedömer är avgörande för kvalitet och 
likvärdighet inom sfi och övriga komvux. Utlysningarna och bered-
ningarna av ansökningarna kan ske så som för övriga Skolforsknings-
institutets beredningar. Tilldelningen av specifika medel för detta 
ändamål bör säkerställas under längre tid så att forskarsamhället kan 
planera ansökningar i god tid. 
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Komvuxutredningen (2018:71) föreslog att Vetenskapsrådet skulle 
tillföras medel för en forskningsutlysning kring vuxendidaktik i form 
av en treårig satsning med fyra miljoner kronor per år. KLIVA-
utredningen har två förslag; en utlysning av forskningsmedel via 
Skolforskningsinstitutet och en forskarskola. Anledningar till detta 
är bland annat att behörigheter och kompetens behöver byggas upp 
över tid och att de som kan söka projekt behöver kunna planera och 
utforma ansökningar över tid. För ökade incitament för lärosätes-
anställda att intressera sig för och utforma projekt inom vuxnas 
lärande kan långsiktighet och specifika utlysningar vara avgörande. 

11.9 Sammanfattningsvis: ett paket för ökad kompetens 

I tabellen nedan anges utredningens förslag och bedömningar i detta 
kapitel. Syftet med tabellen nedan är tvåfaldigt: dels vill vi ge en över-
siktlig sammanfattning, dels vill vi visa hur en möjlig tidshorisont för 
genomförandet av insatser/åtgärder skulle kunna se ut. Genom att 
undersöka när förslag/bedömningar kan påbörjas/genomföras kan 
man få syn på möjliga synergieffekter för klokt resursutnyttjande.  

Observera att startpunkterna endast är imaginära; de är beroende 
av en mängd olika faktorer som utredningen inte råder över såsom 
exempelvis remissinstansers synpunkter, beredningsperiod och poli-
tiska beslut.  
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12 Konsekvenser 

Enligt utredningens direktiv (dir. 2018:73) ska utredningen redogöra 
för konsekvenser av sina förslag i enlighet med vad som framgår av 
kommittéförordningen (1998:1474). Enligt direktiven ska utredningen 
därutöver redogöra för förslagens konsekvenser för Sveriges inter-
nationella åtaganden och principen om icke-diskriminering. Enligt 
14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen. Det innebär att en proportionalitetsprövning ska göras 
under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen i promemorian 
påverkar det kommunala självstyret ska därför, utöver förslagets kon-
sekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram till förslaget 
särskilt redovisas. 

12.1 Utgångspunkter för den ekonomiska delen 
av konsekvensanalysen 

Utredningen redogör på olika ställen i detta betänkande för svårig-
heterna med att skapa en kvalitetssäkrad bild av kostnaderna för sfi 
och sfi i kombination med andra kurser i komvux. Förslag på åtgär-
der för att förbättra det statistiska underlaget ingår i utredningens 
uppdrag och utredningen lämnar i kapitel 5 sådana förslag. Finansier-
ingen av vuxenutbildningen baseras primärt på kommunens skatte-
intäkter men också genom riktade och generella statsbidrag vilket i 
sig skapar svårigheter att beräkna olika typer av kostnader. Utred-
ningen vill här framhålla att detta sammantaget skapar ett utgångsläge 
där det finns stora utmaningar i att träffsäkert beräkna kostnader för 
flera av utredningens förslag. 
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12.2 Samhällsekonomiska konsekvenser och syftet 
med utredningens förslag 

Sfi är en del av den skollagsreglerade utbildningen i Sverige och spelar 
samtidigt en viktig roll i arbetet för god integration och arbets-
marknad. Genom åren har ett antal reformer av sfi och övriga delar 
av komvux genomförts och utredningen menar att ambitionerna om 
flexibilitet och individanpassning i grunden är goda. Dessa omstän-
digheter har medfört ett system med stor potential men som är för-
knippat med svårigheter vad gäller tolkningar och genomförande. 
Utredningens förslag syftar till att på en övergripande nivå och sett 
ur ett helhetsperspektiv skapa ett tydligare regelverk, vilket i sin tur 
syftar till att öka individens möjligheter till lärande samtidigt som 
det sett till samhällsekonomiska konsekvenser på sikt minskar sam-
hällets kostnader. 

Stärkt kvalitet i komvux och specifikt sfi kan leda till besparingar 
på andra områden i samhället då en kvalitativ språkutbildning ger 
bättre språkkunskaper på kortare tid. Det råder konsensus om språ-
kets betydelse för snabbare etablering på arbetsmarknaden liksom 
den så viktiga utbildningen på gymnasial nivå till vilken sfi för många 
är en förberedelse. Det finns sannolikt möjligheter att åstadkomma 
besparingar på områden som kan kategoriseras som arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Det finns såväl kommunala som statliga insatser 
som utredningen menar kan ses som ett svar på brister i sfi och kom-
vux. Som ett svar på bristerna erbjuds olika åtgärder och aktiviteter 
innehållande olika former av svenskundervisning, söka jobb-kurser 
och andra enklare utbildningsinnehåll inom exempelvis datakunskap. 
Åtgärderna erbjuds i kommunerna på arbetsmarknadsenheter och så 
kallade jobbtorg. Utredningens förslag kan bidra till en renodling av 
olika aktörers arbete och insatser där vuxenutbildningen och dess 
uppdrag prioriteras. Utredningens förslag illustrerar ambitionerna 
att genom samverkande krafter i grunden förbättra sfi snarare än att 
upprätthålla och skapa parallella och splittrande system.  

Vuxenutbildningen ses i dag som en självklar del i frågan om 
kompetensförsörjning. Genom utredningens förslag kan individens 
progression i sfi öka och övergångarna till kombinationsutbildningar 
och renodlade yrkesutbildningar underlättas. Utbildningar som ges 
inom ramen för regionalt yrkesvux utgör en viktig del i statens stra-
tegiska arbete med kompetensförsörjning. Även för utrikes födda 
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med akademisk utbildning kan övergångar till arbete inom det egna 
kompetensområdet i Sverige öka. 

Förslaget om en 4-årsgräns inom ramen för det kommunala språk-
ansvaret, KSA, och tydlighet kring tidsatta kurser, studietakt och tyd-
liga mål leder till ökat fokus på språkutbildning under de fyra åren 
och effektiviserar användningen av resurser under den tiden. 

Utredningens förslag rörande kompetens är en avgörande faktor 
för de potentiellt positiva samhällsekonomiska konsekvenser som 
här beskrivits ska uppnås. 

De samhällsekonomiska vinsterna ska betraktas som långsiktiga 
och utredningen väljer därför att inte inkludera dessa i utredningens 
ekonomiska konsekvensutredning och finansiering av de olika för-
slagen.  

12.3 Alternativa förslag och nollalternativ 

Nedan redogörs för de alternativa förslag och nollalternativ som ut-
redningen bedömer vara av större vikt och särskilt bör lyftas fram här. 

Utredningen har i uppdraget om styrning och ansvarsfördelning 
redogjort för tre olika färdvägar där de två som har uteslutits är att 
betrakta som alternativa förslag. I samma kapitel ingår redogörelse 
för förslag om statistik. Det är viktigt att inte öka administration 
kring uppgiftsinsamling utan att det med säkerhet tjänar sitt syfte. 
Utredningen menar dock att det finns så stora brister i uppgifterna 
om vuxenutbildningen och sfi specifikt att de lagda förslagen är nöd-
vändiga. 

I arbetet med förslaget om KSA övervägdes ett nollalternativ där 
det prövades om ytterligare information om och stöd i arbetet med 
huvudmannens ansvar för att aktivt verka för och motivera till del-
tagande i sfi kunde öka huvudmännens aktivitet. I och med att utred-
ningen såg behov av att inte enbart öka aktiviteten utan också skapa 
ett ramverk för att få elever att börja, återuppta och slutföra studierna 
samt att göra detta inom tydligare tidsramar valdes nollalternativet 
bort. I utredningens promemoria redogjorde utredningen för hur 
huvudmännen kan arbeta med individuell tidsättning av elevers kurs-
tid i form av timmar vilket kan betecknas som ett nollalternativ. Ut-
redningen har dock under det fortsatta arbetet, bland annat i relation 
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till ökade ambitioner avseende kombinationsutbildningar och pro-
blemen med tolkning av studietakt, sett ett behov av att harmonisera 
sfi med de övriga delarna i komvux. Utredningen förslår därför in-
förande av verksamhetspoäng och ger i uppdrag till Skolverket att 
tidsätta kurserna i sfi. 

Utredningen har valt att föreslå att distansundervisningen i sfi ska 
regleras och att närundervisning ska vara utgångspunkten för elever-
nas studier. Detta har ställts mot att distansundervisningen även 
fortsättningsvis ska vara en del av individanpassning och flexibilitet 
i komvux. Förslaget bygger på en etablerad uppfattning att ett språk 
och alla de mål och syften som ryms i sfi-utbildningen snabbast kan 
utvecklas i närundervisning. Genom att distansundervisningen be-
hovsprövas i en individuell bedömning kommer de elever som har 
förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaperna även på distans att 
ges sådan möjlighet. Utredningen erfar att det i spåren av pandemin 
kan uppstå en ökad efterfrågan på och ett ökat utbud av distanskurser 
som riskerar bygga på en något förenklad uppfattning om vad som 
krävs från både verksamheten och elevens sida. 

12.4 Konsekvenser för kommuner  

Nedan redogörs för konsekvenser för kommunerna i relation till re-
spektive förslag. Den kommunala finansieringsprincipen innebär att 
kommuner och landsting inte ska åläggas nya uppgifter utan att de 
får ekonomisk kompensation för detta. De förslag och bedömningar 
som innebär ökade kostnader och behov av finansiering återges i 
tabell sist i avsnittet. 

Statistik  

Utredningens förslag om en förbättrad statistisk uppföljning av sfi 
medför positiva konsekvenser för kommunerna genom att de får till-
gång till bättre underlag för beslut utan en ökning av mängden rap-
portering. Det finns i dag många svårigheter förknippade med jäm-
förelser kommuner emellan vilket försvårar för huvudmannen att 
basera sina beslut om sfi på fakta och i relation till andra kommuner. 
Ändringar i inrapporteringen bedöms inte vara av sådan omfattning 
att det innebär utökat åtagande för kommunerna. 
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Kommunalt språkansvar 

Utredningens förslag om införande av ett kommunalt språkansvar, 
KSA, medför nya uppgifter för kommunerna. Utredningen bedömer 
att kommunerna ska få tilldelning av medel för uppbyggandet av 
verksamheten under tre år och föreslår att kommunerna inom ramen 
för budgetprocessen ska tillföras medel för personella resurser. Ut-
redningen har uppskattat behovet till totalt 120 tjänster à 720 tkr = 
86 mnkr (månadslön 40 000 kronor1). Beräkningarna baseras på an-
delen mottagna flyktingar i kommunerna enligt fördelningen av väl-
färdsmiljarderna 2019. Kommunerna bedöms ha varierande behov av 
tjänstens omfattning och i beräkningarna har vi fördelat 100 procent 
tjänst till de 32 kommuner (Välfärdsmiljarderna 2019) med störst 
mottagande och därefter 25 procent respektive 50 procent tjänst i 
relation till övriga kommuners mottagande. Fördelningen av tjänster 
behöver räknas om enligt nuläget i kommunerna men antalet tjänster 
bedöms rimligt och även procentsatserna. Det är angeläget att de 
32 kommuner som även i andra sammanhang bedöms som särskilt 
segregerade får en tjänst motsvarande 100 procent.  

Förslaget om KSA föreslås finansieras genom att medel om 86 mnkr 
per år i 3 år omfördelas från riktade skolsatsningar avseende områden 
med socialekonomiska utmaningar för ökad likvärdighet och kvalitet 
till kommunernas vuxenutbildning. 

Utredningen menar att införandet av det kommunala språkansvaret 
på längre sikt medför minskade kostnader för kommunerna då det 
är en konkret åtgärd för att minska avbrotten i sfi. Minskade avbrott 
har en positiv påverkan på elevernas progression vilket minskar kost-
naderna för kommunerna. Dessa minskade kostnader kan dock inte 
ligga till grund för finansiering av förslag. 

Utredningens förslag om reglering av elevers rätt att läsa i annan 
kommun än hemkommunen är kostnadsneutralt då ersättningen löses 
genom interkommunal ersättning.   

 
1 Uppgift från Skolverket om lärarlöneuppgift i riktade insatser 2020. 
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Tidsbegränsning om 4 år i sfi 

Utredningens förslag om införandet av en begränsad tid om 4 år för 
elever att studera sfi är en åtgärd som på en övergripande kommunal 
nivå syftar till att stimulera tidiga insatser och förbättra planerings-
horisonter. Genom ett tydliggörande av att det under 4 år är fokus 
på språkinlärning i dess skollagsreglerade mening kan kommunerna 
renodla de olika insatser inom utbildning och arbetsmarknad som 
erbjuds kommuninvånare. Utredningen menar att dessa effekter av 
förslaget enbart är positiva för kommunerna ur ett ekonomiskt per-
spektiv och innebär inga nya åtaganden för dem.  

Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning 

Utredningen förslår att det i den kommunala vuxenutbildningen ska 
göras en bedömning av elevers kunskaper i form av obligatorisk kart-
läggning med fokus på litteracitet för samtliga elever inom komvux 
som ett underlag för den individuella studieplanen och därmed en 
individanpassad sfi-utbildning och undervisning. Framtagandet av 
förslaget om kartläggningsmaterialet för sfi har gjorts med utgångs-
punkt i det kartläggningsmaterial som är obligatoriskt att använda 
för nyanlända i grundskolan. Därför väljer utredningen att presen-
tera sina kostnadsberäkningar på samma sätt som gjordes för grund-
skolematerialet 2016 och utgår därför ifrån följande kostnadsposter: 

• Uppskattat antal nyanlända elever  

• Tid för genomförandet av kartläggningen  

• Lärarkostnader för genomförandet 

• Tolkkostnader för genomförandet för elever utanför etablerings-
programmet. 

För beräkning av antalet elever som kan vara aktuella för kartlägg-
ningen utgår utredningen från Skolverkets statistik över nybörjare i sfi: 

År Antal nybörjare i sfi 

2015 53 027 

2016 58 112 

2017 63 168 

2018 53 148 

2019 46 679 
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Genomsnittet för de fem åren blir knappt 55 000 nybörjare per år 
men eftersom antalet nybörjare minskat 2019 och kan förmodas 
minska ytterligare de kommande åren väljer utredningen att upp-
skatta kostnaderna för 40 000 nybörjare i sfi. Tiden för kartlägg-
ningen beräknas till 60 min/elev och lärarkostnaden baseras på att en 
lärare med en månadslön på 40 tkr2 genomför kartläggningen. Kost-
naden för lärare uppgår då till 14 mnkr per år3. 

Kommunerna behöver planera för hur kartläggningen kan ske 
med tolk eller annan form av insats på modersmålet. I den ersättning 
för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer som 
kommunen får ingår ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för ny-
anlända och tolk är en av de insatser som anges i regleringen av ersätt-
ningen. Utredningen har gjort bedömningen att 20 procent av eleverna 
i sfi inte omfattas av etableringsprogrammet och flyktingschablonen. 
Kommunerna behöver därför kompenseras för detta genom att 
medel om 4,8 mnkr tillförs. Detta är beräknat på att 8 000 elever 
(20 procent) ska ha tillgång till tolk 1 timme à 600 kronor4.  

Kostnaden för genomförandet blir totalt 18,8 mnkr årligen och 
föreslås finansieras genom att medel från den kommunala utjäm-
ningen i utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommunerna, öron-
märks för den obligatoriska kartläggningen. 

Individuell studieplan och överlämning mellan kommuner  

Utredningens förslag om uppdrag till Skolverket att inom ramen för 
föreskrifter införa en individuell progressionsplanering som en del i 
den individuella studieplanen innebär inga utökade åtaganden för 
kommunerna. Den individuella progressionsplaneringen är ett sätt 
att formalisera ett åtagande som redan finns i dag och kan anses ingå 
i arbetet med betyg och bedömning och utredningen ser därmed 
inget behov av finansiering. Däremot kan den nationella styrningen 
verka stödjande för huvudmännen vilket är en positiv konsekvens. 
Det underlättar även för huvudmannen att det finns en likvärdighet 

 
2 Månadslön om 40 000 kronor (Uppgift från Skolverket om lärarlöneuppgift i riktade insatser 
2020). 
3 Beräknat på månadslön om 40 000 kronor (uppgift från Skolverket om lärarlöneuppgift i rik-
tade insatser 2020), sociala avgifter om 40 procent, 160 arbetstimmar per månad.  
4 600 kronor per timme för tolk är ett genomsnitt av prisuppgifter från ett antal större tolk-
förmedlingar 2020. 



Konsekvenser SOU 2020:66 

500 

i arbetet med individuell studieplan och progressionsplanering när 
elever flyttar mellan kommuner och planen överförs. Bland annat 
kan en korrekt nivåplacering göras på ett enklare sätt vilket kan anses 
ekonomiskt fördelaktigt.  

Förslaget om överföring av den individuella studieplanen mellan 
huvudmän vid elevs byte av huvudman innebär ett nytt administra-
tivt åtagande för kommunerna. Samtidigt bedömer utredningen att 
de positiva effekterna väsentligen överskrider dem genom att mot-
tagande huvudman inte behöver genomföra ett lika omfattande arbete 
med kartläggning och introduktion. Förslaget kan därmed samman-
taget inte anses innebära ökade kostnader för kommunerna.  

Distansundervisning i sfi 

Utredningens förslag om reglering av distansundervisning i sfi inne-
bär en reglerad och mer restriktiv hållning till studieformen. Kommu-
nen ska göra en individuell bedömning avseende skäl för distansunder-
visning och elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Beslutet om distansundervisning ska även vid behov omprövas. Ut-
redningen menar dock att de regleringar om flexibilitet, individ-
anpassning och elevers möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen 
som finns i dagsläget rätt använt ska grundas på liknande individuella 
bedömningar som utredningens förslag innebär. Förslaget kan där-
med inte anses utgöra ett utökat åtagande för kommunerna.  

Stärkt kompetens  

Utredningens förslag om olika former av kompetensförstärkning 
finansieras både på statlig nivå och på kommunal nivå. Utredningen 
menar att finansieringen är utformad för att skapa goda incitament 
för att huvudmännen ska möjliggöra att medarbetarna tar del av dem. 
Samtidigt vet utredningen av erfarenhet att det trots goda incitament 
kan vara svårt för huvudmännen att prioritera kompetensutveckling. 
Givet den låga behörighetgraden i sfi finns det sannolikt en mycket 
stor potential till resultatförbättring i verksamheterna om en sådan 
prioritering görs. Sannolikt behöver dock huvudmannen i den eko-
nomiska planeringen anta ett mer långsiktigt perspektiv på såväl kom-
petensförsörjning som kompetensutveckling och ha en tilltro till att 
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investeringarna i utveckling lönar sig på sikt. Detta är behövligt ut-
över den goda finansiering som utredningens förslag i sig innebär. 

Utredningens förslag innebär en ökad tillgång till olika former av 
för komvux relevant kompetensutveckling och andra insatser som 
fordrar olika omfattande investeringar i form av exempelvis tid. Att 
insatserna är lätta att hitta, avgränsade till tre prioriterade utveck-
lingsområden och att stöd och ersättning erbjuds underlättar för 
huvudmannen att inkorporera kompetensutvecklande insatser i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Fler kan därmed antas delta i kompetens-
höjande insatser vilket leder till ökad kvalitet. 

Förslagen har inga ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 
I tabellen nedan sammanfattas utredningens förslag som innebär 

ökade kostnader för kommuner. 

Tabell 12.1 Ökade kostnader, kommuner  

Ökade kostnader 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

KSA-funktion och handlingsplan 86 86 86 
Obligatorisk litteracitetskartläggning 18,8 18,8 18,8 
Totalt 104,8 104,8 104,8 

12.5 Konsekvenser för regioner 

Riktade regionala insatser 

Skolverket ska genomföra riktade regionala insatser där Skolverkets 
processtödjare tillsammans med regionala samordnare stödjer planer-
ing, genomförande och utvärdering av kompetenshöjande insatser. 
Genom arbetet inför, under och efter de riktade insatserna kommer 
regionerna att få en än bättre bild av läget gällande sfi och övriga 
komvux i kommunerna och därmed ett bättre planeringsunderlag för 
såväl kompetensförsörjning som utbildning. Detta kan leda till resurs-
besparingar och genomförandet av samordnade relevanta insatser 
kommer att öka kvaliteten i undervisningen på kort och lång sikt.   
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12.6 Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslagen om inrättandet av ett kommunalt språkansvar (KSA) inne-
bär en författningsreglerad skyldighet för kommuner som inte finns 
i dag och kan därför i viss mån anses begränsa den kommunala själv-
styrelsen. Kommunerna ska kontinuerligt följa upp och erbjuda 
insatser till de som omfattas av ansvaret. Åtgärderna ska även doku-
menteras. Kopplat till KSA ska kommunerna även kartlägga indi-
vidernas kunskaper och kartläggningen ska bli en del av den indivi-
duella studieplanen. Den individuella studieplanen föreslås även följa 
med eleven när eleven byter till utbildning med ny huvudman. Även 
förslaget om en reglerad distansundervisning innebär utökade skyldig-
heter för kommunerna jämfört med i dag. Detsamma gäller förslaget 
om rätt för elever att tas emot i utbildning i svenska för invandrare 
om de har särskilda skäl på grund av sina personliga förhållanden samt 
tillhörande förslag om interkommunal ersättning i dessa fall. För-
slagen får anses innebära tämligen begränsade konsekvenser för det 
kommunala självstyret och syftar sammantaget till att skapa bättre 
förutsättningar för nyanlända vuxna att komma ut i arbetslivet och 
aktivt delta i samhällslivet. Effekterna av förslagen kan förväntas inne-
bära såväl positiva samhällsekonomiska effekter i form av förbättrad 
integration och minskat utanförskap som att eleverna får tillgång till 
en mer sammanhållen utbildning av högre kvalitet. De begränsade 
inskränkningar i det kommunala självstyret som förslagen innebär 
måste därför anses vara proportionerliga och nödvändiga i förhållan-
det till syftet med förslagen. Syftet med förslagen hade enligt utred-
ningens bedömning inte kunnat uppnås med förslag som inneburit 
ännu mindre inskränkningar i det kommunala självstyret.  

12.7 Konsekvenser för staten 

12.7.1 Generellt 

Utredningens förslag för stärkt kvalitet och likvärdighet i sfi och sfi 
i kombination med annan utbildning i komvux avser att förtydliga 
och förenkla befintligt regelverk, skapa tydligare ramar för styrningen 
av verksamheten och ge huvudmän, rektorer och lärare stöd genom 
kompetenshöjande insatser på kort och lång sikt. Detta medför att 
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framför allt skolmyndigheternas olika uppdrag att stödja och ut-
veckla vuxenutbildningen blir mer framträdande och kräver utökade 
insatser. Flertalet av utredningens förslag ryms inom skolmyndig-
heternas pågående uppdrag men behöver prioriteras i högre grad 
medan andra delar kräver utökad finansiering.  

Utredningens förslag om en förbättrad statistisk uppföljning av 
sfi medför positiva konsekvenser för staten genom ett bättre under-
lag för beslut. Det finns i dag många svårigheter förknippade med att 
klargöra såväl kostnader som resultat i sfi vilket utredningen menar 
behöver förbättras och en anpassning av statistiken till de villkor 
som råder i komvux är av största vikt. 

Utredningens förslag kombinerar stärkt tillsyn med ökat stöd till 
huvudmännen vilket syftar till att förbättra kvalitet och likvärdighet.  

I avsnitten nedan redogörs för konsekvenser av utredningens olika 
förslag och i förekommande fall finansiering. De förslag och bedöm-
ningar som innebär ökade kostnader och behov av finansiering åter-
ges samlat i tabell sist i varje avsnitt. 

12.7.2 Skolverket 

Utredningen lägger en rad uppgifter på Skolverket där ett flertal före-
slås finansieras inom Skolverkets befintliga uppdrag om att genom-
föra insatser för att styra och stödja huvudmän, rektorer och lärare i 
deras arbete för kvalitet och likvärdighet. Utredningen menar att 
myndighetens insatser behöver intensifieras under de kommande tre 
åren för att åstadkomma den kvalitetshöjning av sfi och sfi i kombi-
nation i första hand, och i komvux generellt i andra hand, som utred-
ningens samlade förslag avser. Nedan redogör utredningen för hur 
de olika förslagen relaterar till kostnader i myndigheten. Finansieringen 
av de ökade kostnaderna beskrivs i de olika styckena men övergri-
pande kan sägas att kostnader för kompetenshöjande insatser föreslås 
tas från medel inom professionsprogram och kostnader för Skol-
verkets stödjande insatser föreslås omföras från statsbidraget för 
regional yrkesinriktad utbildning.  

För att konsekvenser av olika förslag så långt som möjligt ska 
kunna bedömas som helhet så har utredningen valt att här även ta 
upp vissa konsekvenser för övriga delar av staten, kommuner samt 
regioner. 
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Utveckling och uppföljning av föreskrifter,  
statistikinsamling, utvärdering av nationella prov sfi 

Föreskrifter 

Utredningen föreslår att Skolverket ska ta fram föreskrifter som gäller 
förtydliganden när det gäller Individuell studieplan med tillhörande 
progressionsplanering, Kommunalt språkansvar och omfatta införan-
det av verksamhetspoäng i revideringen av kursplanen för sfi. Skol-
verket ska också enligt utredningens förslag göra en uppföljning och 
analysera likvärdig betygsättning och genomförande av nationella prov 
i sfi samt se över uppgiftsinsamlingen inom komvux. Utredningen 
bedömer att de ovan beskrivna arbetsuppgifterna ingår i Skolverkets 
befintliga uppdrag.  

Verksamhetspoäng 

Utredningens förslag att verksamhetspoäng införs som mått för sfi 
medför en engångskostnad för Skolverket när det gäller de föränd-
ringar som krävs när det gäller insamling av statistik.  

Skolverket ska bedöma hur verksamhetspoängen ska fördelas i 
förhållande till de tre studievägarna och sfi-kursernas innehåll enligt 
kursplanen. Detta bedöms ingå i Skolverkets löpande arbete med kurs-
planeöversyn. 

Införande av en bedömning av nyanlända elevers kunskaper  
i form av obligatorisk kartläggning med fokus på litteracitet 

Utredningens förslag om införandet av en obligatorisk litteracitets-
kartläggning av nyanlända elever i sfi innebär inte ett utökat åtagande 
för Skolverket. Materialet finns redan som en del i myndighetens 
stöd till verksamheter.   
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Upphandlingsstöd 

Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande 
av upphandlingsstöd för vuxenutbildning. Skolverkets kostnad för 
detta arbete beräknas till 400 tkr5. Kostnaden bedöms som ringa och 
tas inom Skolverkets förvaltningsanslag. 

Bygga svenska 

Materialet Bygga svenska kommer på sikt att leda till en mer likvär-
dig och kvalificerad undervisning baserad på en bedömning av pro-
gression genom språkutvecklingssteg. Materialet kommer konkret 
att bidra till bättre förutsättningar för en nära samverkan mellan 
lärare i sfi och svenska som andraspråk samt yrkeslärare. 

Förutsatt att de lärdomar som gjordes vid framtagningen av mate-
rialet Bygga svenska för bland annat grundskolan kan utnyttjas kan 
Bygga svenska beräknas kosta cirka 4 mnkr årligen under 3,5 år, det 
vill säga totalt 14 mnkr. Årlig kostnad år 1–3 beräknat på 3,5 tjänst pro-
jektmedarbetare och 0,5 tjänst projektledare: 45 0006 × 1,4 × 12 × 4 
= 3 024 000 kronor. Externa granskare (forskare o.d.) arvodering 
750 timmar à 7507 kronor/timme: 750 × 750 = 562 500 kronor. Per-
sonal totalt 3 586 500 avrundat till 3 600 tkr. Resor, boende, material, 
kopiering m.m. 400 000 kronor. Totalt 4 mnkr per år och halverad 
kostnad år 4 då flera delar av materialet kan anses vara klara.  

Utöver medel för framtagning av materialet kommer kostnader för 
implementering och kontinuerlig uppdatering av materialet. Detta 
bedöms ingå i Skolverkets reguljära verksamhet och ska därmed finan-
sieras inom beslutade och beräknade ramar. 

Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram 

Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram utformas för ökad kvali-
tet i undervisning av elever med svenska som andraspråk inom kom-
vux. Att för komvux relevant material samlas inom ramen för detta 

 
5 Kostnaden beräknas på en lön om 60 000 kronor baserat på behovet av juristkompetens av 
seniorkaraktär på myndighet. 
6 Löneuppgift exempel motsvarande kompetens från Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk 2020. 
7 Uppgift om motsvarande kompetens från Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2020. 
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program innebär att det blir lätt för verksamma att hitta och använda 
kompetenshöjande material för såväl individuella studier som för 
underlag för kollegialt lärande. Materialet inom programmet kom-
mer att kunna användas inom lärarutbildningar och inom riktade in-
satser. Ett separat program innebär också att det blir lättare att följa 
upp och utvärdera innehållet, verksammas aktivitet och eventuella 
effekter i komvuxverksamheterna. 

Baserat på kostnader för framtagande av andra program för initial 
uppbyggnad av ett sådant nationellt skolutvecklingsprogram beräk-
nas 10 mnkr8 per år i två år, dvs. totalt 20 mnkr. Därefter får material 
till detta program anses ingå i Skolverkets reguljära uppdrag enligt 
instruktion.  

Framtagande av högskolekurser 

De kurser som föreslås tas fram kommer att bidra till en ökad be-
hörighet och kompetens inom sfi och övriga komvux, både för lärare 
i sfi/svenska som andraspråk och i kombinationer med andra ämnen 
och yrkesutbildningar.  

Befintliga kurser för behörighet i sfi föreslås fortsätta och antas 
erbjudas i ungefär samma omfattning som i dag. Inga medel behöver 
därmed heller avsättas för ersättning till huvudman.  

Fyra övriga kurser föreslås tas fram och kommer att öka kunska-
pen bland lärare och rektorer så att undervisningskvaliteten ökar vad 
gäller andraspråksinlärning och inom kombinationsutbildningar. Det 
finns ingen enhetlig prissättning av kurser som Skolverket uppdrar 
åt lärosäten. En kurs kan kosta från 1 600 kronor/hp och deltagare 
till 3 000 kronor/hp och deltagare. Utredningen utgår här från en 
genomsnittlig kostnad om 2 300 kronor/hp och deltagare. Kostnaden 
för 200 lärare som studerar 7,5 hp under ett år: 200 × 7,5 × 2 300 = 
3 450 000 kronor. 

Med ett utökat antal erbjudna kurser, tydlig innehållslig relevans 
samt riktad information och förmånlig ersättning kan antalet delta-
gare antas öka. Skolverkets delrapport 2 angående Lärarlyftet publi-
ceras under våren 2021 och kommer att handla om ändamålsenliga 
incitament för deltagande och fullföljande av kurser, bland annat 
ekonomiska. Resultatet av den utvärderingen bör ligga till grund för 

 
8 Uppgift från Skolverket om kostnad för framtagande av ett program 2020. 
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utformningen av ersättningsmodell för kurserna. För att kunna be-
räkna förslaget utgår vi dock från en modell där kommunerna ersätts 
för 80 procent av lönen (jfr SFS 2016:79) som hittills varit eftersökt. 
Utredningen beräknar att de fyra nya kurserna à 7,5 hp erbjuds från 
2022 och att 200 deltagare påbörjar. Kommunerna ersätts för 80 pro-
cent av lönen à 40 0009 under studietiden, här beräknat på halvfart, 
dvs. 7,5 hp tar 2,5 månader (10 v.) × 200 lärare × 2,5 mån × 40 000 × 
0,80 × 1,4 (sociala avgifter m.m.) × 0,5 (halvfart) = 11 200 000 kro-
nor, dvs. cirka 11 mnkr.  

Riktade regionala insatser 

De riktade regionala insatser som kommer att ledas av Skolverkets 
processtödjare kommer att leda till att huvudmän får ett bättre under-
lag för systematiskt kvalitetsarbete även över kommungränserna. 
Insatserna kommer att vara relevanta för komvuxverksamheternas 
förutsättningar och behov vilket ökar möjligheterna till verksamhets-
utveckling och till att Skolverket ökar sin kunskap på kort och lång 
sikt. Insatserna fokuseras av de prioriterade utvecklingsområdena 
vilket innebär ett klokt resursutnyttjande och ett fokus på utveck-
lingsarbetet. De utsedda samordnarna bidrar till stabilitet i förbätt-
ringsarbetet och till att lärdomar systematiseras och kan utnyttjas 
nationellt, regionalt och lokalt. Följande beräkning kan göras: 

• Anställning av processtödjare på Skolverket. Över de första tre åren 
anställs 6–10 processtödjare som tillsammans under denna tids-
period kan starta insatser i cirka 15 regioner beroende på storlek/ 
omfattning. Tio processtödjare kostar 10 mnkr (inkl. sociala av-
gifter m.m.) utslaget på tre år, 3,3 mnkr per år. I processtödjarnas 
arbete ingår framtagande av underlag och processer. 10 processtöd-
jares resor á 6 ggr/per år à 2 500 kronor, dvs. 150 000 per år eller 
totalt 450 000 för tre år. 

• En samordnare på heltid per region, dvs. 15 samordnare vilket blir 
15 mnkr per år i fyra år (inkl. sociala avgifter m.m.). Övriga verk-
sammas arbete ingår i huvudmannens reguljära verksamhet.  

 
9 Skolverkets löneuppgift för kostnadsberäkning 2020. 



Konsekvenser SOU 2020:66 

508 

• Kostnad för insatser à 5 mnkr per insats. Kostnaden per insats 
utgår från Skolverkets erfarenheter av kostnader för riktade in-
satser inom uppdraget att stärka utbildningens kvalitet för ny-
anlända elever och vid behov för elever med annat modersmål.10 För 
15 regioner blir då den totala kostnaden 75 mnkr fördelat på tre 
år, dvs. 25 mnkr per år.  

• Arbetet med kommunernas självskattningar ingår i det systema-
tiska kvalitetsarbetet.  

Då vuxenutbildningen ingår i befintligt regeringsuppdrag till Skol-
verket att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 
svenska11 överförs medel till dessa regionala riktade insatser. Utred-
ningen bedömer att medlens omfattning är proportionerlig i relation 
till vuxenutbildningens behov och storlek. 

Förbättringar i arbetet med studie- och yrkesvägledning 

Som ett led i att förbättra kvaliteten i arbetet med den individuella 
studieplanen förslår utredningen att Skolverket tilldelas ytterligare 
medel för att kontinuerligt erbjuda huvudmännen kompetens-
utveckling och stöd. Stödet ska vara en fortsättning på uppdraget i 
regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk. Ett 
utbildningspaket beräknas kosta cirka 500 000 kronor enligt myndig-
hetens egen basmodell12. Modellen täcker då kostnader för personal 
inklusive extern föreläsare, processtöd från lärosäte, resor, lokaler och 
förtäring. Utbildningspaketet beräknas behöva anordnas 3 ggr/år över 
3 år till en total kostnad om 4,5 mnkr.  

Distansundervisning 

Utredningens förslag om distansundervisning är att betrakta som en 
del av Skolverkets ordinarie arbete med implementering av nya re-
gleringar och stöd i arbetet med dessa. Förslaget innebär inga nya 
åtaganden för myndigheten.  

 
10 Uppgift från Skolverket 2020. 
11 U2019/01553/S(delvis) U2019/03787/S. 
12 Uppgift från Skolverket 2020. 
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I tabellen nedan sammanfattas utredningens förslag som innebär 
ökade kostnader för Skolverket. 

Tabell 12.2 Ökade kostnader Skolverkets insatser  

Ökade kostnader 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 2025 (mnkr) 

Bygga svenska 4 4 4 2 

Nationellt skol-
utvecklingsprogram (NSP) 

10 10   

Statsbidrag högskolekurser 
200 lärare 

11 11 11  

Högskolekurser 2 300 kronor/hp 
× 200 lärare × 7,5 hp 

3,45 3,45 3,45  

Processtöd 10,45 10,45 10,45  

Riktade regionala insatser 25 25 25  

Samordnare regionala insatser 15 15 15 15 

Fortbildning studie- 
och yrkesvägledning 

1,5 1,5 1,5  

Ökade kostnader, totalt 80,45 80,45 70,45 17 
 
 
Skolverkets ökade kostnader om 80,45 mnkr finansieras med medel 
på två olika sätt. Det första är att medel om 66 mnkr (se beräkning 
och förklaring nedan) för särskilda stödinsatser för yrkesutbildningar 
i kombination med sfi och svenska som andraspråk inom ramen för 
statsbidraget för regional yrkesinriktade utbildning överförs till 
Skolverket. Det andra är att 14,45 mnkr ska tas inom ram för Skol-
verkets insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska13.  

Statsbidrag för att stimulera regional yrkesinriktad utbildning i 
komvux har funnits sedan 2009. Under åren därefter har villkoren 
förändrats och medelstilldelningen ökat. Kommunerna ansöker om 
medel och fram till 2020 har kommunerna fått egenfinansiera lika 
många platser som de ansökt statsbidrag för. 2017 infördes kravet på 
samverkan kring yrkesutbildningarna mellan minst tre kommuner, 
Gotland undantaget. Under åren 2016–2018 avsattes öronmärkta 
medel för yrkesutbildningar som kombineras med studier i sfi och 
svenska som andraspråk. Antalet sökta kombinationsplatser har suc-
cessivt ökat och från och med innevarande år fördelas dessa platser 
proportionerligt till det totala antalet sökta yrkesutbildningsplatser. 

 
13 U2019/01553/S(delvis) U2019/03787/S. 
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Nya krav för medfinansiering har införts och nu finansierar stats-
bidraget 7 av 10 platser. Dessutom har medel om 35 000 kronor per 
plats avsatts för stödjande insatser för yrkesutbildningar som genom-
förs i kombination med sfi eller svenska som andraspråk.  

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera 
yrkesstudier med studier inom sfi och svenska som andraspråk. För att 
vara berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombine-
rar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge 
eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan 
handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka 
pedagogisk personal eller liknande.  

Utredningen menar att detta är ett välkommet bidrag för kommu-
nerna men ser också en svårighet i att medlen helt är kopplade till 
platser. Utredningen beskriver i detta betänkande de stora behov 
som finns i verksamheterna av kompetenshöjande insatser och ut-
vecklingsstöd. Utredningen menar också att kommunerna inte fullt 
ut har kapacitet och kompetens att själva anordna sådana insatser 
och det är inte heller ett effektivt sätt att nyttja medlen på.  

Regeringen avsätter omfattande medel för att öka tillgången till 
regionala yrkesutbildningar i komvux men erfarenheten visar att 
trots att både efterfrågan och antalet utbildningar ökat nyttjas inte 
statsbidraget fullt ut. Därför föreslår utredningen att medel från 
statsbidraget för regional yrkesinriktad utbildning i komvux över-
förs till Skolverket. 

Omfattningen av medel som ska överföras beräknas uppgå till  
66 mnkr. Beräkningen bygger på följande resonemang:  

Fördelningen av statsbidraget för 2021 visar att 168 314 454 kro-
nor ska betalas för stödjande insatser för yrkesvux i kombination 
med sfi och sva. Enligt utredningens beräkning utgör detta 70 procent 
av de totala antalet platser i yrkesvux i kombination med sfi och sva. 
För finansiering av 30 procent platser ytterligare krävs 65 643 mnkr14 
kombinationsutbildningar med sfi och sva, dvs. tre av sju platser. Ut-
redningen menar att det är rimligt att kommunerna medfinansierar 
platser samtidigt som de utvecklingsmedel för de stödjande insatserna 
för kombinationsutbildningar ska komma 100 procent av kombina-
tionseleverna till del. För att få effekt av den ökningen ska medlen gå 
till utveckling och kompetenshöjning i form av de Skolverksinsatser 
som utredningen föreslår.  

 
14 35 000 kronor × 30 procent × 168 314 454 kronor. 
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12.7.3 Skolinspektionen 

Ändring i Skolinspektionens instruktioner; tillsyn 
och dokumentstöd 

Utredningens förslag om att Skolinspektionen inte längre ska rikta 
sin regelbundna tillsyn av vuxenutbildning huvudsakligen mot huvud-
mannanivå är att betrakta som ett utökat åtagande för myndigheten. 
Skolinspektionen har i tidigare remissvar (SOU 2013:20) tagit ställ-
ning för att en utökning av uppdraget till att gälla skolenheter inom 
vuxenutbildningen inte ska påverka myndighetens tillsyn av barn- 
och ungdomsskolan. Den inställningen gäller fortfarande och därmed 
behöver tillsyn av skolenheter inom vuxenutbildningen ske utöver 
den tillsyn som sker i dag. 

I förslaget om att inte enbart utöva tillsyn på huvudmannanivå 
har utredningen resonerat om det kan medföra en risk för att huvud-
mannen tar mindre ansvar för att följa upp verksamhet på entrepre-
nad. Utredningen bedömer att en sådan risk är mycket liten eller 
obefintlig då regleringen av systematiskt kvalitetsarbete är tydlig och 
förslag om stärkt kompetens i kvalitetsarbete ska verka stödjande i 
uppföljningen av entreprenadverksamheten. 

Myndigheten uppger att kostnaden för en regelbunden tillsyn upp-
går till 280 000 kronor/beslut. Detta beräknat på att en årsarbets-
kraft genomför sju tillsyner per år och kostnaden för att anställa en 
årsarbetskraft uppgår till ungefär 1 miljon kronor per år. Skolinspek-
tionen uppger vidare att man genomför cirka 1 000 inspektioner med 
skolbesök per år, motsvarande cirka en sjundedel av det totala antalet 
skolenheter inom barn- och ungdomsskolan, och att den regelbundna 
tillsynen utgör cirka 18 procent eller 180 stycken av dessa. Antal skol-
enheter inom den kommunala vuxenutbildningen har visat sig svårt 
att uppskatta, vilket utredningen redogör för i kapitel 5 om statistik. 
Enligt Skolinspektionen finns det 244 kommunala skolenheter inom 
kommunal vuxenutbildning. Även om inte alla enheter med externa 
utförare kan anses som skolenheter i skollagens mening, bland annat 
beroende på hur rektorsfunktionen är organiserad anser utredningen 
att man vid tillsynen måste utgå ifrån att besök även ska göras på 
enheter utanför egenregin. Utredningen anser att det är rimligt att 
utgå ifrån att minst cirka 30 procent av de enheter som bör besökas 
har externa utförare. Det totala antalet enheter som omfattas av ut-
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redningens förslag blir då 317. Om en åttondel av enheterna inspek-
teras varje år handlar det om cirka 30 besök om året. Förslaget avser 
enbart den löpande tillsynen, vilken enligt myndigheten uppgår till 
18 procent av den totala inspektionen på enhetsnivå. Utifrån dessa 
antaganden skulle aktuellt antal tillsynsbesök på verksamhetsnivå bli 
cirka sju stycken till en sammanlagd kostnad av knapp 2 mnkr årligen. 
Skolinspektionen har även till utredningen uppgett att utöver själva 
personalinsatsen i samband med tillsynsbesöken så kommer förslaget 
innebära utökade kostnader genom att ett skolenhetsregister be-
höver upprättas för att identifiera vilka skolenheter som finns inom 
vuxenutbildningen, att det behövs en ny, vuxenutbildningsanpassad 
risk- och väsentlighetsanalys för att välja ut vilka skolenheter inom 
vuxenutbildningen som ska få tillsyn samt att mallar och interna 
dokument behöver anpassas för att även gälla för skolenheter inom 
vuxenutbildningen. Utredningen vill här poängtera att förslaget inte 
innebär ett helt nytt åtagande för myndigheten eftersom det tidigare 
angivits att den löpande tillsynen ”i huvudsak” ska riktas mot huvud-
mannanivå. Detta utesluter inte ett ansvar för att även rikta denna 
tillsyn mot skolenhetsnivå. Utredningen bedömer kostnaden för ut-
veckling av olika former av dokumentstöd kan uppskattas till cirka 
10 mnkr som en engångskostnad. 

Kvalitetsgranskning av distansutbildning i sfi 

Utredningen föreslår att Skolinspektionen ska genomföra en kvalitets-
granskning av distansutbildning i sfi som engångsuppdrag. Kost-
naden i genomsnitt för en avslutad tematisk kvalitetsgranskning är 
cirka 5 mnkr enligt Skolinspektionens egna uppgifter 2020. Skol-
inspektionen menar att kostnaden kan bli något högre med hänsyn 
tagen till behoven av tolk. Utredningens beräkningar visar på en extra 
kostnad om 24 000 kronor vilket kan anses försumbart och extra 
medel tillförs därmed inte för detta.15  

I tabellen nedan sammanfattas utredningens förslag som innebär 
ökade kostnader för Skolinspektionen om 17 mnkr. Myndighetens 
förvaltningsanslag tillförs i budgetpropositionen för 2021 20 mnkr 

 
15 Utredningen bedömer att det kan vara rimligt att samtala med totalt 200 elever fördelat på 
relevanta språkgrupper om 5 elever i varje i 1 timme per grupp. 40 grupper med tolk 1 timme 
à 600 kronor (genomsnittlig kostnad hos större tolkförmedlingar). Total kostnad 24 000 kronor.  
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2021–2023 för närvaro och kapacitet. Utredningen föreslår att engångs-
kostnaden om 10 mnkr för dokumentstöd tas inom dessa 20 mnkr 
vilket kan motiveras med att behoven av myndighetsinterna stöd för 
tillsyn och kvalitetsgranskning inom komvux enligt utredningen är 
eftersatta, särskilt i relation till organiseringen med huvudman och 
entreprenad. 

I myndigheten eget budgetunderlag för 2021–2023 har myndig-
heten föreslagit en utökning av förvaltningsanslaget för att under en 
begränsad tid göra en koncentrerad satsning på kvalitetsgranskning 
inom komvux. Utredningen menar att 2 mnkr årligen för tillsyn i 
entreprenad ska tas inom ramen för myndigheten förvaltningsanslag. 
Kostnaden utgör mindre än 0,5 procent av anslagen vilket kan anses 
rimligt. 

Resterande 5 mnkr i ökade kostnader för Skolinspektionen ska till-
skjutas myndigheten efter beredning inom ramen för budgetprocessen.  

Observera att den ökade kostnaden för 2022 är väsentligen högre 
än de efterföljande åren då kostnaden kan betraktas som ringa. 

Tabell 12.3 Ökade kostnader, Skolinspektionens tillsyn 

Ökade kostnader 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Dokumentstöd  10   
Tillsyn – 7 beslut 2 2 2 
Kvalitetsgranskning sfi 5   
Ökade kostnader, totalt 17 2 2 

12.7.4 Skolforskningsinstitutet  

Regeringen menar, liksom utredningen, att praktiknära skolforskning 
bör öka för att stärka den vetenskapliga grunden i undervisningen. 
Skolforskningsinstitutets årliga anslag för praktiknära forskning inom 
utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, för utlysningar 
av forskningsprojekt kommer enligt BP 2021 kraftigt att öka från 
18,5 mnkr 2021 till 32 mnkr 2022 och 36 mnkr 2023. Det är rimligt 
att forskningsmedel à 6 mnkr kronor per år öronmärks för projekt 
rörande vuxnas lärande av och på andraspråket svenska inom kom-
vux då detta utgör 16,7 procent av anslaget år 2023, då forskning 
saknas för en gemensam kunskapsbas och då antalet elever inom 



Konsekvenser SOU 2020:66 

514 

komvux är stort. Om inte denna prioritering görs riskerar forskning 
om vuxnas lärande att stanna på en låg och icke ändamålsenlig nivå. 

I den händelse att ansökningar av forskningsprojekt rörande vux-
nas lärande av och på andraspråket svenska inom komvux inte bedöms 
ha tillräckligt god kvalitet får medlen användas för andra projekt. 

12.7.5 Upphandlingsmyndigheten 

Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten tillsammans med 
Skolverket tar fram ett upphandlingsstöd för vuxenutbildningen samt 
att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att förvalta och konti-
nuerligt utveckla stödet. Upphandlingsmyndigheten uppskattar den 
interna kostnaden till 300–500 tkr. Samverkan med annan myndighet 
inklusive relaterade kommunikationsinsatser av typen seminarier och 
föreläsningsserier beräknar utredningen till ytterligare 300–500 tkr. 
Därtill uppstår en kostnad hos Skolverket som utredningen menar 
är något lägre och uppskattas till 100 tkr i en engångskostnad. Då det 
i uppdraget även behöver ingå att kontinuerligt bevaka utvecklingen 
inom området, hantera och vid behov vidareutveckla stödet med an-
ledning av sådan återkoppling krävs en förvaltning av stödet till en 
kostnad av 100 tkr per år.  

Den ökade kostnaden som uppdraget om upphandlingsstöd med-
för för Upphandlingsmyndigheten är av mindre omfattning och före-
slås finansieras i budgetarbetet inom utgiftsområde 2, Samhällsekonomi 
och finansförvaltning.  

I tabellen nedan sammanfattas utredningens förslag som innebär 
ökade kostnader för Upphandlingsmyndigheten. 

Tabell 12.4 Ökad kostnad Upphandlingsmyndigheten  

Ökade kostnader 2022 (tkr) 2023 (tkr) 2024 (tkr) 
Upphandlingsstöd 1 000   
Förvaltning av upphandlingsstöd 100 100 100 
Ökad kostnad, totalt 1 100 100 100 
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12.7.6 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

Uppföljning av profilering av ämneskurser  
i svenska som andraspråk 

Lämpliga lärosäten tilldelas medel för utformande av profilering av 
kurser i svenska som andraspråk mot vuxnas lärande av och på svenska 
som andraspråk inom komvux. Profileringen kan omfatta 1–90 hög-
skolepoäng. Vid profilering inom lärarutbildningen ska VFU kunna 
göras inom komvux. UKÄ bör följa och utvärdera genomförandet 
av profileringen. Detta görs inom myndighetens befintliga uppdrag. 

Plan för utökade behörighetskrav för undervisning i sfi 
och grundläggande vuxenutbildning 

Regeringen ska ge lämpliga aktörer, varav UKÄ bör vara en, i upp-
drag att tillsammans utforma en plan över hur högre behörighetskrav 
ska införas för behörighet i sfi och svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå i komvux. I uppdraget ingår att undersöka hur validering 
av reell kompetens kan genomföras för att behörighet och legitima-
tion ska kunna ges samt hur övergångsbestämmelserna ska utformas. 
Utredningen beräknar för detta 5 personer under 5 månader på heltid: 
5 personer × 5 månader × 50 000 kronor lön × 1,4 (sociala avgifter 
m.m.) = 1 750 000 kronor vilket ska tillföras via regleringsbrev. 

I tabellen nedan sammanfattas utredningens förslag som innebär 
ökade kostnader för Universitetskanslersämbetet. 

Tabell 12.5 Ökade kostnader UKÄ  

Ökade kostnader 2022 (mnkr) 2023 2024 

Plan för utökade behörighetskrav i sfi 
och sva på grundläggande nivå 

1,75   

Ökad kostnad, totalt 1,75   

12.7.7 Universitet och högskolor  

Flera av utredningens förslag involverar lärosäten på olika sätt. Sam-
mantaget kommer utredningens förslag att innebära att lärarutbildare, 
forskare och andra anställda kommer att öka sin kunskap om vuxnas 
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lärande av och på svenska som andraspråk i komvux såväl på kort som 
lång sikt. 

Profilering av ämneskurser i svenska som andraspråk 

Lämpliga lärosäten ska tilldelas medel för utformande av profilering 
av kurser i svenska som andraspråk mot vuxnas lärande 1–90 hög-
skolepoäng. 

Inom utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, får 
medel inom 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor an-
vändas för särskilda åtaganden för bidrag till insatser för ökad kvali-
tet på grundnivå och avancerad nivå. Utredningen menar att profiler-
ingen är en förutsättning för ökad kvalitet i ämneslärarutbildningen 
och ämnesstudierna i svenska som andraspråk såtillvida att dessa nu 
blir relevanta för lärare i sfi och svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå i komvux. 

Utredningen beräknar att 3 lärosäten anses lämpliga och vill åta sig 
uppdraget och beräknar 3 personer/lärosäte under 5 månader på hel-
tid: 3 personer × 3 lärosäten × 5 månader × 50 000 kronor lön × 1,4 
(sociala avgifter m.m.) = 3,15 mnkr som en engångskostnad. Medlen 
beräknas täcka eventuell samverkan mellan lärosäten och inom läro-
sätena och ska ses som en schablon oavsett om lärosätenas profiler-
ingar omfattar hela 1–90 hp eller delar därav. Uppdraget och medlen 
tillförs via regleringsbrev till lärosäten. 

Forskarskola 

Förslaget att Vetenskapsrådet tilldelas medel för inrättande av en 
forskarskola är avgörande för en långsiktig uppbyggnad av en gemen-
sam kunskapsbas för såväl sfi och övriga komvux som för lärosäten. 
För utlysning och inrättande av forskarskola i enlighet med utred-
ningens förslag tilldelas Vetenskapsrådet 10 mnkr, vilket är beräknat 
i samtal med Vetenskapsrådet. Medlen tillförs genom omfördelning 
via avsatta medel inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning, dels direkta forskningsanslag till universitet och högskolor, 
dels anslaget Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forsk-
ning. 
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Tabell 12.6 Ökade kostnader högskola och universitet  

Ökade kostnader 2022 (mnkr) 2023 2024 

Proflering av ämneskurser i svenska 
som andraspråk 

3,15   

Forskarskola 10   
Ökad kostnad, totalt 13,15   

12.7.8 Statistiska centralbyrån (SCB) 

Verksamhetspoäng och statistikinsamling till det nationella 
räkenskapssammandraget 

Utredningens förslag att verksamhetspoäng införs som berör SCB 
som arbetar på uppdrag av Skolverket med uppgiftsinsamling. SCB 
är ansvarig myndighet för det nationella räkenskapssammandraget. 
Utredningen föreslår att myndigheten ska göra en översyn av vilka 
uppgifter som ska samlas in gällande kommunal vuxenutbildning. 
Statistiska centralbyrån föreslås genomföra de ovannämnda uppgif-
terna inom befintligt anslag. 

12.7.9 Arbetsförmedlingen 

Utredningens förslag om ett kommunalt språkansvar och individuell 
studieplan tydliggör den höga prioritet sfi ska ha i en individs språk-
utveckling. Genom detta tydliggörande kan Arbetsförmedlingen 
fokusera på att erbjuda de delar i en individs utbildning och aktivi-
teter som inte kan anses rymmas i komvux vilket är positivt. Aktivi-
teter som praktik och andra former av arbetsmarknadsåtgärder blir 
då ett komplement till sfi snarare än ett alternativ till sfi. För de som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har läst de 4 år i sfi som de 
har rätt till behöver därmed andra insatser. Utredningens förslag 
innebär inga nya åtaganden för myndigheten. 

12.7.10 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna ges i uppdrag, att inom ramen för sitt uppdrag att 
följa upp insatser som gynnar nyanländas etablering och främja deras 
hälsa, följa upp befintliga verksamheter och projekt på regional och 
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kommunal nivå som riktar sig till kortutbildade kvinnor och män 
och identifiera verksamheter som håller en sådan kvalitet att de är 
värda att sprida kunskapen om. Detta kan ge kommunerna bättre 
underlag för beslut om huruvida verksamheten ska permanentas eller 
inte efter genomfört projekt. Se kapitel om jämställda villkor.  

12.8 Konsekvenser för företag 
och konkurrensförhållanden 

Utredningens förslag bedöms inte medföra några konsekvenser för 
företag trots att de externa anordnarna utgör en väsentlig del av den 
kommunala vuxenutbildningen på entreprenad. Innehåll och villkor 
i det avtal som i dagsläget finns mellan huvudman och anordnare kan 
komma att bli inaktuellt om utredningens förslag blir regleringar. 
Vuxenutbildning på entreprenad tillhandahålls i de allra flesta fall 
efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), 
eller i form av auktorisation. Auktorisationsavtalen kan förändras 
löpande och effekter av utredningens förslag kan därmed hanteras 
genom justeringar i gällande auktorisationsavta. Avtal inom ramen 
för LOU kan inte på samma sätt anpassas efter utredningens förslag 
vilket dock är en övergående konsekvens givet att nu gällande avtal 
kan gälla längst i 4 år.  

I de fall huvudmännen genomför nya upphandlingar kommer före-
tagens möjligheter att verka på marknaden vara samma som i dag och 
därmed har utredningens förslag inga konsekvenser för företagen. 
Folkhögskolor är en viktig utförare av sfi och kan anordna sfi i tre 
former: på entreprenad, som utbildning vid folkhögskola som mot-
svarar kommunal vuxenutbildning i sfi samt i form av uppdrags-
utbildning. Konsekvenserna avseende folkhögskolor kan antas mot-
svara företagens. 

Förslaget om ändring i Skolinspektionens instruktion att löpande 
tillsyn i komvux ska utövas på huvudmannanivå och skolnivå har 
positiva effekter på likvärdigheten i uppföljningen av anordnare på 
entreprenad. Detta eftersom huvudmannens uppföljning av anord-
naren kompletteras med en statlig tillsyn.  
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12.9 Konsekvenser för elever 

Samtliga utredningens förslag syftar till att elever i sfi och sfi i kom-
bination med andra kurser i komvux ska ta del av en utbildning med 
stärkt kvalitet.  

Införandet av det kommunala språkansvaret, KSA, syftar till att 
få fler att delta i sfi, minska avbrotten och underlätta återgång i  
studier efter nödvändiga uppehåll och avbrott. En ökning av obrutna 
utbildningskedjor har positiva effekter på sfi-elevernas lärande och 
de kan nå målen i sfi på kortare tid. Införandet av verksamhetspoäng 
tydliggör sfi-kursernas längd och underlättar arbetet med tidsatta mål. 
Den tidsbegränsning till fyra år som föreslås är ett sätt att tydliggöra 
sfi-studiernas längd. Likaså syftar förslaget till att harmonisera sfi 
med andra delar av komvux och övriga skolformer där eleverna med 
stöd ska ges möjligheter att nå så långt som möjligt under en begrän-
sad tid. Insatserna för förbättrade resultat på elevnivå görs därmed 
snarare inom en tidsram än att förlänga elevens studietid. Detta ger 
eleven bättre möjligheter att planera för studier utöver sfi och annat 
som gynnar elevens etablering i samhälle och på arbetsmarknad. Goda 
språkkunskaper på kortare tid är också en viktig faktor i elevens per-
sonliga utveckling. Viss flexibilitet och möjlighet till behovsprövad 
förlängning av de fyra åren tar hänsyn till de individuella behov som 
eleverna har. Genom utredningens förslag om att läsa i annan kom-
mun kan elevers vardag förenklas när de exempelvis kan läsa där de 
arbetar. 

Genom en obligatorisk kartläggning möjliggörs en säkrare nivå-
placering som kan korta elevens tid i sfi. Den individuella studieplanen 
förstärks med en individuell progressionsplanering som stöttar lärare 
i att planera för och genomföra en individanpassad undervisning som 
kan verka motivationshöjande och öka elevens möjligheter till lärande. 
Överlämningen av den individuella studieplanen mellan huvudmän 
gynnar elevens genom att lärandet i större utsträckning kan ta vid 
med bibehållen progression. En mer restriktiv hållning till sfi-utbild-
ning på distans genom reglering av denna införs då merparten av 
eleverna i sfi når bäst resultat när de tar del av undervisning på plats 
i verksamheten. Tillsammans med de insatser som ska stärka lärare 
och andra gruppers kompetens bland annat bedömning kan elevens 
progression i sfi öka, övergångar till kombinationsutbildningar kan 
ske snabbare med en kortare etableringstid som mål.  
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12.9.1 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män 

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget 
liv. Till detta mål hör även sex delmål varav ett är att kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Utredningens 
samlade förslag syftar till att stärka kvaliteten och öka likvärdigheten 
för andraspråkselever i komvux ur ett individperspektiv oavsett kön. 
Genom utredningens förslag om bedömning av elevers kunskaper 
med stöd av en obligatorisk kartläggning med fokus på litteracitet och 
en stärkt individuell studieplanering ges verksamheterna bättre pla-
neringsförutsättningar för en individanpassad undervisning. Genom 
det kommunala språkansvaret, KSA, förbättras möjligheterna att ge 
individerna stöd vid ev. studieavbrott för att underlätta återgången 
till studier under de 4 år som eleven har till förfogande. Detta gynnar 
såväl kvinnor som män vid föräldraledighet och/eller förändrade 
arbetsvillkor.  

12.10 Konsekvenser för de integrationspolitiska målen 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En stärkt 
sfi har positiva konsekvenser för de integrationspolitiska målen. Sfi-
kursplanen och läroplan för vuxenutbildningen har båda ett innehåll 
som syftar till att förbereda individen för ett aktivt deltagande med 
såväl ett givande som ett tagande i samhällsliv och arbetsliv och detta 
med språkinlärningen som bas. Med stärkt kvalitet och likvärdighet 
genom utredningens förslag förbättras möjligheterna att sfi ska bidra 
till uppfyllelse av de integrationspolitiska målen. 

12.11 Integritetsanalys avseende förslagen 
i förhållande till dataskyddsförordningen 

Personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) ersattes i maj 2018 av EU:s 
dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
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sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) – Data-
skyddsförordningen.  

En grundläggande princip enligt dataskyddsförordningen är att det 
måste finnas en rättslig grund enligt förordningen för att behandling 
ska vara tillåten. Enligt artikel 6 punkten d är en sådan grund att be-
handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse 
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
Denna grund anses tillämplig i skolväsendet när det handlar om be-
handling av personuppgifter som är nödvändiga för att skolan ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag enligt skollagen och andra nationella 
styrdokument. Datainspektionen har bland annat uttalat att artikel 6 
punkten d utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter 
för att tillhandahålla, anordna och bedriva undervisning.  

Utredningen lämnar inga förslag som innebär att hantering av 
personuppgifter införs på något helt nytt område. Däremot så inne-
bär några av förslagen en utökad hantering av personuppgifter jäm-
fört med i dag. Det handlar om förslagen avseende individuella insat-
ser inom ramen för ett kommunalt språkansvar, att den individuella 
studieplanen i vissa fall ska överlämnas till ny huvudman, kravet på 
obligatorisk kartläggning samt reglering av distansundervisning. Samt-
liga dessa förslag syftar till att på olika sätt skapa högre kvalitet i 
undervisningen för elever. Utredningen anser därför att denna han-
tering måste anses ingå i vad som enligt dataskyddsförordningen är 
nödvändig hantering för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  
Det får därmed anses finnas rättslig grund enligt dataskyddsförord-
ningen för den utökade hantering av personuppgifter som följer av 
utredningens förslag. Utredningens förslag innebär inte att några 
känsliga personuppgifter ska hanteras och kan inte heller i övrigt an-
ses ha några konsekvenser för den personliga integriteten.  

12.12 Övriga konsekvenser 

Utredningens förslag anses inte ha några konsekvenser för brottslig-
het och det brottsförebyggande arbetet, EU-rätten och andra inter-
nationella åtaganden eller miljön. 
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13 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Ändringarna i skollagen och förordningen om vuxen-
utbildning ska träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på 
utbildning som bedrivs efter den 1 juli 2022. Förslagen om rätt 
att fullfölja utbildning i sfi under 4 år, kommuners skyldighet att 
erbjuda riktade individuella insatser, kartläggning samt skyldig-
heten att överföra den individuella studieplanen till ny huvudman 
ska tillämpas på dem som första gången tas emot i sfi efter den 
1 juli 2022. Ändringen i förordningen med instruktion för 
Statens skolinspektion ska träda ikraft den 1 januari 2022. 

 
Skälen för utredningens förslag: För att de förslag som lämnas i 
detta betänkande ska kunna genomföras behöver ändringar göras i 
skollagen, förordningen om vuxenutbildning och förordningen med 
instruktion för Statens skolinspektion. Eftersom förslaget om lag om 
ändring i skollagen kräver riksdagsbehandling är det lämpligt att lag-
ändringarna och därtill hörande förordningsändringar i förord-
ningen om vuxenutbildning träder i kraft den 1 januari 2022. Denna 
tidpunkt ger utrymme för de olika stegen i lagstiftningsprocessen 
samt ger tid till förberedelser hos kommuner, andra utförare av 
vuxenutbildning samt för berörda statliga myndigheter. Den valda 
tidpunkten ger också möjlighet för Statens skolverk att informera 
om innehållet i förändringarna samt göra övriga nödvändiga förbere-
delser. Ändringarna ska tillämpas på utbildning som bedrivs efter den 
1 juli 2022.  
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Förslagen om rätt att fullfölja utbildning i sfi under 4 år, kommu-
ners skyldighet att erbjuda riktade individuella insatser, kartläggning 
samt skyldigheten att överföra den individuella studieplanen till ny 
huvudman ska tillämpas på dem som första gången tas emot i sfi efter 
den 1 juli 2022. Ändringarna i förordningen med instruktion för 
Statens skolinspektion ska träda i kraft den 1 januari 2022. 
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14 Författningskommentar 

14.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 

3 kap. 

12 j § 

Paragrafens tredje stycke är nytt och reglerar att när en elev i utbild-
ning i svenska för invandrare i vissa fall byter till skolenhet med annan 
huvudman ska den skolenhet som eleven lämnar, till den mottagande 
skolenheten lämna den individuella studieplan som ska upprättas 
enligt 20 kap. 8 §. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att den 
individuella studieplanen, där det bland annat ska anges vid vilken 
tidpunkt eleven första gången togs emot i utbildning i svenska för 
invandrare (se vidare författningskommentaren till 20 kap. 8 §), över-
lämnas när eleven efter avbrott byter till utbildning med ny huvud-
man. Övriga bestämmelser i paragrafen omfattar inte kommunal 
vuxenutbildning. Förslaget behandlas i avsnitt 6.5. 

20 kap. 

1 § 

Innehållsförteckningen har justerats utifrån att två nya paragrafer, 
33 a–b §§ ska införas. 

8 § 

Paragrafens första stycke har ändrats genom att det i sista meningen 
lagts till att den individuella studieplanen, avseende elever i utbild-
ning i svenska för invandrare, även ska innehålla uppgift om det 
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datum då eleven första gången tagits emot till utbildningen enligt 
31 § fjärde stycket. Bestämmelsen är kopplad till förslaget om ett 
kommunalt språkansvar i 20 kap. 29 § och syftar till att säkerställa 
att uppgift om när elev första gången togs emot i utbildningen följer 
med när eleven byter till utbildning med ny huvudman. Förslaget 
behandlas i avsnitt 6.5.  

9 § 

Paragrafens tredje stycke har ändrats genom att det anges att de som 
avbrutit utbildning i sfi frivilligt samt omfattas av rätten till utbild-
ning i 4 år enligt förslaget i 31 § fjärde stycket, ska få påbörja utbild-
ning igen efter önskemål. Förslaget behandlas i avsnitt 6.5. 

28 § 

Paragrafens tredje stycke är nytt och innehåller en upplysning om att 
det i 31 § tredje stycket införts en rätt till utbildning i annan kom-
mun än hemkommunen, om eleven har särskilda skäl på grund av 
sina personliga förhållanden. Förslaget behandlas i avsnitt 6.4. 

29 § 

Paragrafens fjärde och femte stycke är nytt. I fjärde stycket regleras 
att hemkommunen ska erbjuda lämpliga individuella insatser till de 
som är inskrivna i utbildningen och har behov av att fullfölja utbild-
ningen ska fullfölja sin utbildning i enlighet med den individuella 
studieplan som ska upprättas enligt 20 kap. 8 §. Kommunen ska doku-
mentera sina insatser på lämpligt sätt. I femte stycket finns bemyndi-
ganden avseende hemkommunens skyldighet enligt paragrafens första 
och tredje stycke samt hantering av personuppgifter. Förslagen be-
handlas i avsnitt 6.3.  

31 § 

Paragrafens tredje och fjärde stycke är nytt. Tredje stycket reglerar 
en rätt för elev att bli mottagen i utbildning i svenska som invandrare 
som anordnas av en annan kommun än den som annars ska svara för 
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elevens utbildning. Motsvarande bestämmelse finns för de flesta andra 
skolformer. Särskilda skäl på grund av personliga förhållanden kan 
här t.ex. vara att eleven arbetar i en annan kommun än där man är 
bosatt och folkbokförd. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. Fjärde stycket reglerar en rätt till utbildning i 
svenska för invandrare fyra år från det datum eleven för första gången 
tagits emot till utbildning i svenska för invandrare. Föreligger sär-
skilda skäl med hänsyn till elevens personliga förhållanden ska huvud-
mannen besluta att förlänga utbildningen upp till ett år i taget. Rätten 
till utbildning innebär ingen inskränkning i huvudmannens möjlig-
het att besluta att utbildningen ska upphöra enligt 20 kap. 9 §. För-
slagen behandlas i avsnitt 6.4 och 6.5. 

33 a § 

Paragrafen är ny och första stycket reglerar att när en nyanländ elev 
tas emot till utbildning i svenska för invandrare ska elevens kun-
skaper bedömas, om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. 
Bedömningen ska göras skyndsamt. Resultatet av bedömningen ska 
ligga till grund för den individuella studieplanen. Vad som avses med 
nyanländ framgår av 3 kap. 12 a §. I andra stycket finns ett bemyn-
digande om att regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om underlag för sådana bedöm-
ningar Förslaget behandlas i avsnitt 7.4. 

33 b § 

Paragrafen är ny och reglerar interkommunal ersättning i de fall då 
eleven enligt 31 § tredje stycket deltar i utbildning i annan kommun 
än hemkommunen. Mottagande kommun ska då ha rätt till ersätt-
ning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hem-
kommun. Bestämmelsen motsvarar reglerna i övriga skolformer där 
elever kan ha rätt till utbildning i annan kommun än hemkommunen 
om de på grund av sina personliga förhållanden har särskilda skäl. 
Förslaget behandlas i avsnitt 6.4. 
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22 kap. 

1 § 

I innehållsförteckningen för kapitlet har lagts till att det i kapitlet även 
finns regler om distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning. 

2 § 

Paragrafens första stycke har ändrats genom ett tillägg om att även 
distansundervisning inom skolformen kommunal vuxenutbildning 
regleras i kapitlet. Förslaget behandlas i avsnitt 9.7. 

8 a § 

Paragrafen är ny och reglerar kriterierna för att distansundervisning 
ska kunna användas inom kommunal vuxenutbildning. I första stycket 
anges att inom utbildning i svenska för invandrare får distansunder-
visning användas efter önskemål från elev, om eleven av personliga 
skäl avseende avstånd till skola, arbete eller hälsa har behov av sådan 
undervisning samt huvudmannen anser eleven har förutsättningar 
att tillgodogöra sig sådan undervisning. I andra stycket anges att 
distansundervisning även får användas inom kommunal vuxenutbild-
ning på grundläggande och gymnasial nivå. I tredje stycket regleras 
att vid distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning ska 
kravet i 22 kap. 11 § på regelbunden direktkontakt med lärare gälla. 
Reglerna i 9–10 samt 12 §§ ska inte gälla. Förslaget behandlas i av-
snitt 9.7. 

28 kap. 

12 § 

Paragrafen har ändrats genom att det i nionde punkten lagts till att 
även beslut enligt 20 kap. 31 § tredje stycket, om rätt att vid särskilda 
skäl på grund av personliga förhållanden tas emot till utbildning i sfi 
i annan kommun än hemkommunen, kan överklagas till Skolväsen-
dets överklagandenämnd. Rätten att överklaga motsvarar rätten att i 
de flesta övriga skolformer överklaga sådant beslut. Förslaget be-
handlas i avsnitt 6.4. 
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Kommittédirektiv 2018:73 

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet 

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2018 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det gäller 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i 
kombination med annan utbildning. Syftet är att analysera förutsätt-
ningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god 
kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att 
förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till 
och kombinationer med andra vuxenutbildningar. Syftet är även att 
utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av 
utbildningsplikt. 

Utredaren ska bl.a. 

• utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 
individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och 
annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare, 

• utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden 
inom sfi, främst i kurs A och B, kan påskynda genomströmningen 
i sfi och övergången till andra utbildningar, 

• undersöka hur stödåtgärder och andra insatser kan användas för 
att elever, såväl kvinnor som män, ska nå målen med utbildning och 
i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning, 

• utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom 
sfi kan förbättras, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säker-
ställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för ny-
anlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen 
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 
redovisas i en promemoria senast den 28 februari 2019. Uppdraget i 
övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019. 

Behov av kunskaper i svenska 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

En nyckel till etablering i det svenska samhället för nyanlända vuxna 
är kunskaper i svenska språket. Att kunna tala, skriva och läsa på 
svenska kan vara ett krav inom vissa yrken, en förutsättning för att 
få ett arbete eller för att kunna delta i utbildning. 

Den som är bosatt i landet och saknar grundläggande kunskaper 
i svenska språket har enligt skollagen (2010:800) rätt att delta i kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Förutom att 
ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i språket syftar utbild-
ningen också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande 
läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter 
(20 kap. 4 och 31 §§ skollagen). 

Undervisningstiden i sfi ska i genomsnitt under en fyraveckors-
period omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Den kom-
munala huvudmannen ska även verka för att undervisningen erbjuds 
på tider som är anpassade efter elevens behov (20 kap. 24 § skol-
lagen). Det är inget som hindrar en kommun att erbjuda fler timmar 
per vecka vilket också sker på flera håll, men i en kommun som 
tillämpar skollagens regel efter miniminivån ges individen i snitt tre 
timmars undervisning i sfi om dagen. 

Sfi består av tre olika studievägar. Dessa studievägar består i sin 
tur av en kombination av fyra olika kurser, A, B, C och D. Kunskaps-
kraven för respektive kurs är detsamma oavsett inom vilken studie-
väg den läses men studietakten skiljer sig åt mellan de olika studie-
vägarna. En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den 
kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella 
förutsättningar. Studieväg 1, som vänder sig till de elever som har kort 
studiebakgrund, utgörs av samtliga kurser: A, B, C och D. Studieväg 2 
utgörs av kurserna B, C och D och studieväg 3, som i första hand 
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vänder sig till de som har studievana och förväntas klara en högre 
studietakt, utgörs av kurserna C och D. Alla kurser inom sfi (A, B, 
C och D) kan således vara ”startkurs” och det förekommer även att 
elever som börjar på studieväg 3 börjar direkt på kurs D. 

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

Etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända som är mottagna i 
en kommun har förbättrats under de senaste åren. Detta kan delvis 
förklaras av en starkare konjunktur men också av exempelvis de ny-
anländas utbildningsbakgrund. Det kan även vara en indikation på 
att förändringar som regeringen har genomfört inom utbildnings-
området och andra politikområden underlättar nyanländas etablering 
på arbetsmarknaden. 

För många nyanlända vuxna är tiden från bosättning till arbete 
fortfarande dock alltför lång. Detta gäller inte minst nyanlända med 
kort tidigare utbildning, en grupp vars etablering på arbetsmarknaden 
ofta tar betydligt längre tid än den genomsnittliga tiden för etabler-
ing för nyanlända. Bland nyanlända med kort utbildning utgör kvinnor 
en stor andel vilket är en del av förklaringen till att de i lägre grad än 
nyanlända män är etablerade på arbetsmarknaden. 

Vissa nyanlända omfattas av en utbildningsplikt 

I samband med att det arbetsmarknadspolitiska programmet etabler-
ingsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) 
infördes har regeringen infört en utbildningsplikt. Programmet regle-
ras i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, som trädde i kraft den 1 januari 2018. Utbild-
ningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av insatser inom 
etableringsprogrammet, och som bedöms vara i behov av utbildning 
för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av ut-
bildning, annars kan etableringsersättningen dras in. En nyanländ 
som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna komma 
i arbete under sin tid i etableringsprogrammet ska i huvudsak ägna 
sig åt utbildning. 

Det är inte utbildningsnivån i sig som är avgörande om en person 
blir föremål för utbildningsplikt utan om man bedöms kunna matchas 
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mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet eller inte. Anvis-
ning till utbildning kan därför även gälla personer som har fullföljt 
grundskolan, men som Arbetsförmedlingen bedömer är i behov av 
ytterligare utbildning för att kunna matchas mot ett arbete eller till-
godogöra sig andra insatser. 

Utbildning inom etableringsprogrammet 

Inom ramen för etableringsprogrammet ska nyanlända ta del av sfi 
eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skol-
lagen och samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhälls-
orientering så snart som möjligt efter det att en individuell handlings-
plan har upprättats. Detta gäller dock inte om Arbetsförmedlingen 
bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att den ny-
anlände i stället deltar i andra insatser inom etableringsprogrammet 
(12 § förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare). 

En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska 
inom ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi eller motsva-
rande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen, samhälls-
orientering enligt lagen om samhällsorientering och utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande eller gym-
nasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning 
inom folkhögskolan. En anvisning till etableringsprogrammet ska som 
huvudregel avse verksamhet på heltid (7 och 14 §§ förordningen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). 

Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå används inte 
timmar som mått på studieomfattning utan verksamhetspoäng. Tjugo 
verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier eller validering 
av kunskaper av motsvarande omfattning (2 kap. 1 och 2 §§ förord-
ningen [2011:1108] om vuxenutbildning). Inom sfi används varken 
timmar eller verksamhetspoäng som mått på studieomfattning. Där-
emot finns, som tidigare nämnts, en skyldighet för kommunen att 
erbjuda undervisning i svenska med i genomsnitt minst 15 timmar 
per vecka utslaget på en fyraveckorsperiod. 

En del av de individer med kort tidigare utbildning som berörs av 
utbildningsplikten kommer att vara studieovana individer som saknar 
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grundläggande utbildning, varav några även är illitterata. För dessa är 
behovet av lärarledd undervisning extra stort och förmågan att bedriva 
självstudier vid sidan av den lärarledda undervisningen mycket begrän-
sad, i vissa fall helt obefintlig. För att stödja kommunerna i arbetet 
med att erbjuda utbildning för korttidsutbildade har regeringen gett 
Statens skolverk tre deluppdrag. Skolverket har bl.a. tagit fram ett 
stödmaterial som ska underlätta för kommunerna att kombinera sfi 
med andra delar av komvux till en utbildning främst anpassad för 
målgruppen, så att utbildning ska kunna bedrivas under hela dagar, 
fem dagar i veckan (Skolverket, Delredovisning av regeringsuppdrag 
om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av 
vuxenutbildning, U2017/04486/GV). Skolverket har också sett över 
om innehållet i kursplanerna och kursutbudet inom komvux på grund-
läggande nivå motsvarar de behov och förutsättningar som finns hos 
gruppen och lämnat förslag på ändringar (Skolverket, Redovisning av 
uppdrag att föreslå hur kursplanen för utbildning i svenska för invand-
rare [sfi] kan förändras så att studievägarna i sfi målgruppsanpassas och 
blir sammanhållna, U2016/05310/GV). Slutligen har det ingått i Skol-
verkets uppdrag att undersöka om det finns behov av ett kartlägg-
ningsmaterial för bedömning av vuxna nyanländas kunskaper. Även 
denna del har Skolverket redovisat och konstaterat att behovet finns 
(Skolverket, Delredovisning av regeringsuppdrag om utbildning för 
nyanlända med kort utbildning – utveckling av vuxenutbildning, 
U2017/04486/GV). Som ett nästa steg kommer Skolverket att ta fram 
detta kartläggningsmaterial. 

Genomströmningen i sfi 

För många elever, särskilt de med kort tidigare utbildning, tar det 
lång tid att uppnå godkänt betyg i kurs D. Endast var tredje elev som 
påbörjade sfi 2014 avslutade sfi med godkänt betyg i kurs D inom en 
tvåårsperiod. Majoriteten av dessa hade påbörjat sfi på kurs D. Av de 
68 procent som inte har uppnått godkänt betyg i kurs D efter två år 
fortsatte 12 procent sina studier och 23 procent avbröt studierna 
eller gjorde ett studieuppehåll. Orsaker till avbrott eller studieuppe-
håll kan vara många, exempelvis föräldraledighet. Cirka hälften av de 
som avslutar sina studier i förtid gör det på grund av att de har fått 
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arbete medan andra avbryter sfi utan att vare sig ha tillräckliga kun-
skaper i svenska språket eller annan utbildning som krävs för att få 
ett arbete. Skolverket har följt upp elever som 2012 avslutade sina 
sfi-studier i förtid. Uppföljningen visade att bland män hade 33 pro-
cent en etablerad ställning på arbetsmarknaden jämfört med 18 pro-
cent av kvinnorna. Andelen män som två år efter avslutade sfi-
studier varken var i studier eller arbete var 24 procent jämfört med 
33 procent av kvinnorna. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är indi-
vider med olika behov och förutsättningar. Utbildningen måste där-
för anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan 
följaktligen variera både till omfattning, studietakt och till innehåll. 
Som har nämnts tidigare anges i skollagen att huvudmannen ska verka 
för att undervisningen i sfi ska erbjudas på tider som är anpassade 
efter elevens behov. Att så inte alltid är fallet framkommer bland 
annat i Skolinspektionens granskningsrapport Undervisning i svenska 
för invandrare (dnr 2016:6995). 

Sfi kan behöva kombineras med annan utbildning 

Endast kunskaper i svenska språket räcker oftast inte för att kunna 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Många nyanlända be-
höver kombinera utbildning i sfi med annan utbildning, t.ex. yrkes-
utbildning inom komvux på gymnasial nivå. Om övergången till 
annan utbildning inom komvux kan ske snabbare finns sannolikt stor 
potential till snabbare genomströmning i utbildning och därmed i 
förlängningen snabbare etablering på arbetsmarknaden.  

Språkkrav som hinder 

Det förekommer att det ställs generella krav på kunskaper i svenska 
för deltagande i komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, något 
som Skolverket visat på i en rapport (Redovisning av uppdrag om 
hinder för individer med bristande kunskaper i svenska språket att delta 
i utbildning inom kommunal vuxenutbildning [Dnr U2017/05022/S, 
U2018/00760/S]). Språkkraven kan t.ex. bestå i krav på genom-
gången sfi-kurs C eller D. Kommunen ska individuellt bedöma om 
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en sökande är behörig till en viss utbildning och i det ingår att be-
döma om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen (20 kap. § 20 skollagen). Skolverkets granskning visar dock 
att kommunen ofta inte gör en individuell bedömning av förutsätt-
ningarna för en vuxen att klara en utbildning, utan sätter upp mer 
eller mindre formella krav på att den sökande ska ha genomgått sfi 
upp till en viss nivå. Därmed blir prövningen av behörighet i prak-
tiken ett förkunskapskrav, vilket kommuner inte har rätt att före-
skriva. Skolverket påpekar att förekomsten av språkkrav kan bero på 
andra hinder, t.ex. att det saknas personal med rätt kompetens och 
möjligheter att anpassa utbildningen till individer med bristande kun-
skaper i svenska språket. 

Betydelsen av lärarnas förutsättningar och utbildningens kvalitet 
för studiernas resultat 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå syste-
matiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbild-
ningen. Detta ska också ske på enhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhets-
nivå ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och 
elever. Inriktningen på kvalitetsarbetet ska på båda nivåerna vara att 
de mål som finns för utbildningen i lag och i andra föreskrifter 
(nationella mål) uppfylls (4 kap. 3–5 §§ skollagen). I läroplanen för 
vuxenutbildningen finns ett flertal mål inom områdena Kunskaper, 
Utbildningsval – arbete och samhällsliv samt Bedömning och betyg. 

Sfi är en utbildning där elevantalet stadigt har ökat över tid för att 
2017 omfatta drygt 163 000 elever (51 procent kvinnor och 49 pro-
cent män). En del av dessa elever deltar i sfi som en del av sin etabler-
ingsplan. Den 31 december 2017 deltog cirka 75 000 personer i etabler-
ingsuppdraget (45 procent kvinnor och 55 procent män) varav cirka 
30 000 hade sfi. För Sveriges kommuner är det en utmaning att kunna 
erbjuda en utbildning som både i omfattning och kvalitet motsvarar 
skollagens krav, bland annat på grund av bristen på behöriga lärare. 

En central fråga för utbildningens kvalitet är vilka förutsättningar 
kommunerna, utbildningsanordnarna och lärarna har för att kunna 
stödja eleverna i att utveckla nödvändiga språkfärdigheter för aktiv 
delaktighet i samhälle och arbetsliv. Utbildningsanordnaren ska möta 
elevers olika behov och förutsättningar t.ex. genom att utbildningen 
leds av behöriga och skickliga lärare som ser och klarar av att anpassa 
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undervisningen efter såväl gruppens som enskilda elevers behov. 
Lärarnas förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning styrs av 
faktorer som de inte alltid kan påverka. Såväl elevernas bakgrund 
som ekonomiska och personella resurser har betydelse för kvaliteten 
på utbildningen som erbjuds. Det kan handla om lärartäthet, elev-
gruppers storlek och sammansättning, möjligheter till flexibel och 
individanpassad undervisning, lärarens möjlighet att få tid både till 
förberedelser och individuella samtal med en elev som tillgången till 
olika stödjande resurser som exempelvis modersmålsstöd, special-
pedagogiskt stöd, kuratorsstöd och tillgången till studie- och yrkes-
vägledning. Hur man väljer att möta behoven skiljer sig åt mellan 
landets huvudmän. 

Elevers olika behov av stöd i utbildningen 

Måluppfyllelsen och genomströmningen i sfi måste alltid relateras 
till både undervisningens genomförande och elevernas förutsättningar. 
Elevers förutsättningar att uppnå resultat i utbildning handlar bl.a. 
om utbildningsbakgrund, motivation och studievana. I vissa fall kan 
det finnas behov av kompletterande insatser och stöd i olika former 
för att den enskilde ska nå sitt utbildningsmål. Vissa sådana möjlig-
heter finns i dag i form av bl.a. yrkessvenska och modersmålsstöd 
som orienteringskurser inom komvux (Skolverket, Redovisning av 
uppdrag om hinder för individer med bristande kunskaper i svenska 
språket att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, 
U2018/01815/GV). 

Skollagen stadgar att om det inom ramen för undervisningen eller 
på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer 
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt 
ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen (3 kap. 5 a §). En huvudman för kommunal vuxen-
utbildning eller särskild utbildning för vuxna får vidare anordna elev-
hälsa för sina elever, men någon skyldighet att göra detta finns inte 
(2 kap. 26 § skollagen). 
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Det finns en brist på behöriga lärare inom sfi 

Det finns ingen särskild lärarexamen eller inriktning i någon lärar-
utbildning för den som är intresserad av att arbeta inom komvux 
eller särskild utbildning för vuxna (särvux). Av bilaga 2 till högskole-
förordningen (1993:100) framgår dock att man för både yrkeslärar-
examen och ämneslärarexamen ska visa kännedom om vuxnas lärande. 

Behörig att undervisa inom komvux på grundläggande och gym-
nasial nivå är den som är behörig att undervisa på motsvarande nivå 
och i motsvarande ämne i grundskolan eller gymnasieskolan. Behörig 
att undervisa i särvux är den som är behörig att undervisa på motsva-
rande nivå och i motsvarande ämne i grundsärskolan och gymnasie-
särskolan. Behörig att undervisa i sfi är den som har en ämneslärar-
examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, om examen omfattar 
ämnet svenska som andraspråk eller en äldre sådan examen som är 
avsedd för undervisning i ämnet svenska som andraspråk. En lärare 
som har en examen som ger behörighet att undervisa i något ämne 
och som har kompletterat sin utbildning med minst 30 högskole-
poäng eller motsvarande omfattning i svenska som andraspråk är 
också behörig att bedriva undervisning i sfi (2 kap. 31 och 32 §§ för-
ordningen [2011:326] om behörighet och legitimation för lärare och 
förskolelärare). 

Vuxenutbildningen har alltså behov av samma lärare som grund-
skolan och gymnasieskolan och vice versa. Inom hela skolväsendet 
råder det brist på behöriga lärare. Sfi hör till de delar inom skol-
väsendet med lägst andel behöriga lärare. Lärartätheten är också som 
lägst inom sfi och låg läsåret 2016/2017 på i snitt 22,2 elever per 
lärare (20,1 elever per lärare i kommunal verksamhet och 27,8 elever 
per lärare i annan verksamhet). 

Uppdraget att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner 
erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända inom 
etableringsprogrammet 

Som har nämnts tidigare innebär utbildningsplikten att alla nyanlända 
som tar del av insatser inom ramen för etableringsprogrammet, och 
som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, 
kan anvisas att söka och ta del av utbildning. En nyanländ som har 



Bilaga 1 SOU 2020:66 

548 

kort utbildning och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under 
sin tid i etableringsprogrammet ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. 

Eftersom utbildningen ska utformas efter varje elevs behov och för-
utsättningar (20 kap. 2 § skollagen) kommer innehållet i olika elevers 
utbildning att skilja sig åt. Utöver sfi och andra nationella kurser 
inom komvux och särvux, kan det t.ex. handla om orienteringskurser, 
stöd eller validering av elevens kunskaper och kompetens. 

En del av de individer som berörs av utbildningsplikten är studie-
ovana med större behov av lärarledd undervisning då de har begrän-
sade förutsättningar att bedriva studier på egen hand. För dessa kan 
det finnas ett behov av fler undervisningstimmar per vecka än de 
15 timmar som kommunerna är skyldiga att erbjuda inom sfi. Detta 
gäller i synnerhet elever med begränsade kunskaper i svenska språket 
som befinner sig i de inledande kurserna, A och B i sfi, men kan även 
gälla andra som omfattas av utbildningsplikten. 

Det finns i dag ingen reglering som förpliktigar kommuner att an-
svara för utbildning för elever som omfattas av utbildningsplikten och 
som kan vara i behov av mer lärarledd undervisning än de 15 timmar 
sfi per vecka som kommunen är skyldig att tillhandahålla. 

Utredaren ska därför 

• utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 
individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och 
annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att föreslå åtgärder för att förbättra 
genomströmningen inom sfi och för att underlätta  
övergången till annan vuxenutbildning 

Kan mer undervisning påskynda genomströmningen? 

Som tidigare har nämnts ska utbildning i sfi i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. 
Detta innebär i genomsnitt tre timmars undervisning om dagen, fem 
dagar i veckan. För elever som redan har vissa grundläggande kunska-
per i svenska språket och som deltar i annan utbildning eller arbetar, 
kan detta vara fullt tillräckligt. För elever som saknar grundläggande 
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kunskaper i svenska språket kan dock behovet av undervisning vara 
större. Elever i de inledande kurserna i sfi, främst kurs A och B, saknar 
ofta förutsättningar att såväl få ett arbete som att delta i annan utbild-
ning eftersom de ännu inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 
För dessa elever tar det också i regel längre tid att genomföra sfi. 

För att förbättra genomströmningen inom sfi finns det skäl att 
överväga om den minsta garanterade undervisningstiden i sfi bör 
öka, i synnerhet för de elever som deltar i de inledande kurserna A 
och B. Vissa elever inom dessa kurser omfattas av utbildningsplikten. 
Andra elever, som inte omfattas av utbildningsplikten, kan ändå ha 
samma behov av mer utbildning som den elev som omfattas av utbild-
ningsplikt. Det kan handla om elever som saknar arbete och där det 
kan antas att övergången till annan utbildning och deras etablering i 
arbets- och samhällslivet kan påskyndas av en utökad undervisningstid. 

Stödåtgärder och andra insatser för att öka elevers möjlighet  
att nå utbildningsmålen 

Utbildningsanordnaren ska möta elevers olika behov och förutsätt-
ningar t.ex. genom att anpassa undervisningen efter såväl gruppens 
som enskilda elevers behov. 

Stöd och anpassning i undervisningen kan vara särskilt betydelse-
fullt för att motivera och hjälpa vissa elever i grupper där genom-
strömningen är svag och där individerna i stor utsträckning inte full-
följer sfi. Med rätt insatser, exempelvis modersmålsstöd, skulle sfi även 
i högre grad kunna kombineras med studier i andra ämnen. De elever 
i sfi som kan ha behov av stöd i undervisningen är främst elever med 
kort tidigare utbildning och elever med någon form av funktions-
nedsättning. Bland de förstnämnda återfinns framför allt kvinnor. 

I Sfi-utredningens betänkande (SOU 2013:76) anförs att det sanno-
likt även finns ett antal elever inom sfi som skulle kunna tillhöra 
personkretsen för särvux som påbörjar studier inom sfi men avbryter 
studierna utan att nå målen med utbildningen. Enligt utredningen är 
det ofta svårt att identifiera dessa individer eftersom det sällan fram-
kommer att de har en utvecklingsstörning. Detta problem påtalas 
också av andra utredningar. Svårigheterna kan bero på traumatiska 
upplevelser men de kan också handla om att individen har en utveck-
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lingsstörning. I elevens tidigare hemland har kanske inte utvecklings-
störningen inneburit något hinder eller så har den av andra skäl inte 
identifierats. 

Språkkrav som hinder 

Som har nämnts tidigare förekommer det att det ställs mer eller mindre 
formella krav på att den sökande till utbildning ska ha genomgått sfi 
upp till en viss nivå för att få delta i en sökt utbildning. Dessa krav 
handlar till stor del om dels att individen inte anses ha förutsättningar 
att kunna genomföra studierna, dels att huvudmannen inte har möj-
lighet att erbjuda det stöd och insatser som behövs. Det kan således 
finnas behov av anpassningar och stöd för att kunna ta emot elever 
med bristande kunskaper i svenska språket och ge dem förutsättningar 
att fullfölja utbildningen. 

Kommuner gör i vissa fall en korrekt bedömning av att en individ 
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning på grund av 
bristande kunskaper i svenska språket. I dessa fall bör dock kommu-
nerna tillsammans med individen planera för hur en individ kan bli 
behörig till utbildningen och erbjuda de utbildningsinsatser som krävs. 
Detta ska kommunerna göra inom ramen för deras skyldighet att 
erbjuda studie- och yrkesvägledning (20 kap. 10 a och 30 §§ skol-
lagen), skyldigheten att ta fram och vid behov revidera en individuell 
studieplan (20 kap. 8 § skollagen och 2 kap. 16 § förordningen om 
vuxenutbildning) och skyldigheten att aktivt verka för individer att 
delta i utbildning (20 kap. 10 och 17 §§ skollagen). 

Utredaren ska därför 

• utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden 
inom sfi, främst i kurs A och B, kan påskynda genomströmningen 
och övergången till andra utbildningar, 

• vid behov lämna förslag om att den garanterad utbildningstiden i 
sfi ska utökas för vissa elever, 

• undersöka hur stödåtgärder och andra insatser kan användas för 
att elever, såväl kvinnor som män, ska nå målen med utbildning 
och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning,  
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• undersöka och vid behov rekommendera hur kommunerna kan 
arbeta för att vuxna med bristande kunskaper i svenska språket ska 
kunna delta i och fullfölja utbildning i komvux på grundläggande 
och gymnasial nivå, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Brist på behöriga lärare kräver andra lösningar 

Som tidigare har konstaterats råder det stor brist på behöriga lärare 
inom sfi, liksom i nästan hela skolväsendet. Regeringen har satsat på 
en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna och på fler 
vägar in i dessa yrken, men prognoserna visar att en utökad lärar-
utbildning inte är tillräcklig för att lösa bristen. Skolverkets prognos 
för 2016–2031, som överlämnades till regeringen i december 2017, 
visar att det behövs 55 procent fler nybörjare på lärarutbildningarna 
för att nå det mål om behöriga lärare som Skolverket anser är optimalt. 
Även med en markant höjning av lärarutbildningarnas examensfre-
kvenser skulle examinationsbehovet inte kunna mötas utan andelen 
behöriga lärare riskerar snarare att gradvis sjunka. 

Antalet lärare som är 65 år och äldre har ökat. På kort sikt kan lärar-
bristen lindras om fler lärare arbetar längre upp i åldrarna. År 2016 
var drygt 5 500 av lärarna, eller närmare 4 procent, i dessa åldrar. 
Sedan 2009 har antalet mer än fördubblats. I vissa verksamhetsformer 
utgör äldre lärare en större del. Det gäller t.ex. komvux och sfi där 
7 respektive 9 procent av lärarna var 65 år eller äldre. 

En utökning av undervisningstiden inom sfi kan vara motiverad 
men bidrar samtidigt till ett ytterligare ökat behov av lärare. Lärar-
bristen blir större vilket riskerar att urholka kvaliteten i utbildningen. 
Därför kan även satsningar för att öka kompetensen hos de många 
obehöriga lärare som undervisar inom sfi övervägas. Det skulle t.ex. 
kunna handla om kortare kompetenshöjningsinsatser som inte ger be-
hörighet men som ger obehöriga lärare kunskaper som hjälper dem 
att bli bättre i sin uppgift att undervisa inom sfi och möta nyanlända 
elever utifrån deras behov och förutsättningar. 
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Utredaren ska därför 

• utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom 
sfi kan förbättras, och 

• vid behov lämna författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redogöra för konsekvenser av sina förslag. Utöver vad 
som följer av kommittéförordningen (1998:1474) ska utredaren redo-
göra för förslagens konsekvenser för Sveriges internationella åtagan-
den och principen om icke-diskriminering. I 14 kap. 3 § regerings-
formen anges att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte 
bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Det 
innebär att en proportionalitetsprövning ska göras under lagstiftnings-
processen. Om något av förslagen i betänkandet påverkar den kom-
munala självstyrelsen ska därför, utöver förslagets konsekvenser, ock-
så de särskilda avvägningar som har lett fram till förslaget redovisas. 
Utredaren ska också analysera förslagens konsekvenser för behovet 
av lärarresurser. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska inhämta upplysningar från Skolverket, Statens skol-
inspektion, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och organi-
sationer som kan vara berörda av de olika sakfrågorna. Utredaren ska 
även samråda med pågående relevanta offentliga utredningar. 

Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan 
säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för ny-
anlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen 
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 
redovisas i en promemoria senast den 28 februari 2019. Uppdraget i 
övrigt ska redovisas senast 31 maj 2019. 

 
(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2019:3 

Tilläggsdirektiv till utredningen  
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 

Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2019 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 juli 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 
med annan utbildning (dir. 2018:73). 

Enligt direktiven ska den del av uppdraget som handlar om att före-
slå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad 
utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning 
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare redovisas i en promemoria senast den 28 februari 
2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019. 

Den förstnämnda delen av uppdraget ska inte längre delredovisas 
utan ska i stället redovisas tillsammans med uppdraget i övrigt senast 
den 31 maj 2019. 

 
(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2019:23 

Tilläggsdirektiv till utredningen  
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2019 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 juli 2018 att ge en särskild utredare i upp-
drag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxen-
utbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med 
annan utbildning (dir. 2018:73).  

Enligt direktiven skulle den del av uppdraget som handlar om att 
föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad 
utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning 
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, redovisas i en promemoria senast den 28 februari 
2019. Uppdraget i övrigt skulle redovisas senast den 31 maj 2019. 
Regeringen beslutade genom tilläggsdirektiv den 28 februari 2019 
att uppdraget i sin helhet skulle slutredovisas senast den 31 maj 2019 
(dir. 2019:3). 

Utredningstiden förlängs. Den del av uppdraget som handlar om 
att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individ-
anpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan 
utbildning enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 31 maj 
2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 16 augusti 2019. 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2019:40 

Tilläggsdirektiv till utredningen  
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)  

Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 

Förlängd tid för uppdraget  

Regeringen beslutade den 26 juli 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 
med annan utbildning (dir. 2018:73). 

Enligt de ursprungliga direktiven skulle den del av uppdraget som 
handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 
individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och 
annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända invandrare redovisas i en promemoria senast 
den 28 februari 2019. Uppdraget i övrigt skulle redovisas senast den 
31 maj 2019. Regeringen beslutade genom tilläggsdirektiv den 28 feb-
ruari 2019 att uppdraget i sin helhet skulle slutredovisas den 31 maj 
2019 (dir. 2019:3). Regeringen beslutade den 23 maj 2019 att den del 
av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att 
kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska 
ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare skulle redovisas i en promemo-
ria senast den 31 maj 2019. Uppdraget i denna del har redovisats. Upp-
draget i övrigt ska enligt tilläggsdirektivet redovisas den 16 augusti 
2019 (dir. 2019:23).  
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Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas 
senast den 1 oktober 2019.  
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2019:65 

Tilläggsdirektiv till utredningen  
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)  

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2019  

Ändring i uppdraget  

Regeringen beslutade den 26 juli 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 
med annan utbildning (dir. 2018:73). I juni 2019 redovisades i en pro-
memoria i enlighet med tilläggsdirektiv (dir. 2019:23) den del av upp-
draget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kom-
muner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta 
del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Uppdraget i övrigt 
skulle enligt tilläggsdirektiven redovisas senast den 16 augusti 2019. 
Enligt ytterligare tilläggsdirektiv förlängdes utredningstiden så att 
uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019 (dir. 2019:40).  

Utredaren ska nu även bl.a.  

• föreslå hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras 
inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning,  

• föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitets-
arbetet inom sfi kan förtydligas och hur arbetet kan utvecklas och 
följas upp när det gäller såväl utbildning i egen regi som utbildning 
som utförs på entreprenad,  
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• föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera verksam-
het som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 
30 november 2020.  

Huvudmännens styrning och ledning samt systematiska 
kvalitetsarbete behöver förbättras  

Ett av syftena med utredningens övergripande uppdrag är att öka 
kvaliteten inom sfi och sfi i kombination med andra utbildningar 
inom kommunal vuxenutbildning (komvux). En ändamålsenlig och 
effektiv ledning och styrning är en förutsättning för att vuxenutbild-
ningen ska utvecklas med stärkt kvalitet och likvärdighet som mål. 
Utredningens arbete hittills indikerar enligt promemorian På väg – 
mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (KLIVA U2019/02278/GV) att det finns 
brister när det gäller styrning och ledning inom vuxenutbildningen. 
Utredningen anför att vuxenutbildningens ledning och styrning är 
ett komplext system vilket medför att de nationella styrdokumenten 
får en svag verkansgrad. Utredningen konstaterar att detta kan med-
föra att regleringar och statliga reformer inte genomförs i tillräcklig 
utsträckning och därför inte heller får avsedd effekt. Sammanfatt-
ningsvis anser utredningen att det finns ett behov av att utreda frågor 
om styrning och ansvarsfördelning inom vuxenutbildningen vidare.  

Ett kontinuerligt och genomgripande systematiskt kvalitetsarbete 
är en förutsättning för att en verksamhet både ska hålla god kvalitet 
och kunna utvecklas. Enligt skollagen (2010:800) ska varje huvud-
man inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kon-
tinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen 
på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för 
utbildningen uppfylls. Om det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt, framkommer att det finns brister i verksamheten, 
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas (4 kap. 3, 5 och 
7 §§). Detta ansvar gäller oavsett om utbildningen utförs i egen regi 
eller på entreprenad. I uppföljningsuppdraget ligger t.ex. att aktivt 
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följa upp kvaliteten i kurser som anordnas av andra än huvudman-
nen. Statens skolinspektion har dock i sin tillsyn funnit att huvud-
män i sitt kvalitetsarbete inte följer upp sin vuxenutbildning på samma 
sätt som andra skolformer. Detta gäller framför allt den vuxenutbild-
ning som bedrivs på entreprenad. Enligt Skolinspektionen omfattas 
utbildning som bedrivs av enskilda utbildningsanordnare med betygs-
rätt av färre krav, exempelvis på egenkontroll i form av ett systema-
tiskt kvalitetsarbete. Skolinspektionen har i en granskning 2016 sett 
att styrningen kan uppfattas som otydlig (Utbildningsanordnare med 
betygsrätt, Skolinspektionen, Riktad tillsyn 2016). Otydligheten kan 
exempelvis leda till att avtal mellan uppdragsgivare och utbildnings-
anordnare riskerar att bli mer styrande än elevernas rätt till en god 
utbildning.  

Sammantaget finns det behov av att tydliggöra huvudmannens 
ansvar och skyldigheter. 

Utredaren ska därför 

• föreslå hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras 
inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning,  

• föreslå hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitets-
arbetet inom sfi kan förtydligas och hur arbetet kan utvecklas och 
följas upp när det gäller såväl utbildning i egen regi som utbild-
ning som utförs på entreprenad,  

• föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera verksam-
het som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Det behövs ändamålsenlig och tillförlitlig statistik för ökad 
kvalitet och likvärdighet  

Ett viktigt verktyg för systematisk styrning mot kvalitet och lik-
värdighet och för att huvudmannen ska kunna fatta ändamålsenliga 
beslut som rör verksamheten är en ändamålsenlig och tillförlitlig 
statistik. Statistikens kvalitet är i hög grad beroende av det underlag 
som uppgiftslämnarna rapporterar in. De mätproblem som uppstår i 
undersökningar består enligt Statistiska centralbyråns rapport Kvali-
tetsdeklaration, Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare 
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och utbildningsresultat (SCB 2017-06-20) huvudsakligen av att upp-
giftslämnarna feltolkar instruktioner eller brister i engagemang. Ut-
över rena mätproblem kan brister i statistiken också bestå i att data 
är svåra att tolka och använda på grund av att huvudmännen organi-
serar sin verksamhet på så olika sätt eller inte känner till att uppgifter 
ska rapporteras in. 

Utredaren ska därför  

• med beaktande av den administrativa bördan förknippad med upp-
giftslämnandet, föreslå hur uppgiftsrapporteringen inom sfi kan 
förbättras för att utgöra underlag för ändamålsenlig och tillförlitlig 
statistik, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Utbildningens omfattning, flexibilitet och individanpassning 
behöver öka 

Hur kan utbildningen göras mer tillgänglig?  

Målet för komvux är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens 
i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja 
sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara 
den enskildes behov och förutsättningar (20 kap. 2 § skollagen).  

Komvux har inte samma terminssystem som exempelvis grund-
skola och gymnasieskola utan ska erbjudas kontinuerligt året runt 
(2 kap. 25 § förordningen [2011:1108] om vuxenutbildning). Huvud-
mannen ska verka för att undervisningen inom sfi erbjuds på tider 
som är anpassade efter elevens behov (20 kap. 24 § skollagen). 

Den sfi som i dag erbjuds ges i huvudsak på dagtid och det är inte 
ovanligt att sfi-verksamhet stänger ner under en del av sommaren. 
För de elever som deltar i utbildningen efter anvisning av Arbets-
förmedlingen möter det inget problem att delta under dagtid. Det är 
inte heller ett problem för den grupp som uppbär försörjningsstöd 
och deltar på anvisning av kommunens socialtjänst. Däremot kan det 
vara svårt för dem som försörjer sig genom eget arbete att ta del av 
undervisningen om den bara erbjuds på dagtid. Vidare kan personer 
som exempelvis bor på en ort där avstånden till utbildning är långa 
eller kommunikationerna dåliga behöva delta i utbildning på distans.  
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Utredaren ska därför  

• analysera och föreslå hur undervisning inom sfi i högre utsträck-
ning ska erbjudas även under sommaren och på kvällstid,  

• analysera och föreslå hur möjligheter till distansundervisning av 
god kvalitet inom sfi kan stärkas, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Undervisningstiden måste kunna öka  

Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 tim-
mars undervisning i veckan. Undervisningens omfattning får dock 
minskas om eleven begär det och huvudmannen finner att det är 
förenligt med utbildningens syfte (20 kap. 24 § skollagen).  

Utredningen har enligt sina ursprungliga direktiv i uppdrag att 
utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom 
sfi, främst i kurserna A och B, kan påskynda genomströmningen i sfi 
och övergången till andra utbildningar. I den sakpolitiska överens-
kommelse som ingicks mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari 2019 anges att antalet 
sfi-timmar måste kunna öka.  

Överenskommelsen omfattar även införande av ett integrationsår 
med bl.a. intensiv yrkessvenska och yrkesförberedande och yrkes-
inriktad sfi. Regeringen har med anledning av detta gett Arbets-
förmedlingen i uppdrag att ta fram förslag och analysera vissa frågor 
inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom etablerings-
programmet. Införandet av intensivåret syftar bl.a. till att öka indivi-
dernas möjligheter att frivilligt kunna ta del av vissa insatser utöver 
heltid, och att individerna ska kunna erbjudas fler utbildningstimmar 
för språkundervisning och en snabbare utbildningstakt för att nå 
ambitiösa mål (A2019/01265/A).  

Utredaren ska därför  

• analysera och vid behov föreslå en utökad garanterad undervisnings-
tid för sfi-studerande inom etableringsprogrammet, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  
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Den individuella studieplanen behöver användas bättre  

Varje elev i komvux ska ha en individuell studieplan och det är den 
planen som är verktyget för att planera elevens utbildning. Planen 
ska innehålla uppgifter om elevens utbildningsmål och planerad om-
fattning av studierna. Det är hemkommunen som ansvarar för att det 
upprättas en individuell studieplan för varje elev. Bestämmelser om 
studieplanen finns i 20 kap. 8 § skollagen, förordningen om vuxen-
utbildning och läroplanen för vuxenutbildningen. Studieplanen ska 
bl.a. innehålla uppgift om vad och hur länge eleven behöver studera. 

Av Skolverkets stödmaterial Individuell studieplan inom vuxen-
utbildningen, stöd för tillämpning inom kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invand-
rare (reviderat 2013-06-04) framgår att det vid upprättandet av den 
individuella studieplanen är viktigt att i samverkan med eleven beakta 
elevens studiegång ur olika perspektiv för att analysera den vuxnes 
behov av stöd när det gäller att välja kurser eller studieform eller att 
kombinera studier inom vuxenutbildningens olika skolformer eller 
studier med arbete. En väl genomtänkt individuell studieplan ger både 
eleven och berörd utbildningsverksamhet en tydlig bild av planerade 
studier, även om utbildningen genomförs av flera olika anordnare. 
Därmed bidrar studieplanen till en effektiv utbildning som utgår från 
elevens mål med studierna.  

Vid Skolinspektionens tillsyn över vuxenutbildning granskar in-
spektionen bl.a. om hemkommunen tar ansvar för att det för varje 
elev inom komvux upprättas en individuell studieplan, att planen 
innehåller det som författningarna kräver och att eleven informeras 
när studieplanen revideras. Det har dock visat sig att det inom sfi 
inte alltid upprättas någon studieplan och även när det görs används 
inte planerna alltid som det är tänkt. Av Skolinspektionens gransk-
ning Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av 
huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet och individanpass-
ning (2019 dnr 400-2017-10217) framgår att det saknas rutiner för hur 
lärare ska ta del av elevernas individuella studieplaner och att lärare, 
oavsett studieform, inte utgår från studieplanerna när de planerar och 
genomför undervisningen. De individuella studieplanerna blir ofta 
dokument som enbart finns hos studie- och yrkesvägledare. Många 
individuella studieplaner är dessutom av låg kvalitet där flera viktiga 
uppgifter som exempelvis elevens mål med utbildningen och tidigare 
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studie- och yrkeserfarenhet kan saknas. Eleverna känner inte heller 
alltid till sina individuella studieplaner. Om det saknas väsentliga 
uppgifter i elevernas individuella studieplaner, och om dessa varken 
är kända av lärare eller elever, uppfylls inte syftet med planerna. De 
individuella studieplanerna blir därmed inte de verktyg de är tänkta 
att vara i arbetet med att planera och genomföra en undervisning an-
passad efter elevernas behov och förutsättningar. Den kontinuerliga 
antagningen till sfi kan innebära att lärare tar emot nya elever varje 
vecka. De individuella studieplanerna är även av det skälet ett viktigt 
verktyg för en individanpassad utbildning. Det finns därför behov av 
att se över hur planerna används.  

Förutom att det är viktigt att de individuella studieplanerna an-
vänds på det sätt som det är tänkt kan det finnas skäl att komplettera 
bestämmelserna om vad planerna ska innehålla.  

Till skillnad från komvux på grundläggande och gymnasial nivå 
beräknas det inte inom sfi ett antal verksamhetspoäng per vecka och 
det finns ingen begränsning i tid av hur länge studierna kan pågå. En 
person har i stället rätt att delta i sfi om han eller hon saknar sådana 
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar 
till att ge (20 kap. 31 § skollagen). Då studier inom sfi inte berättigar 
till studiemedel försörjer sig majoriteten av eleverna i sfi genom för-
värvsarbete eller så försörjs de av en partner. Om eleven deltar i sfi 
efter anvisning av Arbetsförmedlingen är deltagandet en förutsätt-
ning för exempelvis aktivitetsstöd eller etableringsersättning. Den 
som utan godtagbart skäl inte har deltagit i insats, aktivitet eller  
annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom ett visst arbetsmarknads-
politiskt program, inte sökt en anvisad utbildning eller avvisat en ut-
bildning som han eller hon har anvisats att söka och är antagen till 
kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning (6 kap. 2 § första 
stycket 4 och 6 och 3 § första stycket 2 förordningen [2017:819] om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). Den som 
inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd 
om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande (4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen [2001:453]). Det förekommer att kommuner ställer 
krav på deltagande i sfi för att individen ska få försörjningsstöd. Om 
studierna upphör, exempelvis på grund av bristande progression, kan 
stödet dras in eller sättas ned.  



Bilaga 5 SOU 2020:66 

566 

Studietakten kan alltså variera mycket från individ till individ, be-
roende på individernas olika förutsättningar och andra omständig-
heter. Exempelvis kan oregelbundna arbetstider och en oförutsägbar 
timtjänstgöring medföra att tiden i sfi blir både lång och splittrad. 
Vidare är elever inom sfi mycket olika när det gäller exempelvis ålder, 
utbildning, modersmål och incitament för deltagande. Sådana faktorer 
påverkar förutsättningarna för inlärningen. Många har även svåra upp-
levelser med sig från hemlandet eller har skiljts från sin familj, vilket 
påverkar det psykiska välbefinnandet och därmed inlärningsförmågan. 
Även om studietiden för vissa förväntas bli lång kan det dock inom 
sfi, som inom annan utbildning, finnas behov av tidsatta mål som bi-
drar till både ökad motivation och kontinuerlig uppföljning.  

Om en elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
eller av annan anledning inte gör tillfredsställande framsteg får huvud-
mannen besluta att utbildningen på en kurs ska upphöra (20 kap. 9 § 
skollagen). Ett sådant beslut kan som nämnts ha betydelse för elevens 
möjlighet att försörja sig. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd (28 kap. 12 § skollagen). Vid ett beslut om att 
avsluta en elevs deltagande i utbildningen måste huvudmannen kunna 
styrka att eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen eller inte har gjort några framsteg. En kontinuerlig uppföljning 
av den individuella studieplanen med tidsatta mål skulle kunna ge det 
underlag som krävs för ett beslut om att utbildningen ska upphöra.  

Utredaren ska därför  

• analysera och föreslå hur den individuella studieplanen inom sfi 
kan kompletteras med tidsatta mål och tydligare krav på progression 
som kontinuerligt följs upp samt åtgärder då målen inte uppnås,  

• analysera och föreslå hur det kan säkerställas att den individuella 
studieplanen inom sfi upprättas och följs upp enligt lag och för-
ordning, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.   
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En ökad nivåindelning kan göra att utbildningen i större utsträckning 
motsvarar individens behov  

Sfi består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3. Dessa studievägar består 
i sin tur av en kombination av fyra olika kurser, A, B, C och D. Vissa 
kurser finns bara på vissa studievägar. Kunskapskraven för en kurs 
är desamma oavsett studieväg, men studietakten skiljer sig åt mellan 
de olika studievägarna. En elev påbörjar sina studier inom den studie-
väg och på den kurs inom studievägen som bäst passar hans eller 
hennes individuella förutsättningar. Studieväg 1, som vänder sig till 
elever som har kort studiebakgrund, utgörs av samtliga kurser: A, B, 
C och D. Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D och studieväg 3, 
som i första hand vänder sig till de som har studievana och förväntas 
klara en högre studietakt, utgörs av kurserna C och D. Det före-
kommer även att elever som läser på studieväg 3 börjat direkt på 
kurs D. Alla kurser inom sfi (A, B, C och D) kan således vara ”start-
kurs”. Betyg sätts på varje avslutad kurs (20 kap. 35 § skollagen) och 
nationella prov ska användas i slutet av kurserna B, C och D (4 kap. 
10 § förordningen om vuxenutbildning och Skolverkets föreskrifter 
[SKOLFS 2018:263] om nationella prov i kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2019 och första 
kalenderhalvåret 2020).  

I den sakpolitiska överenskommelse som ingicks mellan Social-
demokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna 
i januari 2019 anges att sfi-undervisningen ska förbättras genom en 
ökad nivåindelning. Alla elever ska placeras in på den nivå som mot-
svarar deras förutsättningar och behov, något som kanske inte alltid 
sker i praktiken. För kommuner med litet elevunderlag kan det vara 
svårt att tillhandahålla kurser som motsvarar alla elevers behov. En lös-
ning skulle då kunna vara att samverka med andra huvudmän inom 
regionen. En sådan regional samverkan skulle kanske kunna öka ut-
budet av kurser. Samverkan skulle vidare kunna bidra till en ökad flexi-
bilitet, med fler möjligheter att läsa sfi på kvällar, helger och sommaren. 

En ökad nivåindelning kan även innebära att de nuvarande kurserna 
inom sfi delas upp i flera eller att kursutbudet utökas med kurser 
vars innehåll och inriktning är mer anpassade för den som exempel-
vis ska fortsätta med en yrkesutbildning. Sfi är en kvalificerad språk-
utbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande 
kunskaper i svenska språket. De kunskapskrav som i kursplanen för 
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sfi ställs för de olika betygen på en kurs handlar om hörförståelse, 
läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig 
färdighet. Detta möjliggör en individanpassning och målgrupps-
anpassning av innehållet och sfi kan kombineras och integreras med 
andra kurser i komvux utan att ett bestämt innehåll i sfi styr. Det går 
också att skapa ett innehåll som är anpassat till en mer homogen elev-
grupp, t.ex. en utbildning med en viss yrkesinriktning.  

Utredaren ska därför  

• analysera och vid behov föreslå insatser som ökar individens möj-
lighet till en korrekt nivåplacering inom sfi,  

• analysera om en regional samverkan mellan olika huvudmän skulle 
kunna medföra en i praktiken ökad nivå- och inriktningsindelning 
inom sfi så att utbildningen i högre grad erbjuds på ett sätt som 
motsvarar individens behov,  

• analysera om det är ändamålsenligt med fler kurser än de nuva-
rande, och vid behov lämna sådana förslag, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Hur ska utbildningen utformas så att den bidrar till att kvinnors 
etablering på arbetsmarknaden ökar?  

Utrikes födda kvinnor är i lägre grad än utrikes födda män etablerade 
på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningsnivån har betydelse för 
både män och kvinnor när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. 
Bland utrikes födda kvinnor är utbildningsnivån lägre än bland ut-
rikes födda män. Men skillnaden i sysselsättning mellan könen kan 
dock inte i sin helhet förklaras av skillnader i utbildningsnivå.  

Det råder en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i sfi, 
trots att fler män än kvinnor invandrar till Sverige. Detta tyder på att 
utrikes födda kvinnor studerar på sfi i högre utsträckning än utrikes 
födda män. Utrikes födda kvinnor har också i allmänhet en bättre 
genomströmning och bättre studieresultat. Trots det tar det längre 
tid för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden än 
det gör för utrikes födda män.  

Skillnaden mellan mäns och kvinnors etablering, när det gäller 
personer som har tagits emot i en kommun för bosättning, är som 
störst fem till sex år efter invandringen, men minskar sedan konti-
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nuerligt. En faktor som kan fördröja kvinnors etablering på arbets-
marknaden är att de, ibland kort tid efter sin ankomst till Sverige, 
väljer att bilda familj. En annan, mer svåranalyserad faktor kan vara 
synen på könsroller och därmed inställningen till fortsatta studier 
och etablering på arbetsmarknaden.  

Utredningen har sedan tidigare i uppdrag att undersöka hur stöd-
åtgärder och andra insatser kan användas för att elever, såväl kvinnor 
som män, ska nå målen med utbildning och i högre grad kunna kom-
binera sfi med annan vuxenutbildning (dir. 2018:73). För kvinnor kan 
en kombination av sfi och annan utbildning, exempelvis en kombina-
tion av sfi och regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkes-
vux), bidra till att de snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden.  

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv inom sfi är av central bety-
delse för att öka och tidigarelägga framför allt kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden. För detta krävs att utbildningsanordnarna har både 
kunskap och medvetenhet om att könsroller och andra strukturer 
kan bidra till att kvinnors deltagande i utbildning och etablering på 
arbetsmarknaden fördröjs. Regeringen införde i juli 2018 nya natio-
nella kurser på grundläggande nivå inom komvux, i samhällsorien-
terande och naturorienterande ämnen. Kurserna lämpar sig väl för 
framför allt elever som inte har gått i svensk grundskola och har kort 
eller ingen tidigare utbildning. Samtidigt infördes två nya syften med 
orienteringskurser i komvux: att ge grundläggande digital kompetens 
och att ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad 
i Sverige. Orienteringskurser kan kombineras med sfi för att ge ny-
anlända en bra introduktion till det svenska samhället och en ändamåls-
enlig utbildning för en snabbare etablering på den svenska arbets-
marknaden.  

Vid en kvalitetsgranskning av sfi som Skolinspektionen genom-
förde 2018 fann man inga verksamheter där lärarna var helt omedvetna 
om jämställdhetsaspekterna när det gäller innehållet i undervisningen 
och i de flesta fall rådde inga könsbaserade skillnader när det gäller 
exempelvis talutrymme och uppdelning mellan könen i kvinnogrup-
per och mansgrupper. I några fall fann man ett väl utvecklat tankesätt 
bland lärarna när det gäller arbetet med jämställdhet (Skolinspektio-
nens rapport Undervisning i svenska för invandrare, 2018). Trots det 
kan det behövas ett tydligare jämställdhetsfokus i utbildningen som 
inkluderar att eleverna ges möjlighet att reflektera över könsroller 
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och hur könstillhörighet kan påverka vardags- och samhällsliv samt 
val av studier och yrkesliv.  

Utredaren ska därför  

• analysera skillnader mellan män och kvinnor i genomströmningen 
inom sfi,  

• föreslå hur elever i sfi, särskilt kvinnor, ska motiveras och stöttas 
till fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Hur kan kompetensen när det gäller vuxnas andraspråksutveckling 
och lärande öka?  

Utredningen har enligt sina ursprungliga direktiv i uppdrag att ut-
reda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom sfi kan 
förbättras. För ökad kvalitet i sfi och sfi i kombination med annan ut-
bildning kan det dock även behövas en satsning på kompetensutveck-
ling av andra lärare och personer i ledningsfunktion inom vuxen-
utbildningen.  

Om en utbildning ska innehålla t.ex. både en språkkurs och en 
yrkeskurs måste båda kurserna utformas så att de stödjer lärandet i 
den andra kursen. För detta krävs ett nära samarbete mellan de olika 
lärarkategorierna och en respekt och förståelse för varandras roll i 
undervisningen. Här finns ett mycket stort behov av ökad kompetens 
om hur lärare tillsammans kan stödja elevernas utveckling när det 
gäller både att lära sig svenska och att lära sig ämnen och yrken på 
svenska.  

Utredaren ska därför  

• föreslå hur kompetensen i fråga om vuxnas andraspråksutveck-
ling och lärande kan öka hos alla lärarkategorier inom komvux i 
syfte att stärka kvalitet, likvärdighet och effektivitet.  

Konsekvensbeskrivningar, kontakter och redovisning av uppdraget  

Det som anges i utredarens ursprungliga direktiv om konsekvens-
beskrivningar gäller även vid genomförande av uppdraget enligt dessa 
tilläggsdirektiv.  
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Utredaren ska, när det gäller uppdraget om regional samverkan, 
samråda med och hålla sig informerad om Utredningen om planering 
och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 2018:01) samt 
Kommunutredningen (Fi 2017:02). I den sakpolitiska överenskom-
melse som ingicks mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Libera-
lerna och Miljöpartiet de gröna i januari 2019 aviseras att en sfi-peng 
baserad på uppnådda språkresultat ska utredas och att utredningen ska 
tillsättas under 2020. Utredaren ska i sitt arbete skapa goda förutsätt-
ningar för samarbete med den kommande utredningen.  

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 
1 oktober 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redo-
visas senast den 30 november 2020.  
 

(Utbildningsdepartementet) 

 

 





 
    

 

 
 
 

  
 

 
  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
   
 

  

 

  

  

 

 

Bilaga 6 

2019-12-13 
Komm2019/00519 

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för Till skolchefen för kommunens 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) vuxenutbildning 
U 2018:06 
sekreterare 
Inger Bergendorff 
08-405 45 02 
072-239 64 35 
inger.bergendorff@regeringskansliet.se 

Enkät som underlag för förslag till förbättringar av sfi 
och sfi i kombination med annan utbildning inom komvux 

Denna enkät genomförs av KLIVA-utredningen om stärkt kvalitet och 
likvärdighet i komvux för elever med svenska som andraspråk, U 2018:06.  

Vi hoppas att du kan ta dig tid att besvara enkäten noggrant och uppriktigt. 
Enkätens syfte är att inhämta fakta och underlag.  Därför är dina svar 
mycket viktiga för att utredningen ska få tillförlitliga underlag för att lägga 
fram sina förslag. Utredningen ska senast den 30 november 2020 lämna 
förslag på hur kvaliteten och likvärdigheten kan stärkas när det gäller sfi och 
sfi i kombination med annan utbildning. Information om utredningens 
uppdrag finns att läsa på www.sou.gov.se. 

Observera att du inte kan kopiera enkäten, länken är unik och kan bara 
besvaras en gång. Däremot kan detta mail vidarebefordras om du anser att 
någon annan än du är bättre lämpad att besvara den. 

Enkäten och mer information om hur du besvarar den finner du genom att 
klicka på länken nedan. 

Vi behöver ditt svar senast den 1 mars. Om du har frågor kring enkäten kan 
du kontakta sekreterare Inger Bergendorff, 
inger.bergendorff@regeringskansliet.se tel. 072-239 64 35 

Stort tack på förhand! 

Karin Sandwall, särskild utredare 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 100 A 
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Enkät som underlag för förslag till förbättringar av sfi och sfi i kombination med annan 
utbildning inom komvux 

Nuläge/Bakgrundsfakta 

1. Kommunens namn och kommungruppstillhörighet 

a) Storstäder 

b) Pendlingskommun nära storstad 

c) Långpendlingskommun nära storstad 

d) Mindre stad/tätort 

e) Pendlingskommun nära mindre stad 

f) Landsbygdskommun 

g) Landsbygdskommun med besöksnäring 

2. Antal elever i sfi – aktuell mätvecka (v.4) 

a) 0–100 

b) 101–500 

c) 501–1000 

d) 1001 eller fler 

3. Andel behöriga sfi-lärare i kommunen? 

Frisvar …. 

4. Sfi-lärares genomsnittliga undervisningstid/vecka 

Frisvar……. 

5. Antal anställda lärare/ ansvarig rektor 

Frisvar ……. 

6. Vem är huvudman för vuxenutbildningen enligt skollagen i er kommun? 

Frisvar ………. 
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Styrning och ansvarsfördelning 

1. Vad gör kommunen för att leva upp till skollagens krav på att varje kommun aktivt ska 
verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning i svenska för 
invandrare eller på grundläggande nivå och motivera dem att delta i sådan utbildning? 

(Flera svar möjliga) 

a) Information på kommunens hemsida 

b) Tryckt information på olika platser i kommun: bibliotek, vårdcentral, 
arbetsmarknadsenhet m fl. 

c) Återkommande riktad information på gruppnivå 

d) Återkommande uppsökande verksamhet på individnivå 

e) Annat. ………………………………………………. 

2. Hur bedrivs sfi i er kommun? 

a) Endast i egen regi 

b) Både i egen regi och på entreprenad 

c) Endast på entreprenad 

d) I formell samverkan med andra kommuner enligt 23 kap. 8 § skollagen 

3. Hur bedrivs övrig komvux i er kommun? 

a) Endast i egen regi 

b) Både i egen regi och på entreprenad 

c) Endast på entreprenad 

d) I formell samverkan med andra kommuner enligt 23 kap. 8 § skollagen 

e) Hur bedrivs särvux i er kommun? 

a) egen regi 

b) entreprenad 

c) I formell samverkan med andra kommuner enligt 23 kap. 8 § skollagen 
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4. Vilket förfarande ligger till grund för tecknande av avtal med utbildningsanordnare på 
entreprenad för sfi och övrig vuxenutbildning i er kommun? 

(flera svar möjliga) 

a) LOU 

b) Auktorisation  

c) LOV 

d) Tjänstekoncession 

e) Ej aktuellt  

5. Hur många utbildningsanordnare för sfi på entreprenad har er kommun aktivt avtal med? 

a) 1 

b) 2–4 

c) 5–10 

d) fler än 10 

e) Ej aktuellt  

6. Är betygsrätt ett krav för entreprenadavtal i kommunen? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Ej aktuellt 

7. Har huvudmannen vid entreprenad överlämnat myndighetsutövning som hör till 
rektorsuppgiften till utföraren enligt 23 kap. 6 § skollagen?  

a) Ja 

b) Nej 

a) Ej aktuellt 

8. Om ni svarat ja på fråga 8, ligger då hela rektorsfunktionen på utföraren? 

a) Ja 

b) Nej 
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9. Hur många olika kombinationsutbildningar med sfi enligt förordningen (2016:937) 
om regionalt yrkesvux erbjuds idag i kommunen eller i samverkan med annan 
kommun? 

a) 0 

b) 1–3 

c) 4–5 

d) fler än 5 

10. Vad avgör främst det utbildningsutbud som huvudmannen fastställer när det gäller 
kombinationsutbildningar med sfi? 

a) Elevernas behov och önskemål 

b) Bristyrken och samverkan med arbetsgivare 

c) Verksamhetens (egen regi och entreprenad) förutsättningar t ex. personal, 
kompetens, lokaler m m 

d) Annat, vad i så fall ………… 

e) Ej aktuellt 

11. Skulle en ökad regional samverkan mellan er och andra huvudmän medföra ett i 
praktiken bredare utbud när det gäller sfi och kombinationsutbildningar med sfi? 

(flera svar möjliga) 

a) Ja, fler nivåer inom sfi 

b) Ja, ökad differentiering avseende studietakt 

c) Ja, fler inriktningar inom sfi (t.ex. hälsa, café, starta eget, enklare 
branschinfärgning) 

d) Ja, fler kombinationsutbildningar (sfi i kombination med andra kurser i komvux) 

e) Ja, annat i så fall vad ….. 

f) Nej 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

1. Vilka nyckeltal/faktorer följs upp kontinuerligt och utvärderas för att beskriva resultat 
och kvalitet i sfi och sfi i kombination med andra kurser i komvux? 

(flera svar möjliga) 

a) Betygsresultat 

b) Timmar till betyg  

c)  avbrott 

d) lärarbehörighet 

e) lärartäthet 

f) stödinsatser 

g) vägledning 

h) elevnöjdhet 

i) kompetensutveckling  

j) avtalsefterlevnad  

k) övergång till arbete 

l) annat, i så fall vad? ………………. 

2. Vilka metoder för uppföljning används kontinuerligt? 

(flera svar möjliga) 

a) Enkäter 

b) Förberedda och kommunicerade verksamhetsbesök 

c) Oanmälda verksamhetsbesök 

d) självskattning  

e) intervjuer 

f) bearbetad statistik från administrativa system 

g) andra metoder i så fall vilka? 
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3. Skiljer sig nyckeltal/faktorer och metoder för uppföljning mellan verksamhet i egen 
regi och på entreprenad? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Ej aktuellt 

4. Har ni den interna statistik ni behöver för det systematiska kvalitetsarbetet? 

a) Ja 

b) Nej 

Om nej, vad saknar ni? …………………………………………… 

5. Tillgodoser den statistik som finns på nationell nivå era behov för t ex jämförelse med 
andra kommuner? 

a) Ja 

b) Nej 

Om nej, vad saknas?......................................................................... 

6. Anser ni att det systematiska kvalitetsarbetet idag bedrivs på ett sådant sätt att det går 
att fastställa i vilken utsträckning som målen i de nationella styrdokumenten är 
uppfyllda inom verksamhet… 

… i egen regi 

a) Ej aktuellt 

b) Ja 

c) Nej 

d) Delvis

           Om nej eller delvis, vad är anledningen? ………………………………………. 
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… på entreprenad 

a) Ej aktuellt 

b) Ja 

c) Nej 

d) Delvis 

7. Om nej eller delvis, vad är anledningen? 
……………………………………………… 

Kompentensutveckling 

1. Har sfi-lärarna i kommunen tagit del av kompetensutveckling under det senaste året? 

a) Nej 

b) Ja 

2. Hur stor andel av sfi-lärarna har deltagit? 

Fri svar ………. 

3. I vilken omfattning har sfi-lärarna deltagit? 

a) 1 - 2 dagar: intern studiedag, kurs, konferens 

b) flera dagar, tematisk utbildning t ex Skolverkets webbkurser 

c) sammanhängande utbildning t ex Lärarlyftet  

4. Har ämnes-/yrkeslärare i kommunen som undervisar sfi-elever i 
kombinationsutbildningar tagit del av kompetensutveckling under det senaste året? 

a) Nej 

b) Ja 

5. Hur stor andel av dessa lärare har deltagit?  

Fri svar ………. 
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6. I vilken omfattning har dessa lärare deltagit? 

a) 1–2 dagar: intern studiedag, kurs, konferens 

d) flera dagar, tematisk utbildning t ex Skolverkets webbkurser 

e) sammanhängande utbildning t ex Lärarlyftet  

Individanpassning och studieplanering 

1. Hur säkerställer hemkommunen att den individuella studieplanen i enlighet med 
skollagens krav innehåller uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad 
omfattning av studierna? 

Frisvar ……. 

2. Hur säkerställer huvudmannen att eleven får utbildning i enlighet med sin individuella 
studieplan när verksamheten bedrivs på entreprenad respektive när eleven studerar i 
annan kommun? 

Frisvar ……… 

3. Vilka rutiner finns för att säkerställa att hemkommunen informeras om revidering av 
den individuella studieplanen? 

Frisvar …. 

4. Vem följer upp och reviderar den individuella studieplanen i förhållande till elevens 
utbildningsmål? 

(flera svar möjliga) 

a) Lärare 

b) Studie- och yrkesvägledare 

c) Annan, i så fall vem….. 

5. Hur följs elevens progression enligt utbildningsmålen i den individuella studieplanen 
upp och vilken dokumentation görs? 

Frisvar……. 
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6. Hur erbjuds studie- och yrkesvägledning inför sfi-studier enligt skrivningen i 
skollagens 30 § om att hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja 
utbildning i svenska för invandrare erbjuds studie- och yrkesvägledning? 

(flera svar möjliga) 

a) Drop in  

b) online 

c) telefon 

d) bokat möte 

e) informationsmaterial 

f) erbjuds inte när man avser att påbörja 

7. Vilken vägledning ges den som avser att påbörja studier i sfi? 

(flera svar möjliga) 

a) Information om studievägar och kurser inom sfi 

b) Information om möjliga studier utöver sfi 

c) Information om yrken och arbetsmarknad i Sverige 

d) Validering 

e) Annan i så fall vilken …. 

8. Var fattas beslut om elevens nivåplacering när hen påbörjar sfi? 

a) På en central enhet 

b) I sfi-verksamheten 

c) Annat, i så fall var …. 
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9. Vad ligger i huvudsak till grund för elevens nivåplacering när hen påbörjar sfi? 

a) Kartläggningssamtal 

b) Blankett som elever fyller i själv 

c) Språktest 

d) tidigare betyg eller intyg i sfi 

e) Annat, i så fall vad ….. 

10. Vilken princip tillämpas för att besluta om en elevs kurstid i sfi?   

a) individuellt bedömd tidsåtgång i timmar/veckor 

b) fastställd schablon för kurs/studieväg 

c) ingen fastställd tid 

d) Annat i så fall vad … 

11. Vilka av följande studieformer för sfi erbjuds: 

(flera svar möjliga) 

a) distans 

b) flex 

c) klassrum - dagtid 

d) klassrum - kvällstid  

e) klassrum - helg, 

f) sommar – undervisning som övrig tid på året 

g) sommar – anpassat upplägg: t ex. färre grupper, handledning, distans/flex 

h) anpassad undervisning för olika behov t ex psykisk ohälsa, särvuxelever,  

i) intensiv 

583 



  

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Bilaga 6 SOU 2020:66 

12. Vilka skäl ligger till grund för beslut om eleven ska läsa färre timmar än de 15h/vecka 
under en fyra-veckorsperiod som de enligt skollagen är garanterade?  

(flera svar möjliga) 

a) Arbete 

b) praktik 

c) andra kurser och utbildningar 

d) föräldraledighet 

e) hälsoskäl 

f) andra skäl …… 

g) vet ej 

13. Hur organiseras undervisningen för elever som läser färre timmar än de 15h/vecka 
under en fyra-veckorsperiod som de enligt skollagen är garanterade? 

a) distans 

b) flex 

c) särskild grupp för elever som studerar deltid 

d) ingår i reguljär sfi-grupp 

e) studieverkstad e dyl. 

f) Annat i så fall vad …. 

14. Hur erbjuds grundläggande läs- och skrivundervisningen enligt sfi-kursplanen till den 
elev som har rätt till det?  

a) Undervisning inom den garanterade undervisningstiden om 15h/v  

b) Undervisning på timmar utöver de 15h/v 

c) Genom deltagande i studieverkstad e dyl. 

d) Annat, i så fall vad ….. 
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15. Hur bedrivs kombinationsutbildningar med sfi enligt förordningen (2016:937) om 
regionalt yrkesvux? 

a) parallellt – (helt fristående kurser utan pedagogisk samordning) 

b) kombinerat – (i någon mån pedagogiskt samordnat) 

c) integrerat – (helt integrerad undervisning med genomgående pedagogisk 
samordning) 

d) Annat, i så fall vad … 

Nationellt stöd till vuxenutbildningen med fokus på andraspråkselever 

Skolverket stödjer utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan och erbjuder 
fortbildning för förskolans och skolans personal. 

Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn 
och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en 
trygg miljö. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god 
kvalitet i en trygg miljö. 

1. Anser du att de nationella skolmyndigheterna erbjuder erforderligt stöd till huvudmän 
och utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Delvis 

Om nej eller delvis, vad saknas: 

Skolinspektionen. ………………… 

Skolverket ……………… 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ……………… 

Tack för din medverkan! 
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5.4 Finns det ett rättsligt utrymme att inom ramen för gällande rätt använda 
valfrihetssystem på området utan ett uttryckligt författningsstöd i nationell rätt? 
........................................................................................................................... 23 
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Skollagsreglerad vuxenutbildning, 
upphandling och valfrihetssystem 

1 Inledning 

Jag har fått i uppdrag av KLIVA-utredningen, (U2018:06), att utreda ett antal 
rättsfrågor rörande olika aspekter av skollagsreglerad kommunal vuxenutbildning, 
offentlig upphandling och valfrihetssystem. KLIVA är en statlig offentlig utredning 
som har i uppdrag att utreda och lämna förslag kring hur kvaliteten kan stärkas i 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. 

De rättsfrågor som denna promemoria ska utreda är följande: 

1. Är skollagsreglerad vuxenutbildning upphandlingspliktig enligt EU-rätt 
och nationell rätt? 

2. Om skollagsreglerad vuxenutbildning faller inom det upphandlingspliktiga 
området, skulle det ändå kunna införas ett valfrihetssystem på området, 
motsvarande det som regleras i lagen om valfrihetssystem (LOV). Vilken är 
i så fall den rättsliga grunden för detta i svensk rätt samt EU-rätt? Om det 
bedöms möjligt önskar vi även en analys av för- och nackdelar som ett 
författningsreglerat valfrihetssystem skulle innebära på den 
skollagsreglerade vuxenutbildningens område. 
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3. Finns det ett rättsligt utrymme att inom ramen för gällande rätt använda 
valfrihetssystem på området utan ett uttryckligt författningsstöd i nationell 
rätt? 

Frågorna kommer att nedan beröras i det avslutande avsnitten 5-7 tillsammans med 
en analys och slutsatser. Avsnitten innan berör de rättsliga delarna som är relevanta 
för utredningens frågor. 

2 Bakgrund 

Svenska för invandrare är en del av den kommunala vuxenutbildningen och regleras 
huvudsakligen i skollagen (2010:800). En kommun kan med stöd av skollagen välja 
att lägga ut sådan kommunal vuxenutbildning på entreprenad1, dvs. sluta avtal om 
att någon annan än kommunen ska utföra uppgifter inom utbildningen. 
Huvudmannaskapet för utbildningen ligger kvar hos kommunen men driften av 
verksamheten kan lämnas över till en enskild fysisk eller juridisk person.  

Skollagens 23 kapitel reglerar vilka typer av uppgifter i den skollagsreglerade 
utbildningen som kan lämnas över till någon annan. För den kommunala 
vuxenutbildningen ges möjlighet att överlämna samtliga uppgifter till någon annan 
medan det inom t.ex. grund- och gymnasieskolan finns begränsningar för vilka 
typer av uppgifter som kan ges till någon annan. Skollagen reglerar alltså vad som 
får läggas ut på entreprenad men innehåller inga närmare regler för hur ett sådant 
förfarande ska gå till.2 Förfarandet innebär dock att avtal sluts mellan kommunen 
och den som avses utföra verksamheten och som sådant aktualiseras frågor om 
huruvida ett sådant avtal, kontrakt, måste upphandlas och vilka regler som i så fall 
gäller. 

1Skollagen 23 kapitel
2 Notera att det finns specifika regler i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Där stadgas 
bland annat i 1 kapitel 4 § att om kommunal vuxenutbildning anordnas på entreprenad får den 
myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till en enskild entreprenör 
om denne har betygsrätt. 
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3 Upphandlingsrättsliga regler 

3.1 Inledning 
De upphandlingsrättsliga regler som kan aktualiseras då offentlig verksamhet läggs 
ut på entreprenad hittar vi främst i lag (2016:1145) (LOU) om offentlig upphandling. 
Där regleras, som det uttrycks i 1 kapitel 2 §, offentlig upphandling. Med offentlig 
upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 
anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. 

Offentlig verksamhet genom entreprenad träffas av regelverket då entreprenören 
utför en tjänst åt den upphandlande myndigheten genom att bedriva den offentliga 
verksamhet som den upphandlande myndigheten är huvudman och ansvarig för. 
Förhållandet mellan huvudmannen och entreprenören regleras i ett avtal, ett 
kontrakt, och förhållandet är primärt av ekonomisk art. Kontraktet innehåller bland 
annat ekonomiska skyldigheter och åtaganden. Enkelt uttryckt, huvudmannen, den 
upphandlande myndigheten, köper en tjänst av entreprenören. Tjänsten innebär att 
entreprenören bedriver viss verksamhet för huvudmannens räkning. 

Utgångspunkten då offentlig verksamhet läggs ut på entreprenad är således att 
upphandlingsreglerna är tillämpliga på förfarandet. Entreprenaden måste 
upphandlas enligt de regler som följer av upphandlingsregleringen. 

Frågan är dock vad som gäller för kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Det 
har hävdats att sådan utbildning när den läggs ut på entreprenad inte omfattas av 
upphandlingsregleringen. Denna fråga kommer att behandlas ur olika perspektiv 
nedan. 

3.2 Syftet med upphandlingsreglerna 
Offentlig upphandling är ett regelverk som upphandlande myndigheter3 måste följa 
när de köper varor och tjänster. Regelverket innebär som huvudregel att 
myndigheter då de köper in varor och tjänster ska konkurrensutsätta dessa genom 
att publicera förfrågningsunderlag så att samtliga aktörer som är intresserade av att 
tillhandahålla dessa varor eller tjänster har möjlighet att lämna anbud. Myndigheten 
utvärderar anbuden och tilldelar kontrakt till den leverantör som lämnat det bästa 
anbudet. Det huvudsakliga syftet med den offentliga upphandlingen är att 
säkerställa att de offentliga medlen används på ett effektivt sätt och öka 
konkurrensen. Hur upphandlingen ska ske i detalj, t.ex. hur annonsering ska ske 
eller hur anbud ska utvärderas regleras i ett flertal lagar. Vilken lag som är aktuell i 
en given upphandling beror på vilken typ av vara eller tjänst det handlar om. 

3Upphandlande enheter i LUF. 
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3.3 SGI och NESGI 
Vissa typer av tjänster har i EU-lagstiftningen givits en särskild behandling, 
s.k. ”tjänster av allmänt intresse”, på engelska ”services of general interest” 
(SGI). Begreppet återfinns i protokoll nr. 26 till fördraget om europeiska unionens 
funktionssätt (SGI-protokollet).  

SGI-protokollet gör skillnad på två olika typer av SGI-tjänster, ”tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse” (SGEI) och ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse” (NESGI). Begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse återkommer 
även på andra håll i EU-lagstiftningen; i artiklarna 14 och 106.2 i EUF-fördraget 
och i artikel 36 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(36). 

Av intresse för denna utredning är dock endast de icke-ekonomiska tjänsterna av 
allmänt intresse (NESGI). Av artikel 2 SGI-protokollet framgår 
att ”Bestämmelserna i fördragen ska inte på något sätt påverka medlemsstaternas 
behörighet att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt intresse 
som inte är av ekonomisk art.”4 Innebörden av detta är att NESGI-tjänster inte är 
underkastade huvuddelen av EU-lagstiftning t.ex. upphandlingsdirektiven. Denna 
tolkning av protokollet återges i bland annat EU-kommissionens ramverk från 
2011. Dessa tjänster kan endast bli föremål för tillämpning av generella 
fördragsprinciper såsom principen om icke-diskriminering.5 

Detta undantag innebär att frågan om vilka tjänster som kan anses vara icke-
ekonomiska och av allmänt intresse är av stor betydelse. Frågan aktualiserades i 
utredningen SOU:2017:44 ”Entreprenad, fjärrundervisning och 
distansundervisning” just med utbildningstjänster i åtanke. Där dras slutsatsen 
att ”den utbildning och verksamhet inom de obligatoriska skolformerna, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som vi har beskrivit 
ovan utgör icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, NESGI. Det gäller med 
andra ord hela skolväsendet som regleras i skollagen.”6 

Utredningens slutsats avseende utbildningsväsende och upphandlingsplikt bygger 
på två premisser. Den första är att skolformen ska ingå i ett nationellt 

4EUF-Fördraget, protokoll nr 26, Artikel 2 
5Communication from the commission to the european parliament, the council, the european 

economic and social committe and the committee of the regions – A Quality Framework for 
Services of General Interest in Europe. 

6 SOU 2017:44 s. 356. Sannolikt avses med obligatorisk skolform sådana skolformer som 
huvudmannen är skyldig att erbjuda, varken gymnasie- eller vuxenutbildning är obligatoriska för 
den enskilde eleven. 
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utbildningssystem. Den andra är att skolformen ska vara huvudsakligen offentligt 
finansierad. Om dessa båda premisser är uppfyllda leder det till, enligt 
utredningen från 2017, att skolformen, tjänsten, inte behöver upphandlas då den 
utgör NESGI. 

EU-lagstiftningen där SGI-begreppet används innehåller inga närmare 
definitioner om vad som menas med tjänster av allmänt intresse eller hur 
ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster ska skiljas åt. För att få någon 
vägledning på området måste man istället se till rättsfall från EU-domstolen. 

EU-domstolen har på flera håll behandlat medlemsstaternas utrymme att bedöma 
huruvida en tjänst är av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt rättspraxis har 
medlemsstaterna ett stort utrymme att själva bestämma vilka tjänster som kan 
anses vara SGEI-tjänster.7 

Allmänt ekonomiskt intresse måste tolkas inom ramen för det sammanhang som 
följer av EU-fördragen vilket framförallt innebär att det ska göras enligt SGI-
protokollet. Det ska dock sägas att inte heller SGI-protokollet ger någon större 
vägledning här. Tolkningen får inte vara helt godtycklig. EU-institutionerna har 
dock endast möjlighet att kontrollera huruvida en medlemsstat gjort en uppenbart 
oriktig bedömning av en tjänst.8 

Skillnaden mellan SGEI-tjänster och NESGI-tjänster är huruvida det finns ett 
ekonomiskt intresse förknippat med tjänsten. Det finns här, likt resten av 
begreppen på området, ingen definition i lagstiftningen för hur gränsen ska dras 
mellan ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster. 

Huruvida kommunal vuxenutbildning kan anses vara en NESGI-tjänst och 
därmed bli undantaget bland annat upphandlingsskyldighet enligt EU-direktiven 
bygger därmed på två saker. Är det en ”tjänst av allmänt intresse” och är det en 
tjänst som saknar ekonomiskt intresse? 

Med den lagstiftning och rättspraxis som finns är det väldigt svårt att ge ett 
konkret svar på huruvida en tjänst kan anses utgöra en NESGI-tjänst. Som angetts 
tidigare är varje medlemsstats utrymme för att själva göra en bedömning om 
huruvida det är fråga om en tjänst av allmänt intresse mycket stort. 

Argumentet att kommunal vuxenutbildning skulle kunna utgöra en tjänst av 
allmänt intresse är nog huvudsakligen okontroversiellt. Det finns som sagt stort 
utrymme för medlemsstaterna själva att bestämma vilka tjänster som är av allmänt 
intresse. Att det skulle vara fråga om en icke-ekonomisk tjänst är dock svårt att se. 
Då det varken finns vägledning i direktiven eller i rättspraxis för vad som menas 

7Rättsfall C-121/15 Anode 
8Rättsfall T-289/03 BUPA 
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med icke-ekonomisk verksamhet så är tolkning på området givetvis öppet för 
ifrågasättande. Den senaste domen från HFD, från 2020, rörande bl.a. 
upphandling och idéburet partnerskap visar dock att domstolen inte ställer särskilt 
höga krav på vad som ska anses som ekonomisk verksamhet. I fallet, som 
redogörs för nedan, konstaterar HFD att kommunen köpte en tjänst, äldreomsorg, 
erlade betalning för tjänsten och det faktum att entreprenören inte var 
vinstdrivande spelade ingen roll. Entreprenören bedrev, enligt HFD, ekonomisk 
verksamhet på en marknad och avtalet innehöll ömsesidiga ekonomiska villkor. 
Därför var avtalet mellan kommun och entreprenör ett kontrakt enligt 
upphandlingsreglerna och måste därför upphandlas. Samma resonemang kan föras 
då en kommun köper en komvuxtjänst från en entreprenör. Det kommer att finnas 
ett avtal mellan kommun och entreprenör som innehåller ömsesidiga ekonomiska 
villkor. Således ett kontrakt som enligt upphandlingsregleringen måste 
upphandlas. 

3.4 Lagstiftningen, EU‐direktiv och den svenska regleringen 
Den svenska upphandlingslagstiftningen är uppdelad i fyra lagar. Lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU), kan på sätt och vis anses vara 
huvudlagen av de fyra. LOU gäller för all upphandling som inte omfattas av någon 
annan upphandlingslag eller är undantaget upphandling helt. De andra tre 
upphandlingslagarna gäller för upphandling inom specifika områden. Lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, (LUF), gäller 
huvudsakligen för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader av 
upphandlande enheter inom områdena för vatten, energi, transporter eller 
posttjänster. Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 
(LUFS), tillämpas på upphandlingar inom försvars och säkerhetsområdet; varor och 
tjänster som är avsedda för militära ändamål. Lagen (2016:1147) om upphandling 
av koncessioner, (LUK), avser upphandling vid bygg- och tjänstekoncessioner, dvs. 
när en leverantör uppdras att utföra tjänster som riktar sig mot annan än 
huvudmannen. Denne annan är också den som betalar leverantören.9 Samtliga av 
dessa lagar har i huvudsak stiftats för att införliva de EU-direktiv som finns på 
områdena.10 Det finns dock områden där det svenska genomförandet går längre än 
direktiven. Till exempel i fråga om upphandling som faller under de tröskelvärden 
som anges i LOU-direktivet har den svenska lagstiftaren valt att ändå införa regler 

9 Exempelvis kan en myndighet låta en koncessionsinnehavare bedriva restaurangverksamhet i 
myndighetens lokaler. Verksamheten riktar sig primärt till de anställda och det är de anställda som 
betalar koncessionsinnehavaren. 
10Direktiv2014/24/EU (LOU), 2014/25/EU (LUF), 2014/23/EU (LUK) och 2009/81/EG (LUFS) 
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om upphandling11 trots att dessa annars är undantagna direktivens regler. Detta 
innebär att EU-direktiven utgör en slags minimistandard för de nationella lagarna. 

3.5 De grundläggande principerna 
Den offentliga upphandlingen bygger på fem principer med grund i EU-rätten. 
Principerna återges i 4 kapitel 1§ LOU.  

Principen om likabehandling innebär att den upphandlande myndigheten ska 
behandla alla leverantörer lika. Detta innebär bland annat att alla leverantörer ska 
ges samma information och samma tid att förbereda ett anbud.  

Principen om icke-diskriminering förbjuder att myndigheten på något vis 
missgynnar en leverantör på grund av nationalitet. Lokala leverantörer får alltså 
inte ges preferens.  

Upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt; den s.k. transparensprincipen. 
Det handlar om hur myndigheten ska lämna tydlig information om t.ex. hur anbud 
ska göras och på vilka villkor kontrakt kommer att tilldelas. 

Kraven som ställs på leverantörer i en upphandling måste vara rimliga i 
förhållande till det som upphandlas, proportionalitetsprincipen. Kraven måste vara 
nödvändiga och dessutom knutna till kontraktsföremålet. 

Slutligen innebär principen om ömsesidigt erkännande att intyg och certifikat från 
andra medlemsstaters myndigheter ska vara giltiga i alla EU- och EES-länder. 

Dessa principer är grundläggande för upphandlingslagstiftningen, både i den 
nationella regleringen och EU-lagstiftningen. 

3.6 Upphandlande myndigheter, tröskelvärden samt vissa undantag 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör skillnad på två olika typer av 
upphandlingar; upphandling enligt EU-direktiven och upphandling enligt 
nationella regler som inte grundas på direktiven. Dessa nationella regler återfinns i 
LOU 19 kapitel och är något förenklade jämfört med resten av 
upphandlingslagstiftningen. Tillämpningsområdet för reglerna i kapitel 19 anges i 
dess första paragraf. Reglerna gäller för det första upphandlingar där antingen 
värdet på upphandlingen beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 
eller 2 §§. Dessa tröskelvärden meddelas av Europeiska kommissionen enligt 
artikel 6 i LOU-direktivet. Upphandlingar över tröskelvärdet ska ske enligt EU-
direktivets regler (i Sverige genomfört i LOU utom 19 kap.) medan upphandlingar 

11LOU 19 kapitlet 
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under detta värde har det huvudsakligen lämnats till de enskilda medlemsstaterna 
att reglera (LOU 19 kap. i den Svenska lagstiftningen). I lagstiftningen görs skillnad 
mellan olika typer av upphandlingar där tröskelvärdena skiljer sig, t.ex. varor och 
tjänster, bygg-entreprenader och sociala och särskilda tjänster. För upphandling om 
varor och tjänster görs även skillnad på tröskelvärdet beroende på vilken typ av 
myndighet det är som upphandlar. För s.k. statliga myndigheter (begreppet centrala 
upphandlande myndigheter används i direktivet) är tröskelvärdet betydligt lägre (1 
427 377 SEK från januari 2020) än för övriga upphandlande myndigheter (2 197 
545 SEK från januari 2020). Med statliga myndigheter menas de upphandlande 
myndigheter som anges i bilaga I till upphandlingsdirektivet. Kommuner ingår inte 
i denna lista; de faller alltså under kategorin ”övriga upphandlande myndigheter”. 
Kommuner har därmed ett större utrymme, i fråga om upphandlingens värde, att 
upphandla enligt de förenklade nationella reglerna i LOU 19 kap. än de statliga 
myndigheterna har. 

Det andra tillämpningsområdet för kapitel 19-reglerna gäller särskilt undantagna 
tjänster.12Vissa typer av tjänster är undantagna de direktivstyrda reglerna oavsett 
värde. Dessa tjänster ska därmed upphandlas enligt de förenklade reglerna i 19 
kapitel oberoende av dess värde.13 Vilka typer av tjänster som är undantagna anges 
i bilaga 2 och 2a till LOU. Undantaget gäller vissa social- och välfärdstjänster och 
anges genom CPV-kod14 i bilagorna. Ett relevant undantag i detta sammanhang är 
det som gäller tjänster inom ”Undervisning och utbildning” vilket bland annat 
omfattar vuxenutbildning.15 Undantaget grundar sig på LOU-direktivet16 I artikel 
74 i direktivet anges att kontrakt som avser dessa sociala tjänster och särskilda 
tjänster av andra slag som anges i bilagan ska tilldelas enligt artiklarna 75-77 om 
värdet av kontraktet uppgår till minst det tröskelvärde som anges i artikel 4d. 
Reglerna i artiklarna 75-77 ställer några minimikrav bl.a. på att upphandlingen ska 
meddelas på något av de sätt som anges (art. 75) och att kontrakt ska tilldelas enligt 
principerna om öppenhet och likabehandling (art. 76).  I övrigt är det upp till 
medlemsstaterna att reglera sådan upphandling. Under tröskelvärdet är 
upphandlingen givetvis helt undantaget direktivets regler. Det tröskelvärde som 
används för att bedöma huruvida upphandling av dessa typer av tjänster är föremål 
för upphandlingsdirektivets regler är substantiellt högre än det som generellt 
används för varor och tjänster. Enligt de tröskelvärden som gäller från januari 2020 

12 LOU 19 kap. 1 § pt. 2 
13 LOU 1 kapitel 4 § 
14 Common Procurement Vocabulary. Standardiserad terminologi för upphandlande 
myndigheter att beskriva föremålet för upphandling. 
15 CPV 80000000-4 till 80660000-8 
16 2014/24/EU Avdelning III Kapitel I 
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är tröskelvärdet för dessa speciella tjänster 7 701 675 SEK. (jämför med 2 197 545 
för andra tjänster ovan). Ett av skälen för det högre tröskelvärdet är att dessa typer 
av tjänster anses ha en mer begränsad gränsöverskridande dimension då sådana 
tjänster tillhandahålls i ett sammanhang som kan variera betydligt mellan 
medlemsstaterna. 17 Lagstiftaren har gjort bedömningen att sådana tjänster till 
värden under detta högre tröskelvärde inte brukar vara av intresse från leverantörer 
från andra medlemsstater och det kan därför lämnas till de enskilda 
medlemsstaterna att lagstifta om hur upphandling ska ske i dessa fall. För 
kontraktsvärden över tröskelvärdet har man däremot ansett att det finns visst 
intresse av gemensamma regler. Man har dock ”med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa tjänsters känslighet” givit medlemsstaterna stor 
frihet att organisera valet av tjänsteleverantörer enligt vad som anses lämpligt och 
därmed är direktivets krav på regler för dessa tjänster mycket begränsade. Kraven 
är framförallt att de nationella reglerna för tilldelning av dessa kontrakt ska följa de 
grundläggande principerna om öppenhet och likabehandling. 

I det svenska genomförandet av LOU-direktivet har man valt att behandla dessa 
tjänster på samma sätt som upphandlingar under tröskelvärdena, dvs. 
upphandlingar som är undantagna EU-lagstiftningen. Någon hänvisning till 
tröskelvärde för dessa sociala och välfärdstjänster återfinns därför inte i den 
svenska lagstiftningen utan de ska upphandlas på samma sätt oavsett värde.  

Att upphandling av tjänster såsom vuxenutbildning är undantagna en stor del av 
upphandlingsdirektivens regler innebär att den svenska lagstiftaren har större 
möjligheter att förändra eller förenkla reglerna på området om det anses nödvändigt. 
Notera dock att de grundläggande principerna måste tillämpas på 
utbildningsverksamhet över tröskelvärdet för dessa tänster56. Det innebär 
exempelvis, enligt principen om transparens, att upphandlingar måste 
kommuniceras med marknaden, t.ex. genom annonsering. Det relativt höga 
tröskelvärdet (nu cirka 7,7 miljoner SEK) ger dock ett stort utrymme för lagstiftaren 
där upphandlingen är helt undantagen upphandlingsdirektivet.  

3.7 HFD:s dom från 2020 om upphandlingsreglernas tillämplighet, ideburèt 
offentligt partnerskap 
I HFD 2020 ref. 15 gällde frågan om ett avtal mellan Alingsås kommun och 
Stiftelsen Bräcke diakoni om driften av ett äldreboende. Avtalet hade tidigare 
upphandlats men i mars 2016, då det tidigare avtalet löpt ut, beslutade kommunen 

17 Skäl 114 LOU-direktivet 
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att fortsätta låta stiftelsen driva boendet inom ramen för ett s.k. ”idéburet offentligt 
partnerskap” utan att upphandla nytt kontrakt. 

Konkurrensverket har därefter ansökt till förvaltningsrätten om att kommunen ska 
betala en upphandlingsskadeavgift på fem miljoner kr. Verket menar att 
kommunens avtal med stiftelsen är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt och att 
tjänsterna det omfattar är att anse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och 
att kommunen därmed genomfört en otillåten direktupphandling. Efter att 
förvaltningsrätten bifallit Konkurrensverkets ansökan och kammarrätten 
sedermera avslagit kommunens överklagande av förvaltningsrättens avgörande 
togs saken upp i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Kommunen hävdade att kontraktet/tjänsten inte var upphandlingspliktigt. 
Kommunen menade vidare att även om ett avtal är ett offentligt kontrakt så 
behöver det inte avse ekonomiska tjänster. Kommunen hade, hävdade kommunen, 
en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla äldreomsorg och kan välja att göra 
detta i egen regi eller uppdra åt en privat utförare att ha hand om äldreomsorg för 
kommunens räkning. Kommunen menade att den senare konstruktionen, att lägga 
utförandet på en privat aktör, inte innebar att äldreomsorgen förlorar sin icke-
ekonomiska karaktär. Att det finns en marknad innebär inte, enligt kommunen, att 
tjänsterna automatiskt blir ekonomiska. Kommunen vidgår att avtalet är ett 
offentligt kontrakt men bestrider att kontraktsföremålet är en tjänst som skulle 
omfattas av upphandlingslagstiftningen då man anser den vara icke-ekonomisk till 
sin natur. 

HFD har i linje med underinstanserna dragit slutsatsen att avtalet mellan 
kommunen och stiftelsen ska anses utgöra ett tjänstekontrakt enligt lagen om 
offentlig upphandling.  

HFD hänvisar först till definitionen av offentlig upphandling i LOU18; ”med 
offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att t.ex. tilldela ett kontrakt avseende tjänster.” och att ”med 
tjänstekontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan 
en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer och som 
avser t.ex. hälsovård och socialtjänster”. 

Enligt HFD är frågan om tolkningen av unionsrätten i målet ”så uppenbar att det 
inte finns utrymme för något rimligt tvivel om hur frågan ska avgöras” och man 
har därför valt att inte inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan. 

Domstolen gör följande bedömning: Att det framgår av EUF-fördraget att med 
tjänst avses en prestation som utförs mot ersättning och att av 

182007 års LOU hänvisas till men gör i detta fall ingen skillnad. 
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upphandlingslagstiftningen framgår att med tjänstekontrakt avses ett avtal med 
ekonomiska villkor som den upphandlande myndigheten ingår med en leverantör 
på marknaden. Man anmärker ytterligare att icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse inte kan bli föremål för ett tjänstekontrakt enligt LOU och att det är 
därmed en förutsättning att tjänsterna ska vara av ekonomisk art för att lagen ska 
vara tillämplig. Däremot saknar det betydelse hur myndighetens anskaffning av 
tjänsterna finansieras. 

Domstolen hänvisar till EU-domstolens praxis om vad som krävs för att det ska 
föreligga ett avtal med ekonomiska villkor. Man menar att dels krävs att den 
upphandlande myndigheten mot vederlag erhåller en prestation som är av direkt 
ekonomiskt intresse för myndigheten, dels att det uppstår rättsligt bindande 
skyldigheter av ömsesidigt bindande karaktär.19 HFD anser ytterligare att det 
saknar betydelse huruvida myndighetens motpart, i detta fall stiftelsen, bedriver 
verksamhet i vinstsyfte eller inte.20 

Med bakgrund av detta resonerar HFD på följande sätt: Kommunen är skyldig att 
tillhandahålla sina kommuninvånare äldreomsorg så som anges i socialtjänstlagen 
vilket bland annat innefattar äldreboende så som det är fråga om i det aktuella 
avtalet. Genom avtalet åtar sig stiftelsen att tillhandahålla dessa tjänster för 
kommunens räkning i utbyte mot ekonomisk ersättning. Stiftelsens prestationer är 
därmed av direkt ekonomiskt intresse för kommunen. Avtalet innebär även att det 
skapas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan kommunen och stiftelsen. 
Det är på denna grund som HFD menar att det är fråga om ett avtal med 
ekonomiska villkor i upphandlingslagstiftningens mening. Domstolen pekar även 
på att det i Sverige finns en marknad för denna typ av tjänster och att kommunen 
tidigare upphandlat driften av samma äldreboende. Eftersom stiftelsen 
tillhandahåller tjänster på marknaden anser man att den är att betrakta som en 
leverantör i upphandlingslagstiftningens mening. 

Utifrån resonemanget som ovan förts för icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse (NESGI) kan det initialt förefalla märkligt att HFD här har funnit 
rättsläget så uppenbart. Ovan har konstaterats att gränsdragningen mellan 
ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse är svår med 
bakgrund av att det saknas praxis och vägledning från EUs lagstiftning. Trots de 
snarlika termerna har rättsfallet inget med NESGI att göra. Det HFD har gjort är 
att pröva om kontraktet i fråga, mellan kommunen och stiftelsen, uppfyller 
definitionen för ett tjänstekontrakt enligt LOU och upphandlingsdirektivet. För att 
det ska vara fråga om ett kontrakt i denna mening måste det innehålla ekonomiska 
villkor. HFD har därmed prövat frågan om huruvida det aktuella kontraktet 

19Domen hänvisar här till ”Remondis, C-51/15, EU:C:2016:985 punkt 43) 
20Domen hänvisar till ”Piepenbrock, C-386/11, EU:C:2013:385, punkt 29) 
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innehåller sådana ekonomiska villkor vilket det självklart gör. Detta är inte 
detsamma som en prövning av om tjänsten i fråga uppfyller kraven för att klassas 
som en NESGI-tjänst och därmed undantas lagstiftningen. Inte för att det inte är 
fråga om ett kontrakt enligt upphandlingens definitioner, utan för att sådana 
tjänster är uttryckligen undantagna i det s.k. NESGI-protokollet. Dessa är helt 
skilda bedömningar och skilda definitioner på ekonomiskt och icke-ekonomiskt. I 
fråga om det som HFD tar upp, huruvida avtalet innehåller ekonomiska villkor 
finns ett flertal rättsfall på området som rätten hänvisar till. När det handlar om 
bedömningen om tjänsten är ekonomisk så som det menas i NESGI-protokollet 
saknas praxis.  

Domen får dock sägas göra det ännu tydligare att kommunal vuxenutbildning 
måste hanteras enligt upphandlingsreglerna d.v.s. upphandlas. Det är ekonomisk 
verksamhet som befinner sig på en marknad. Avtalet mellan kommunen och 
entreprenören innehåller villkor och skyldigheter av ekonomisk art. Det är således 
ett kontrakt rörande en ekonomisk verksamhet och upphandlingsreglerna blir 
därmed tillämpliga. Vidare kan tilläggas att HFD:s dom med största sannolikhet 
innebär att skollagsreglerad vuxenutbildning, precis som äldreomsorg, är en tjänst 
av ekonomiskt intresse. Därmed kan vuxenutbildning inte vara NESGI.21 

4 Lagen om valfrihetssystem 

4.1 Inledning 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft i januari 2009. Lagen 
innehåller regler för hur kommuner och regioner ska agera när de vill 
konkurrensutsätta verksamhet genom att tillämpa valfrihetssystem. 

Tillämpningsområdet för LOV är förhållandevis smalt. Begreppet upphandlande 
myndigheter används i LOV men har här en annan definition än i LOU. Med 
upphandlande myndighet i LOV avses en kommunal myndighet, beslutande 
församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ22 eller 
sammanslutningar av dessa.23 LOV är därmed uteslutande tillämpbar på 

21 I parantes kan sägas att om HFD tillämpat resonemanget i SOU 2017:44 rörande NESGI så borde 
slutsatsen blivit att äldreomsorg utgör NESGI och inte behöver upphandlas. Äldreomsorg ingår i ett 
nationellt system och är offentligt finansierad. HFD gör uppenbarligen inte det utan konstaterar att 
det finns ett ekonomiskt intresse och tjänsten måste därmed upphandlas.
22Bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att 

behovet inte är av kommersiell karaktär och som antingen till största delen finansieras av, står 
under kontroll av, eller i vars styrelse mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av 
kommun/region/upphandlande myndighet. LOV 2 kapitel 5 §. 

23LOV 2 kapitel 7 § 
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kommunal verksamhet24, antingen bedriven av kommunen själv eller genom 
sådana kommunala bolag eller stiftelser som anses vara offentligt styrda organ 
enligt LOV 2 kapitel 5 §. Lagen är till exempel inte tillämplig på statliga 
myndigheter till skillnad mot LOU. 

LOV är endast tillämplig på vissa typer av tjänster. Lagen är skriven med målet att 
reglera dessa typer av system för kommunala hälsovårds- och socialtjänster och 
det är därmed endast för sådana som lagen ska tillämpas. De specifika tjänster 
som omfattas av LOV anges genom dess CPV-koder i lagens första paragraf. 
Dessa är: jobbsökningstjänster (79611000-0) och en rad tjänster inom hälso- och 
sjukvård (85000000-9 till 85323000-9) med vissa undantag för exempelvis 
barnomsorg. 

4.2 Processen 
Upphandlande myndigheter som beslutat inrätta eller förändra ett valfrihetssystem 
ska annonsera detta på den nationella webbplats som upprättats för ändamålet. 
Förfrågningsunderlaget ska tillsammans med annonsen finnas tillgängligt på 
webbplatsen.25 Detta ska inkludera bland annat hur en ansökan ska ges in och 
inom vilken tid myndigheten ska fatta beslut om ansökan. Grunderna för den 
ekonomiska ersättningen till leverantörerna ska även framgå av underlaget. Alla 
potentiella leverantörer ska på så vis ges möjlighet att ta del av den information 
som är relevant för en eventuell ansökan till valfrihetssystemet. Ansökningar till 
systemet ska kunna göras löpande dvs. så länge valfrihetssystemet finns ska nya 
leverantörer kunna ansöka om att delta. 

Regler om hur en ansökan görs och på vilka grunder en ansökan kan uteslutas 
finns i kapitel 5 resp. kapitel 7. Grundtanken med valfrihetssystem är att alla 
kvalificerade leverantörer som vill delta ska få göra det och att det sedan är upp 
till den slutliga "brukaren" att utvärdera och välja mellan de olika alternativen. 

Vad gäller uteslutning av leverantörer så är dessa möjligheter strikt reglerade. Det 
är huvudsakligen fråga om personer som är föremål för konkurs eller likvidation 
som kan uteslutas, alternativt personer som gjort sig skyldig till brott som avser 
yrkesutövningen.26 Paragrafen om uteslutning är uttömmande, dvs. en ansökan 
kan inte uteslutas på någon annan grund än de som räknas upp förutsatt att den 
annars uppfyller de av kommunen i underlaget ställda kraven. Kommunen är dock 
även något begränsat i vilka krav som får ställas. Bland annat ska 

24 I begreppet "kommunal" inkluderas här även regioner. 
25LOV 3 kapitel 1 § 
26LOV 7 kapitel 1 § 
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proportionalitetsprincipen iakttas dvs. att kraven måste stå i rimlig proportion till 
dess eftersträvade syfte. 

Kommunen tecknar kontrakt med samtliga sökande som uppfyller de krav som 
angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits enligt 7 
kapitel 1 §.27 Sökanden ska därefter snarast underrättas om beslut och skälen för 
beslutet. Vid beslut om godkännande ska myndigheten utan dröjsmål teckna 
kontrakt med leverantören. 

9 kapitlet reglerar hur myndigheten ska kommunicera information till enskilda, 
dvs. kommunmedlemmar som är de slutliga användarna av tjänsterna i systemet. 
Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. 
Exakt hur detta ska ske inom dessa ramar lämnas upp till varje kommun att 
bestämma själva. Information om vilka alternativ som finnas att välja på och hur 
dessa skiljer sig åt måste anses vara av huvudsaklig vikt då hela målet med 
valfrihetssystemet är att skapa konkurrens och frihet att välja. För enskilda som 
inte gör ett aktivt val i systemet ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla 
ett s.k. ickevalsalternativ. Myndigheten ska på förväg ha beslutat om vilka regler 
som gäller i dessa fall. Alternativet ska behandla samtliga leverantörer lika och 
konkurrensneutralt. Detta innebär ett förbud mot att t.ex. slumpvis tilldela dessa 
till olika leverantörer eller ett system där man rangordnar leverantörerna.28 I 
många fall blir kommunens egen verksamhet, om det finns sådan parallellt med 
externa leverantörer, ickevalsalternativet, det vill säga för de brukare som inte 
väljer. 

4.3 Vad är ett valfrihetssystem? 
Enligt LOV är ett valfrihetssystem: "ett förfarande där den enskilde har rätt att 
välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet 
godkänt och tecknat kontrakt med".29 Den upphandlande myndigheten har som 
huvudman för verksamheten ansvar för att tjänsterna tillhandahålls. Myndigheten 
tecknar avtal med ett antal leverantörer som uppfyller de krav som den 
upphandlande myndigheten angett i förfrågningsunderlaget. Det är sedan upp till 
den enskilde "brukaren", som de benämns i förarbeten, att välja mellan de olika 
godkända leverantörerna. Detta är den grundläggande skillnaden mellan 
valfrihetssystem och den ordinära upphandlingen, dvs. att den upphandlande 
myndigheten i valfrihetssystemet endast ska göra en bedömning huruvida 
leverantören uppfyller de ställda kraven, inte vilken leverantör som är bäst. Avtal 

27LOV 8 kapitel 1 § 
28Prop. 2008/09:29 s. 100 
29LOV 1 kapitel 1 § 
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sluts mellan myndigheten och samtliga de leverantörer som uppfyller kraven och 
det lämnas därefter upp till den enskilde brukaren att välja vilken leverantör den 
vill använda. Detta innebär ett mycket annorlunda förfarande jämfört med annan 
upphandling. Det är kanske mer riktigt att säga att valfrihetssystem är ett 
alternativ till upphandling30 snarare än en form av upphandling i sig. 

4.4 Rättsmedel 
I 10 kapitel 1-2 §§ stadgas att en leverantör, som gör gällande att en upphandlande 
myndighet brutit mot en bestämmelse i LOV, får ansöka om rättelse hos allmän 
förvaltningsdomstol. Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse 
av den upphandlande myndighetens beslut. Om den upphandlande myndigheten 
brutit mot någon bestämmelse i LOV och detta medfört att en leverantör lidit eller 
kan komma att lida skada, ska domstolen besluta om att den upphandlande 
myndigheten ska vidta rättelse. Enligt förarbetena kan en leverantör ha anledning 
att få sin sak prövad vid domstol i t.ex. följande situationer; 

- när det föreligger brister i annonseringen, 

- om ett eller flera krav i förfrågningsunderlaget inte uppfyller de grundläggande 
principerna om bland annat likabehandling, proportionalitet och ickediskriminering 
och ömsesidigt erkännande eller något annat krav i lagen.31 

I 10 kapitel 5 § stadgas att en upphandlande myndighet som inte följt 
bestämmelserna i denna lag ska ersätta sökanden för därigenom uppkommen skada. 
Ett exempel, enligt förarbetena, där skadestånd kan bli aktuellt är om den 
upphandlande myndigheten på felaktiga grunder har vägrat att godkänna en 
leverantör.32 

De rättsmedel som finns i LOV, rättelse och skadestånd liknar rättsmedlen enligt 
upphandlingsreglerna. 

4.5 Är LOV förenlig med EU‐rätten? 

4.5.1 Inledning 
När LOV infördes så hördes en del kritiska röster som menade att lagen stred mot 
EU-rätten. Det har dock relativt nyligen kommit två domar från EU-domstolen som 
belyser frågan. Denna relativt nya praxis visar att det svenska LOV-systemet är 
förenligt med EU-rätten. 

30 Prop. 2008/09:29 s. 1 
31 Prop. 2008/09:29 s. 102. 
32 Prop. 2008/09:29 s. 103. 

16 

602 

https://leverant�r.32
https://lagen.31


  

 

 

       
  

 

    
 

     

       
   

  

 
 

   
 

 
         

 
 

    
 

  
   

   
   

 

 

  
    

  
   

 

SOU 2020:66 Bilaga 7 

4.5.2 Falk Pharma 2016 
Domen är ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Saken gäller hur tolkning ska 
göras av begreppet ”offentligt kontrakt” i artikel 1.2 a i det gamla LOU-direktivet 
2004/18/EG. Detta motsvarar artikel 2.1.5 i det nu gällande LOU-direktivet 
2014/24/EU. Skillnaden mellan de två direktiven är mycket liten och endast 
språklig. Att domen refererar till det äldre direktivet har därmed endast betydelse 
så långt att hänvisningar till den relevanta artikeln skiljer sig. Bestämmelsen i sin 
helhet så som den återfinns i det nu gällande direktivet är: 

Offentligt kontrakt: ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan 
en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och 
som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande 
av tjänster. - Artikel 2.1.5, Direktiv 2014/24/EU 

Målet som förhandsavgörandet gäller är från den regionala överdomstolen i 
Düsseldorf, Tyskland. Parterna är företaget ”Dr. Falk Pharma GmbH” mot 
sjukförsäkringskassan ”DAK-Gesundheit”. 

I augusti 2013 offentliggjorde DAK, i bilagan till Europeiska unionens officiella 
tidning, ett meddelande om ett s.k. auktorisationsförfarande i syfte att avtala om 
prisnedsättning skulle ingås med avseende på läkemedel innehållande ett specifikt 
verksamt ämne. Förfarandet innebar att alla berörda företag som uppfyllde 
uppställda kriterier godkändes och därmed kunde ingå avtal med DAK. Innehållet 
i dessa avtal var uppställda på förhand och var identiska mellan företagen. 
Dessutom hade företag, som uppfyllde kraven men som inte initialt anslutit sig till 
systemet, möjlighet att ansluta sig på samma villkor under hela systemets 
giltighetstid. Endast ett företag, ”Kohlpharma”, visade intresse för systemet och 
tecknade avtal med DAK i december 2013. 

I januari överklagade Falk beslutet till den tyska federala nämnden för offentliga 
upphandlingar där man yrkade att det förfarandet som DAK använd var oförenligt 
med bestämmelserna om offentlig upphandling. Den regionala överdomstolen i 
Düsseldorf var behörig att pröva överklagandet och hade begärt ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen. 

EU-domstolen menar att förfarandet visserligen har inneburit att ett kontrakt med 
ekonomiska villkor har ingåtts mellan ett offentligt organ som skulle kunna utgöra 
en upphandlande myndighet i den mening som avses i direktivet, och ekonomiska 
aktörer avseende leverans av varor, vilket motsvarar definitionen av 
begreppet ”offentligt kontrakt” i direktivet. 
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Domstolen pekar på skäl 2 i det äldre direktivet där det anges att bestämmelser om 
samordning som direktivet inrättar bör tolkas i överensstämmelse med principerna 
i EUF-fördraget, särskilt principen om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster samt principerna om likabehandling, icke-
diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och 
öppenhetsprincipen, vilka ska iakttas vid förfaranden för offentlig upphandling i 
medlemsstaterna. 

Rätten menar även att syftet för den harmoniserade upphandlingslagstiftningen är 
att skydda intressena hos ekonomiska aktörer som är etablerade i en medlemsstat 
och önskar tillhandahålla varor eller tjänster i en annan. Målsättningen med 
direktivet är, enligt domstolen, att ”undanröja risken för att nationella anbudsgivare 
eller nationella anbudssökande ges företräde när upphandlande myndigheter 
tilldelar kontrakt”. Domstolen uttrycker dock att då den upphandlande myndigheten 
i denna typ av förfarande inte väljer ut någon ekonomisk aktör som ges ensamrätt, 
då alla intresserade leverantörer som uppfyller kraven får ingå kontrakt, är det inte 
heller nödvändigt för den upphandlande myndighetens agerande att omfattas av de 
precisa bestämmelserna i direktivet som ämnar förhindra att den behandlar 
nationella aktörer på ett mer förmånligt sätt. Domstolen anser här att ”urvalet av ett 
anbud och därmed av en vinnande anbudsgivare ska därför anses vara ett 
grundläggande kriterium med avseende på offentlig upphandling i den mening som 
avses i detta direktiv och således för begreppet ”offentligt kontrakt” i den mening 
som avses i 1.2a i samma direktiv”. 

Domstolen menar alltså att den upphandlande myndigheten måste göra ett urval för 
att det ska vara fråga om ett offentligt kontrakt i direktivets mening. Man hänvisar 
ytterligare till artikel 1.2 i det nya upphandlingsdirektivet som stöd för denna 
princip. Artikeln definierar vad som menas med begreppet upphandling i direktivets 
mening: 

Med upphandling avses i detta direktiv en eller flera upphandlande myndigheters 
anskaffning genom ett offentligt kontrakt av byggentreprenader, varor eller tjänster 
från ekonomiska aktörer som utvalts av dessa upphandlande myndigheter 
oberoende av om byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna är avsedda för ett 
offentligt ändamål eller inte. 

I definitionen för upphandling ingår kriteriet att den upphandlande myndigheten 
ska ha valt ut den ekonomiska aktör som den sedan tecknar kontrakt med för 
anskaffning av varor/tjänster/byggentreprenader. 

Domstolen menar ytterligare att omständigheten att intresserade leverantörer står 
fria att ansluta sig till systemet under hela dess giltighetstid, dvs. att det inte är fråga 
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om en begränsad inledande period under vilken de kan ansluta sig, är tillräckligt för 
att skilja ett sådant system från ett ramavtal. 

Sammanfattningsvis har domstolen besvarat frågan om tolkning av begreppet 
offentligt kontrakt i direktivet som följande: ”Artikel 1.2 a33 ska tolkas på så sätt att 
de inte ska anses föreligga ett offentligt kontrakt i den mening som avses i det 
direktivet när det inrättas ett system med avtal, såsom det system som är i fråga i 
det målet. 

4.5.3 Tirkkonen mot Landsbygdsverket 
Det finns ett annat förhandsavgörande34 från EU-domstolen som liknar det tidigare 
avgörandet gällande Falk Pharma. Avgörandet gäller även här framförallt 
tolkningen av begreppet ”offentligt kontrakt” i det äldre upphandlingsdirektivet 
2004/18/EG. Sakomständigheterna är dock något annorlunda och avgörandet går 
på vissa håll längre än domen i Falk Pharma varför det är intressant att belysa även 
detta. 

Finland inrättade 2014 ett program för utveckling av landsbygdsområden. Det 
finska ”Landsbygdsverket” inledde ett upphandlingsförfarande med syfte att 
sluta kontrakt om rådgivningstjänster inom ramen för Systemet för 
jordbruksrådgivning. Anbudsförfarandet meddelades i september 2014. De 
rådgivningstjänster det är fråga om skulle erbjudas till jordbrukare och andra 
markförvaltare som ingått ett miljöavtal om utbetalning av miljöersättning. För de 
som uppfyller dessa villkor och önska ta del av denna rådgivning skulle de ha 
möjlighet att vända sig till valfri rådgivare som var medlem i rådgivningssystemet. 
Rådgivaren skulle därmed ersättas på timbasis. 

Valet av tjänsteleverantörer för rådgivningssystemet innebar att leverantörerna 
skulle uppfylla vissa krav; de skulle kunna visa att de var kvalificerade, regelbundet 
genomgick utbildning och hade relevant erfarenhet som rådgivare inom de områden 
som avsågs. 

Landsbygdsverket antog i ett första skede genom ett villkorligt tilldelningsbeslut 
samtliga rådgivare som inkommit med anbud som uppfyllde de minimikrav som 
angivits i anbudsinfordran. I ett andra skede, som slutligt tilldelningsbeslut, antogs 
de som gått vidare i det första och som klarat det prov som angavs i bilagan till 
anbudsinfordran. 

33Artikel 2.1.5 i det nya direktivet 

34 Mål C-9/17 Tirkkonen. 
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Målet gäller Tirkkonen, en av de rådgivare som inte blivit villkorligt antagen i det 
första skedet med motiveringen att hon inte uppfyllt ett av kraven då hon inte i 
formuläret vid anbudet angett att hon godtog villkoren i det bifogade förslaget till 
ramavtal. Landsbygdsverket ansåg att detta var en absolut nödvändighet och avslog 
därmed Tirkkonens anbud. Myndigheten godtog inte heller att hon sedan ändrade 
sitt anbud där hon godkände villkoren. 

Tirkkonen överklagade myndighetens beslut till Marknadsdomstolen i Finland där 
hon yrkade att hon skulle få rätt att komplettera sitt anbud. Här hävdade hon att det 
var fråga om ett tillståndsförfarande och att den därför inte omfattades av begreppet ” 

offentligt kontrakt” och att hon därmed borde fått tillstånd att komplettera sitt 
anbud. 

Överklagandet ogillades och hamnade därefter i Finlands Högsta 
förvaltningsdomstol som begärt förhandsavgörandet från EU-domstolen. 
Domstolen ville få klarhet i huruvida lagen om offentlig upphandling är tillämplig 
i det nationella målet. Specifikt vill domstolen veta om definitionen för offentligt 
kontrakt omfattar avtal där: 

1. ett offentligt organ har för avsikt att på marknaden upphandla tjänster för en på 
förhand bestämd avtalsperiod genom att på de villkor som framgår av ett förslag 
till ramavtal som fogats till anbudsförfrågan ingå avtal med alla sådana ekonomiska 
aktörer som uppfyller i handlingarna i anbudsförfrågan ställda specificerade krav i 
fråga om anbudsgivarens lämplighet och den tjänst som ska tillhandahållas samt 
godkänns vid det prov som närmare beskrivs i anbudsförfrågan, och 

2. som det inte längre är möjligt att ansluta sig till under avtalets giltighetstid. 

Målet skiljer sig huvudsakligen på två punkter från Falk Pharma: för det första så 
kräver myndigheten i detta fall att samtliga anbudsgivare ska klara ett prov utöver 
de andra kraven. För det andra så antas endast ansökande under en initial period 
och inte under hela avtalets giltighetstid. I Falk Pharma var detta andra inslag, dvs. 
möjligheten att under hela avtalets giltighetstid ansöka om att ingå i systemet, som 
enligt EU-domstolen skiljde systemet från ett ramavtal. 

Domstolen för här initialt samma resonemang som i fallet Falk Pharma; att systemet 
i och för sig innebär att ett kontrakt med ekonomiska villkor ingås mellan offentligt 
organ och ekonomisk aktör avseende leverans av tjänster så som anges i 
definitionen av begreppet ”offentligt kontrakt” i direktivet men att målsättningen 
med direktivet, att undanröja risken att nationella anbudsgivare ges fördelar, inte är 
relevant här då risken avvärjts genom att samtliga leverantörer som uppfyller 
kraven väljs ut. Precis som i Falk Pharma menar man att urvalet av ett vinnande 
anbud är ett grundläggande kriterium för begreppet ”offentligt kontrakt”. 
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EU-domstolen menar ytterligare att den omständigheten att det i det finska systemet 
inte står ekonomiska aktörer fritt att ansluta sig till systemet även efter denna 
inledande anbudsperiod är utan betydelse. Avgörandet, som innebär att det finska 
systemet inte omfattas av den offentliga upphandlingen, bygger närmast 
uteslutande på EU-domstolens uppfattning att anbud måste väljas ut för att det 
överhuvudtaget ska vara fråga om ett offentligt kontrakt enligt 
upphandlingsdirektivet. 

4.5.4 Praxis och LOV 
Ovanstående rättsfall, Falk Pharma och Tirkkonen, visar att då en myndighet 
använder sig av ett system för att teckna kontrakt med leverantörer utan att 
myndigheten gör ett urval inte behöver upphandlas. Urvalet görs i ett senare led, 
hos konsumenten. Enligt EU-domstolen är syftet med upphandlingsreglerna att 
nationella leverantörer inte ska gynnas framför andra leverantörer. Det blir ju inte 
fallet då urvalet inte görs av den nationella kontraktstecknande myndigheten utan 
av konsument/brukare.  

Dessa domar visar tydligt att det svenska LOV-systemet är förenligt med EU-rätten 
såsom EU-domstolen tolkar den. LOV innebär att myndigheten ger leverantörer, 
som uppfyller kraven och inte ska uteslutas, en möjlighet att ansluta sig till ett 
system där urvalet slutligen görs av konsument/brukare. LOV är därmed förenligt 
med EU-rätten och EU-domstolens praxis. 

5 Utredningens frågor 

5.1 inledning 
KLIVA-utredningen har ställt ett antal frågor som denna rättsutredning ska söka 
besvara. Dessa frågor är: 

1. Är skollagsreglerad vuxenutbildning upphandlingspliktig enligt EU-rätt 
och svensk rätt? 

2. Är det möjligt att införa ett LOV-system vad gäller skollagsreglerad 
vuxenutbildning? 

3. Finns det ett rättsligt utrymme att inom ramen för gällande rätt använda 
valfrihetssystem på området utan ett uttryckligt författningsstöd i nationell 
rätt? 
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5.2 Är skollagsreglerad vuxenutbildning upphandlingspliktig enligt EU‐rätt 
och nationell rätt? 
Utbildning och undervisning, som inbegriper skollagsreglerad vuxenutbildning, 
komvux, är undantagen upphandlingsprocessen enligt EU-direktiven. Däremot ska 
de grundläggande principerna iakttas i sådana fall då komvux läggs ut på 
entreprenad om värdet överstiger tröskelvärdet 7,7 miljoner. Det betyder i 
praktiken35 att ett upphandlingsförfarande måste användas även om det kan vara av 
förenklad art. Under tröskelvärdet är inte ens de grundläggande principerna 
tillämpliga enligt direktiven. Lagstiftaren har då bedömt att det inte finns ett EU-
gemensamt marknadsintresse. Det finns inget intresse av gränsöverskridande 
handel.  

Den svenska lagstiftningen är annorlunda och mer genomreglerad. Det framgår av 
LOU att utbildning och undervisning ska, oavsett värde, upphandlas med de 
förenklade reglerna i 19 kapitlet. Processen liknar i stora delar ett öppet 
upphandlingsförfarande. ”Förenklad” är i viss mån missvisande. 

Den svenske lagstiftaren har således i viss mån reglerat upphandling av utbildning 
och undervisning, bland annat komvux, mer än EU-rätten kräver genom att låta 
dessa tjänster regleras av 19 kapitlet LOU. Det finns således ett reformutrymme i 
det svenska systemet för att ytterligare förenkla processen vid komvux på 
entreprenad. Under tröskelvärdet 7,7 miljoner har den svenske lagstiftaren 
möjlighet att helt låta upphandling av komvux på entreprenad vara oreglerad. 

5.3 Komvux och valfrihetssystem 
Utredningen har följande fråga: Om skollagsreglerad vuxenutbildning faller inom 
det upphandlingspliktiga området, skulle det ändå kunna införas ett 
valfrihetssystem på området, motsvarande det som regleras i lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Vilken är i så fall den rättsliga grunden för detta i svensk 
rätt samt EU-rätt? 

Att införa ett valfrihetssystem på komvux området är rättsligt möjligt. EU-
domstolen har i flera fall konstaterat att sådana system som liknar det svenska 
valfrihetssystemet är rättsligt möjliga utan att det bryter mot upphandlingsreglerna, 
Se ovan EU-domstolens domar, Falk Pharma och Tirkkonen.  

35 Till exempel innebär principen om öppenhet/transparens att potentiella leverantörer måste 
informeras om att en myndighet ska genomföra en upphandling. Det görs enklast genom att 
myndigheten annonserar eller på annat sätt informerar. Tillämpningen av de grundläggande 
principerna leder till att någon slags process måste iakttas. 
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EU domstolen menar att sådana system inte genererar kontrakt i 
upphandlingsrättslig mening. I det initiala skedet då leverantörer godkänns och 
ansluts till ett valfrihetssystem sker ingen konkurrenspåverkan. Alla som uppfyller 
de ställda villkoren får ingå i systemet. EU-rättsligt finns således inget problem med 
att införa ett valfrihetssystem för kommunal vuxenutbildning. 

På det nationella planet är läget än mindre problematiskt. Om den svenske 
lagstiftaren, riksdagen, beslutar att införa en lag om valfrihetssystem gällande 
kommunal vuxenutbildning på entreprenad så är det oproblematiskt såvida det inte 
finns några hinder i de fyra grundlagarna eller i annan redan befintlig lagstiftning. 
Några sådana hinder synes inte finnas. 

Det är således möjligt att lagstiftningsvägen införa ett LOV-system gällande 
kommunal vuxenutbildning. Den grundläggande utformningen måste dock vara att 
den kontraktstecknande myndigheten inte gör urvalet av leverantörer. Det ska göras 
av konsument/brukare.  

5.4 Finns det ett rättsligt utrymme att inom ramen för gällande rätt använda 

valfrihetssystem på området utan ett uttryckligt författningsstöd i nationell 
rätt? 
En svensk myndighet har bland annat att iaktta legalitetsprincipen. Den finns 
numera lagfäst i förvaltningslagens (2017:900) 5 §. Där stadgas att en myndighet 
endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. Att lägga ut komvux på 
entreprenad har stöd i skollagen. I 23 kapitel 2 § stadgas att inom komvux får 
uppgifter överlämnas på entreprenad till enskild fysisk eller juridisk person. Det 
finns således redan idag lagstöd för att lägga ut komvux på entreprenad. 

Ett valfrihetssystem är ett sätt att reglera hur detta ska genomföras. Sannolikt 
behövs inte ett särskilt lagstöd för det. Rent faktiskt är det relativt sällan reglerat 
exakt hur en myndighet ska genomföra en viss uppgift. Exempelvis är en av 
universitetens centrala uppgifter att bedriva forskning. Det regleras i högskolelagen 
(1992:1434). Hur detta ska genomföras, t.ex. att omfattande laboratorieutrustning 
m.m. får köpas in till universiteten har däremot inget särskilt eget lagstöd. Inköp av 
sådan utrustning är ett medel på vägen till att bedriva forskning. Precis som ett 
anordnande av ett valfrihetssystem skulle vara ett medel till att lägga ut komvux på 
entreprenad. 

Vad händer då om en myndighet inför ett valfrihetssystem utan att det är reglerat. 
Viktiga regler i dagens LOV är 10 kapitlet där rättsmedlen regleras. Det finns både 
en möjlighet till att ansöka om rättelse och även en möjlighet till skadestånd. Dessa 
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regler ger en ökad rättssäkerhet för leverantörerna. Att införa ett valfrihetssystem 
som inte omfattas av LOV innebär att dessa rättsmedel går förlorade. 

En viktig inskränkning i LOV är att förvaltningslagen inte är tillämplig på 
ärendehandläggning inom LOV-förfarandet, se 3 §. Det innebär bland annat att 
myndighetsbeslut inom ramen för LOV inte kan överklagas med stöd av 41 § 
förvaltningslagen. Där stadgas att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas 
påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. En myndighets beslut att till 
exempel utesluta någon som ansökt att få deltaga i ett valfrihetssystem kan alltså 
inte överklagas till förvaltningsdomstol. Denna möjlighet till överklagande har 
ersatts i LOV med möjligheten att ansöka om rättelse, vilket i princip blir samma 
sak som ett överklagande.36 

Ett valfrihetssystem utanför LOV innebär att myndighetens handläggning av 
ärenden regleras i grunden av förvaltningslagen. Det innebär att reglerna om 
överklagande i förvaltningslagen gäller. En leverantör som utesluts av myndigheten 
kan därmed få sin sak överprövad i förvaltningsdomstol enligt 41 §. Möjligheten 
till rättelse enligt LOV ersätts sålunda med en möjlighet att överklaga enligt 
förvaltningslagen. 

Möjligheten att utfå skadestånd enligt LOV torde dock inte ersättas med någon 
annan rättslig möjlighet att utfå skadestånd. Den enda möjliga grunden är 3 kapitel 
2 § skadeståndslagen (1972:207). Där stadgas att om en myndighet vid 
myndighetsutövning gör fel som orsakar skada så ska myndigheten ersätta detta. 
Det operativa rekvisitet är ”vid myndighetsutövning”. Begreppet 
myndighetsutövning är i vissa avseenden oklart. Klart är att det ska vara fråga om 
ett utövande av offentlig makt. Denna makt ska i sin tur baseras på offentligrättslig 
lagstiftning. Exempelvis är en disciplinåtgärd, varning eller löneavdrag, riktad mot 
en statligt anställd med stöd i lag (1994:260) om offentlig anställning att anse som 
myndighetsutövning då lagen är en offentligrättslig föreskrift. Arbetsgivaren, staten, 
har offentligrättslig makt att utöva mot den enskilde anställde. Om samma 
arbetsgivare avskedar en anställd är det däremot inte att anse som 
myndighetsutövning. Avskedande regleras i en annan lag nämligen lag (1982:80) 
om anställningsskydd. Denna lag är däremot inte att anse som offentligrättslig 
föreskrift utan en privaträttslig föreskrift.  

Om en myndighet använder sig av ett valfrihetssystem som är oreglerat kan då 
beslut inom ramen för systemet vara myndighetsutövning eller ”vid” 
myndighetsutövning och därmed kunna vara skadeståndsgrundande enligt 3 kapitel 
2 § skadeståndslagen? Med största sannolikhet är svaret nej. Förfarandet från 
myndighetens sida grundar sig inte på en offentligrättslig föreskrift och därmed 

36 Möjligen finns processuella olikheter. 
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faller rekvisitet myndighetsutövning och ”vid” myndighetsutövning. Den möjlighet 
till skadestånd som finns enligt LOV ersätts inte med en annan möjlighet till 
skadestånd i ett oreglerat valfrihetssystem. 

5.5 Vilka för‐ och nackdelar innebär ett författningsreglerat valfrihetssystem 

på den skollagsreglerade vuxenutbildningens område. 
Ett väl fungerande valfrihetssystem kan ha stora fördelar framför en vanlig 
upphandling. För det första ges brukarna valmöjligheter som inte skulle finnas då 
man istället upphandlat om och tecknat kontrakt med en leverantör. I ett sådant fall 
blir den enskilde brukaren låst till den ende leverantören och momentet av valfrihet 
blir frånvarande. 

Konkurrensen mellan olika aktörer på marknaden bör ha den effekt att kvaliteten 
på tjänsten som erbjuds höjs över hela marknaden. Då ersättningen till 
leverantörerna är på förhand bestämd, och i vilket fall detta inte är en kostnad som 
betalas direkt av brukaren, är det bara möjligt för leverantörer på marknaden att 
differentiera sig och konkurrera med andra på basis av den kvalitet på tjänsten de 
erbjuder. Tanken är att brukare ska ha flera olika leverantörer att välja mellan och 
att de kommer välja den som håller högst kvalitet, såsom det uppfattas av den 
enskilde brukaren. I teorin borde detta leda till att sämre leverantörer inte kan 
attrahera kunder och därmed till slut faller ur systemet, och att andra leverantörer 
jobbar på att förbättra sin kvalitet på att de kan inta en större andel av marknaden. 
Det är ett sunt ekonomiskt argument förutsatt att det handlar om en väl fungerande 
väl konkurrensutsatt marknad.  

En ytterligare fördel med valfrihetssystem är att det är ett mycket enklare regelverk 
än det som gäller för upphandling. Upphandlingen styrs framförallt av EU-direktiv 
på området och innebär en omfattande reglering över hur det ska göras med många 
detaljregler. Ett valfrihetssystem har förhållandevis få regler att förhålla sig till. Det 
är till och med så att det bara är valfrihetssystem inom särskilda typer av tjänster 
som alls är särskilt reglerade dvs. genom Lagen om valfrihetssystem (LOV). Även 
för de tjänster som regleras genom LOV är skillnaden mellan regleringen för de två 
olika förfaranden stor. LOV är en liten och lättöverskådlig reglering. Detta har 
betydelse för en kommun som önskar anordna ett valfrihetssystem. Ett enkelt och 
okomplicerat regelverk innebär ett enklare och billigare förfarande jämfört med en 
upphandling enligt LOU.  

Både upphandlingen och valfrihetssystemen har samma målsättning; att skapa en 
konkurrensutsatt marknad med förhoppningen att detta ska leda till en mer effektiv 
användning av skattebetalares pengar antingen genom lägre kostnader eller bättre 
kvalitet på de tjänster som köps in av privata utförare. En principiell skillnad mellan 
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de två systemen är vem som beslutar vilken leverantör som är den bättre. Att 
jämföra kostnader för en utförd tjänst mellan olika leverantörer är enkelt; en krona 
är en krona och en lägre kostnad för en tjänst, ceteris paribus, är bättre än en högre. 
Men grunden för att jämföra kvaliteten utförare är sällan så simpel eller ens 
nödvändigtvis mätbar. Det är inte heller säkert att det som kan mätas är det som 
faktiskt slutligen är relevant för brukaren som är den som slutligen ska ta del av 
tjänsten och den för vilken kvaliteten har betydelse.  

I en upphandling måste vi jämföra anbud på en objektiv basis. Kriterier måste 
ställas upp, mätas, viktas, och jämföras mellan de olika anbuden för att komma 
fram till vilket som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. Här måste en 
upphandlande myndighet veta vad som är relevant, vad som är viktigt för den 
slutliga brukaren på förhand för det är myndigheten som ska besluta vilket anbud 
som antas. Ett väl fungerande valfrihetssystem innebär att sådana 
kvalitetsbedömningar inte nödvändigtvis behöver göras av myndigheten utan kan 
lämnas till brukarna själva. Som konsumenter vet vi vad vi föredrar även om vi inte 
alltid kan artikulera varför vi gör det och det skiljer sig från person till person. 
Valfrihetssystemet har fördelen att låta slutanvändarna, brukarna, göra 
bedömningen av leverantörernas kvalitet medan myndigheten endast behöver 
specificera de minimikrav de anser nödvändiga för att överhuvudtaget agera på 
marknaden.  

Svårare i valfrihetssystem än i ett upphandlat förfarande är att minimera kostnader. 
I upphandlingar konkurrerar leverantörer både i pris och kvalitet där ofta priset 
väger tungt i avgörandet om vilket anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. 
I ett valfrihetssystem är priset satt på förhand av myndigheten och samtliga 
leverantörer ersätts på samma basis. Det finns här ingen mekanism för leverantörer 
att erbjuda en billigare tjänst och på så vis driva ner kostnaden. Myndigheten är 
självklart den som avgör hur ersättningsmodellen ska se ut och det är därmed fullt 
möjligt för den att sätta ersättningen till en nivå de anser rimlig. Men, det kan vara 
svårt, till skillnad från i en upphandling, för myndigheten att avgöra vart denna 
rimliga nivå ligger. Leverantörerna har inget incitament att hjälpa till att hitta en 
lägre nivå för ersättningen då samtliga leverantörer har tillgång till marknaden på 
samma villkor. Vid en upphandling innebär ett lägre pris en bättre chans till 
tilldelning av kontrakt och därmed en ensamrätt på marknaden under kontraktets 
giltighetstid.  

Det finns även en principiell problematik på området där nivån på ersättningen är 
omvänt proportionell till konkurrensen. Företagen som levererar tjänsterna är inte 
identiska. De kommer ha olika kostnader och olika miniminivåer där det inte längre 
är ekonomiskt lönsamt att bedriva verksamheten. En hög ersättningsnivå kommer 
innebära att många företag kommer att vilja vara med och konkurrera 
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valfrihetssystemet för det finns större vinster att ta del av och det behövs relativt 
färre kunder för att täcka fasta kostnader. Ju mer man sänker ersättningen till 
leverantörerna desto fler kommer falla ur systemet då det inte längre är lönsamt för 
dem att delta. Detta innebär att valen för brukarna och konkurrensen i systemet blir 
sämre och sämre ju mer ersättningen sänks. En ersättningsnivå i systemet som 
motsvarar det lägsta anbudet i en upphandling bör i teorin innebära att endast en 
leverantör finns kvar i systemet. Då konkurrensen är en nödvändig del i systemet, 
grunden på vilket systemet är byggt, innebär denna relation mellan ersättning och 
konkurrens att ersättningsmodellen bör hamna högre i ett valfrihetssystem än vid 
ett upphandlat förfarande. Valfriheten för brukarna kan därmed sägas ha ett pris, en 
ökad kostnad, för huvudmannen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att oavsett om kommunen använder sig av 
upphandling för att köpa komvuxtjänster eller om kommunen använder sig av ett 
valfrihetssystem så är kommunen fortfarande huvudman. Det framgår bl.a. av 2 kap. 
2 § Skollagen. Där stadgas att kommunen är huvudman för kommunal 
vuxenutbildning. Det ansvaret förändras inte av att själva tjänsten köps av annan. 

6 Avslutande ord 

Denna rapport bygger på de utgångspunkter och frågor som Utredningen ställt. 
Frågorna har fått sina svar. Eftersom det handlar om juridik kan det finnas flera 
olika uppfattningar, tolkningar av gällande rätt, i en viss fråga. Ingen 
uppfattning/tolkning behöver vara självklart felaktig. På frågan om vad som är 
upphandlingspliktigt och inte får vi det slutgiltiga svaret från HFD, slutligen EU-
domstolen. Juridiken är under ständig förändring och slutligen kommer en domstol 
med ett svar i det enskilda fallet. Detsamma gäller användandet av LOV eller LOV-
liknande system på komvuxområdet. 

Alla juridiska analyser bör bedömas utifrån ett robusthetsperspektiv. Det vill säga 
hur sannolikt är det att denna bedömning står sig vid en domstolsbedömning. Vad 
gäller upphandling och komvux torde den bedömningen vara tämligen robust. Att 
alla varor och tjänster ska upphandlas är huvudregeln. Att påstå att huvudregeln ska 
gälla är tämligen robust. Det är mycket svårare att hävda motsatsen, undantaget, att 
just den här tjänsten inte ska upphandlas. Argumentationen i den utredning som 
hävdade just undantaget för komvux övertygar inte.37 Det fall från EU-domstolen 
som utredningen tar avstamp i rör det franska skolväsendet som är helt och hållet 
statligt. Situationen i Sverige är som bekant helt annorlunda. Här finns en tydlig 
marknad för skolverksamhet. Därtill kan läggas att om utredningens generella 

37 Se SOU 2017:44. 
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argument, att sådant som är offentligt finansierat och offentligrättsligt reglerat, 
skulle vara gällande så blir det mesta undantaget från upphandling, vägbyggen, de 
flesta byggentreprenader m.m. Det blir för vidlyftiga kriterier som slår undan hela 
syftet med upphandlingsregelverket. 

Frågan om LOV:s tillämpning på komvux är måhända mindre kontroversiell. Att 
lagstiftaren kan skapa nya regler så att LOV kan tillämpas är självklart. Två tydliga 
domar från EU-domstolen visar att sådana valfrihetssystem är förenliga med EU-
rätten. Det blir således en bedömning från lagstiftarens sida vad som bedöms 
lämpligt. Därtill bör läggas att min bedömning är att ett LOV-liknande system på 
komvuxområdet kan användas av myndigheterna utan att lagstiftningsåtgärder 
krävs. 

Avslutningsvis är min bedömning att de rättsliga slutsatser som dras i denna rapport 
är mycket robusta.  

7 Slutsats 

KLIVA-utredningens frågor har besvarats i denna utredning på följande vis. 

4. Är skollagsreglerad vuxenutbildning upphandlingspliktig enligt EU-rätt 
och svensk rätt? Svaret är: Ja 

5. Är det möjligt att införa ett LOV-system vad gäller skollagsreglerad 
vuxenutbildning? Svaret är Ja 

6. Finns det ett rättsligt utrymme att inom ramen för gällande rätt använda 
valfrihetssystem på området utan ett uttryckligt författningsstöd i nationell 
rätt? Svaret är Ja 
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Sammanfattning 
Denna rapport är framtagen våren 2020, mitt under brinnande Corona‐kris. Den mycket 
speciella situationen, där stora delar av svenskt samhällsliv förlamades och där efterfrågan 

på arbetskraft i vissa branscher på bara några dagar kunde gå från ”stor brist på 

arbetskraft” till omfattande övertalighet med permitteringar och uppsägningar som följd, 
skulle kunna påverka en del av slutsatserna i denna rapport, framför allt möjligheten till 
etablering för nyanlända på svensk arbetsmarknad. Vi har dock i denna rapport ”tänkt bort” 
Corona‐krisen och de slutsatser som dras är sådana som gällde före Corona‐krisen. Följderna 

av Corona‐krisen är alltså exkluderade i denna rapport. Huruvida en framtid efter Corona‐
krisen innebär en återgång till det som gällde före Corona vågar vi inte ha en uppfattning 

om. 

Uppdraget har bestått av att försöka svara på några övergripande frågor: 

 Hur ser kostnaderna ut avseende olika organisering av SFI? 

 Hur ser kostnadsbilden ut för de insatser som en nyanländ/utrikesfödd tar del av som 

ett led i att nå etablering på arbetsmarknad och samhällsliv? 

 Vilka insatser kan leda till positiva effekter på etablering? 

 Är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lönsamt med en mer omfattande, 
sammanhållen och långsiktig satsning på vuxenutbildning av hög kvalitet för elever 
med svenska som andraspråk än vad som görs idag? 

Dessa frågor hör i hög grad ihop så det går inte att svara på en av frågorna utan att också 

beröra svaren på övriga frågor. Efter att ha intervjuat ett 30‐tal experter inom området1 och 

tolkat deras bild av verkligheten blir ett gemensamt svar på dessa frågor: det beror på. 

Det beror på en mängd olika saker, t.ex. 

 Den nyanländes2 utbildningsbakgrund. Det finns stora variationer i 
utbildningsbakgrund hos de nyanlända, från att vara analfabeter till 
universitetsutbildade. Både kostnaden och sannolikheten för att etableras på 

arbetsmarknaden samvarierar med den nyanländes utbildningsbakgrund. 
Utbildningsbakgrunden påverkar också vilka insatser som kan leda till mer eller 
mindre positiva effekter på etablering3. 

 Den nyanländes språkkunskaper i andra språk än svenska, vilket framför allt kan ha 

bäring på kostnaderna för språkutveckling. 

1 Experter från kommuner, externa leverantörer, Arbetsförmedlingen, SKR m.fl. Se lista på intervjuade personer 
längst bak i rapporten. 
2 Med nyanländ menar vi i denna rapport en person som har mottagits inom ramen för kommunens 
flyktingmottagande och ingår i etableringslagen. 
3 Med etablering menar vi i denna rapport etablering antingen i ett varaktigt arbete eller i CSN‐studier som i 
förlängningen kan leda till ett varaktigt arbete. 
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 Den nyanländas livssituation, psykiska hälsa och boendesituation. Många nyanlända 

har psykisk ohälsa, bl.a. som en effekt av tidigare upplevelser. Den psykiska hälsan 

påverkar studieresultaten, ibland i avgörande omfattning. Med en fast bostad finns 
en ökad trygghet som gör att fokus på studier kan öka. 

 Omfattningen av avbrott i studier, som kan bero på många olika saker. 
 Kontinuitet och samverkan i handläggningen hos Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 

och övriga aktörer som medverkar i etableringsprocessen. För vissa nyanlända är de 

personliga mötena av avgörande betydelse, därmed blir en kontinuitet hos 
Arbetsförmedlingen, som kan bidra till att nyanlända hamnar ”rätt”, och 

socialsekreterare viktig. 

Men trots alla dessa ”det beror på” är det mycket som talar för att 
kombinationsutbildningar, där språkutveckling samtidigt kombineras med olika former av 

yrkesutbildningar eller t.o.m. praktik, ger större effekt på etablering än insatser som börjar 
med språkutveckling och först när den är ”klar” går vidare till yrkesutbildningar o.d. De 

exempel vi har granskat tyder på att etableringsgraden kan vara så mycket som 20 – 40 

procentenheter högre (vad gäller etablering efter 3 – 3,5 år) än vad traditionella 

utbildningskedjor har visat4. Om det visar sig stämma för alla kommuner, i hela landet, är det 
en fråga som handlar om många miljarder kronor att styra etableringsprocessen än mer mot 
kombinationsinsatser. 

Allra viktigast, med störst samhällsekonomisk effekt, är att minska antalet misslyckade 

etableringar, där den nyanlände aldrig blir etablerad på arbetsmarknaden. Nästan alla 

sådana misslyckanden kostar samhället många miljoner kronor. Samtidigt kan vi konstatera 

att vi inte har hittat någon kommun, eller annan part, som på ett systematiskt sätt försöker 
sammanställa de kostnader som finns för misslyckade eller försenade etableringar. 

Det tycks även som att det i genomsnitt kan vara något billigare att organisera SFI i extern 

regi jämfört med intern regi, detta även om interna kostnader inom kommunen för 
administration och uppföljning i samband med extern regi inkluderas. För att det ska bli en 

god kvalitet förutsätter det i så fall att det finns kapabla externa leverantörer på orten och 

att det finns en god kvalitetsuppföljning i kommunen. Huruvida auktorisation eller ”vanlig 

upphandling” är att föredra beror på. Kostnaden kan bli lägre med auktorisation men många 

av de som intervjuats är inte övertygade om att effekten blir lika bra. 

Slutligen finns det ett behov av att både bland beslutsfattare och många andra öka 

medvetandet om den samhällsekonomiska potentialen av att skapa ännu effektivare 

etableringsprocesser. Med ett antagande om att det i framtiden kan vara 50 000 personer 
per år som ska etableras på den svenska arbetsmarknaden är en effektiv etableringsprocess, 
som kan minska etableringstiden med ett år (jämfört med traditionella etableringsprocesser) 

4 Så såg det ut ”före Corona”. Vi vet inte hur det ser ut efter Corona. 
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värd någonstans i storleksordningen 10 – 15 miljarder kronor per år. Den potentialen, och 

mer därtill, finns om Sveriges etableringsprocesser kan bli ännu effektivare. 

Uppdraget 
I januari 2020 fick undertecknad i uppdrag av Utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U 2018:06) att försöka utreda svaren 

på följande frågor: 

 Hur ser kostnaderna ut avseende olika organisering av SFI? 

 Hur ser kostnadsbilden ut för de insatser som en nyanländ/utrikesfödd tar del av som 

ett led i att nå etablering på arbetsmarknad och samhällsliv? 

 Vilka insatser kan leda till positiva effekter på etablering? 

 Är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lönsamt med en mer omfattande, 
sammanhållen och långsiktig satsning på vuxenutbildning av hög kvalitet för elever 
med svenska som andraspråk än vad som görs idag? 

Slutsatserna kring dessa frågeställningar skulle kunna stärka ett ekonomiskt 
diskussionsunderlag kring framtida organisering av etablerings‐ och språkinsatser för 
nyanlända med svenska som andraspråk. I uppdraget ingick att intervjua personer från ett 
antal verksamheter från olika delar av landet med expertkunskaper i dessa frågor. 

Redan i samband med starten av uppdraget tydliggjordes att rapporten inte kommer att visa 

exakta kostnader av olika insatser eller typer av insatser, eller deras eventuella lönsamhet 
eller olönsamhet. Resultatet är detta diskussionsunderlag med framför allt exempel från ett 
antal kommuner, där olika förutsättningar ger olika tänkbara scenarier och olika tänkbara 

ekonomiska effekter. Förhoppningen är att detta diskussionsunderlag ändå ska bidra till att 
öka förståelsen av vilka kostnader och effekter som kan uppstå utifrån olika förutsättningar. 

Bakgrund 
Efter 2005 ökade antalet nyanlända till Sverige markant och nådde en topp i mitten av 2010‐
talet. Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin, en nivå som sedan 

har minskat kraftigt. 
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Samtidigt har Sverige inom vissa branscher och yrken en arbetskraftsbrist5 där nyanlända 

med rätt utbildning och möjlighet till etablering kan tillföra stora samhällsekonomiska 

värden. 

Hela samhällets kostnad för språkutveckling och andra etableringsinsatser för nyanlända 

kostar förstås stora resurser. Frågan, som denna rapport ska försöka svara på, är hur mycket 
det egentligen kostar men framför allt att granska vilka insatser som kan ge störst effekt per 
satsad krona och huruvida en annan organisering av SFI och vidare etableringsinsatser för 
nyanlända kan vara samhällsekonomiskt försvarbar. 

Metod 
Detta är ingen vetenskaplig rapport i traditionell mening. Det är en sammanställning och 

tolkning av svar från ett 30‐tal personer som alla på något sätt är experter inom området. 

Undertecknad har börjat med att intervjua två personer, Michaela Zankl och Inger 
Bergendorff, som är väl insatta i Utredningen stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska som andraspråk, samt att ta del av rapporter och annat skrivet 
material som finns i ämnet, se litteraturlistan. Det har gett bakgrunden och den 

övergripande bilden av hela frågeställningen. 

Därefter har sammanlagt 29 personer på olika arbetsplatser runt om i Sverige intervjuats. 
Intervjuerna tog var och en mellan 45 och 75 minuter. De flesta intervjuer har gjorts fysiskt 
på plats hos den aktuella verksamheten men några intervjuer, som hade planerats till andra 

halvan av mars, fick göras via Teams‐möten då Coronakrisen gjorde resor och fysiska möten 

opraktiska. Personerna som intervjuats är, utifrån sina egna kompetensområden, experter 
kring frågor som handlar om språkutveckling och etablering av nyanlända med svenska som 

andraspråk. Det har varit chefer, rektorer, studie‐ och yrkesvägledare, SFI‐lärare, sakkunniga, 
ekonomer, med flera. Dessa personer har funnits i kommuner (bl.a. Nacka med cirka 1 500 

elever, Falun med 300–700 elever, Göteborg, Ronneby och flera Lapplandskommuner), hos 
externa leverantörer (Alpha CE med cirka 1 000 elever på fem olika orter, Hermods med bl.a. 
närmare 3 000 elever i Stockholm), folkhögskolor (Angereds folkhögskola med cirka 80 SFI‐
elever), Folkuniversitetet, SKR och Arbetsförmedlingen. De personerna har också varit 
behjälpliga med att ta fram ytterligare statistik och annan fakta som har kunnat användas i 
denna rapport. En fullständig förteckning av intervjupersonerna finns längst bak i denna 

rapport. 

De personer som har intervjuats, och de verksamheter som har besökts, utgör inte något 
slumpmässigt urval av personer och verksamheter som arbetar med dessa frågor. Urvalet är 

5 När vi talar om arbetskraftsbrist talar vi om situationen ”före Corona”. Huruvida den gäller även ”efter 
Corona” vågar vi inte uttala oss om. 
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däremot i hög grad baserat på verksamheter som uppdragsgivaren menar har relevanta 

erfarenheter som denna rapport bör beakta. Vi kan heller inte utesluta att vissa 

intervjupersoner kan ha gett en något förskönad bild av den egna verksamheten och dess 
resultat. Det innebär att slutsatserna och erfarenheterna från dessa 29 personer och 

närmare 15 verksamheter inte med automatik kan överföras till samtliga kommuner och 

verksamheter där språkutveckling och andra etableringsinsatser genomförs. Det är exempel 
på kostnader och effekter som intervjupersonerna har upplevt och lyft fram i de 

verksamheter som har besökts men det vore förvånande om inte mycket av det som 

framkommer går att generalisera till andra verksamheter. Därmed borde de kunna användas 
som diskussionsunderlag även för andra verksamheter. 

Avgränsningar 
I denna rapport granskas enbart ekonomiska argument kring språk‐ och andra utbildningar 
och angränsande insatser som via den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålls 
nyanlända, enbart i åldrarna 20–64 år, för att kunna etableras på arbetsmarknaden. Vi 
granskar inte, i ett första skede, kostnader för försörjningsstöd, bostäder, processer kring 

uppehållstillstånd eller någon av alla de andra processer som involverar nyanlända till 
landet. När det gäller kostnaderna granskar vi enbart insatser för språkutveckling och andra 

förberedande utbildningar för etablering på arbetsmarknad eller till fortsatta studier. Vi 
granskar inte ekonomiska konsekvenser i ett individperspektiv utan fokus ligger på ett 
övergripande samhällsperspektiv. 

Däremot kan resonemang om kostnader för försörjningsstöd, senare insatser för arbetslösa, 
och till och med förlorad arbetskraftspotential finnas med i de ekonomiska resonemang som 

förs kring värdet av att lyckas, och att inte lyckas, med de utvecklingsinsatser som görs med 

målet att kunna etableras på arbetsmarknaden. I resonemang om kostnader för ”misslyckad 

etablering” har vi dock inte tagit med eventuella kostnader för misslyckad integration som 

skulle kunna märkas i form av social oro, kanske kriminalitet eller andra störningar. 

Vi har i ett avslutande avsnitt försökt särskilja effekter som syns tydligt hos en viss 
intressent, som kostnader för kommun, Arbetsförmedlingen eller annan part, och effekter 
som är av mer övergripande samhällsekonomisk karaktär, som ökad tillgång på efterfrågad 

arbetskraft och andra effekter än ovanstående. Vi för där också resonemang om kortsiktiga 

och långsiktiga effekter och konsekvenser. Allra sist i rapporten förs ett resonemang kring 

områden där vi6 anser att en ökad kunskap och uppföljning skulle kunna bidra till bättre 

resultat. 

6 Med ”vi” menas i denna rapport, om inget annat anges, författaren. 
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Till sist vill vi åter påminna om att denna rapport är slutförd mitt under Coronakrisen. Om 

hänsyn skulle tas till den mycket speciella situationen, där stora delar av svenskt samhällsliv 

förlamades och där efterfrågan på arbetskraft i vissa branscher, som i hotell‐ och 

restaurangbranschen, på bara några dagar gick från ”stor brist på arbetskraft” till 
omfattande övertalighet med permitteringar och uppsägningar som följd, skulle en hel del av 

slutsatserna i denna rapport påverkas, framför allt möjligheten till etablering för nyanlända 

på svensk arbetsmarknad. Vi har dock i denna rapport ”tänkt bort” Corona‐krisen och de 

slutsatser som dras är sådana så som gällde före Corona‐krisen. Följderna av Corona‐krisen 

är alltså exkluderade i denna rapport. Huruvida en framtid efter Corona‐krisen innebär en 

återgång till allt det som gällde före Corona är nog tveksamt, men det kan du som läser detta 

i framtiden bättre bedöma. Vi vågar inte, i april 2020, spekulera närmare kring det. 

Hur ser kostnaderna ut avseende olika sätt att organisera Svenska 
för invandrare, SFI? 
Här ges en ganska entydig bild av både intervjupersoner och det skriftliga material som vi har 
tagit del av. Utifrån dessa intervjuer och det inlästa materialet drar vi slutsatsen att även om 

SFI‐kostnaden skulle kunna vara mer likartad, framför allt vid anlitande av externa 

leverantörer, så beror kostnaden för insatser som en nyanländ tar del av som ett led i att nå 

etablering på arbetsmarknad och samhällsliv framför allt på: 

 Den nyanländes utbildningsbakgrund. Det finns stora variationer i 
utbildningsbakgrund, från analfabeter till universitetsutbildade. Kostnaden för SFI 
och möjligheten att etableras på arbetsmarknaden samvarierar starkt med den 

nyanländes utbildningsbakgrund. Flera av de vi har intervjuat menar att ”en analfabet 
kan behöva fyra terminer eller mer för att uppnå relevanta språkkunskaper, för en 

högskoleutbildad kan det räcka med en termin”. Därmed kan kostnaden för en 

analfabet, enbart i språkutvecklingskostnad, vara mer än fyra gånger så stor som för 
en högskoleutbildad. Det görs också en uppdelning i SFI i olika studievägar beroende 

på utbildningsbakgrund. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen 

skolbakgrund. Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre 

omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Studieväg 3 vänder sig till de 

elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i 
högskolestudier. Kostnaderna för de olika studievägarna är olika stora, störst kostnad 

finns i studieväg 1, lägst i studieväg 3. 
 Den nyanländes språkkunskaper, vilket framför allt har bäring på kostnaderna för 

språkutveckling. För nyanlända som har kunskaper i engelska eller annat 
indoeuropeiskt språk, ju närmare svenska desto bättre, behöver generellt kortare tid, 
och kostar därmed mindre, för att utveckla en språknivå i svenska som är tillräcklig 

för att kunna etableras på arbetsmarknaden. Det finns dock exempel på att personer 
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med goda kunskaper i engelska inte haft motivation att lära sig svenska då de kan 

klara sig på engelska i det svenska samhället. 
 Den nyanländas livssituation och psykiska hälsa. Många nyanlända har psykisk 

ohälsa, bl.a. som en effekt av tidigare upplevelser. Den psykiska hälsan påverkar 
studieresultaten, ibland i avgörande omfattning. 

 Omfattningen av avbrott. T.ex. gör en relativt stor andel kvinnor avbrott p.g.a. att de 

får barn och prioriterar familj före etableringsinsatser. Även män gör avbrott, i de 

fallen ofta för kortare anställningar eller uppdrag som genomförs innan de är klara 

med sin utbildning. 
 Bostadssituationen. Med fast bostad så finns en trygghet som gör att den nyanlände 

kan fokusera på studier. 
 Kontinuitet och samverkan i handläggningen hos Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 

och övriga aktörer som medverkar i etableringsprocessen. För vissa nyanlända är de 

personliga mötena av avgörande betydelse, därmed blir en kontinuitet hos 
Arbetsförmedling, som kan bidra till att nyanlända hamnar ”rätt”, och 

socialsekreterare viktig. 

Dessa ”det beror på” har bäring även på andra frågor längre fram i rapporten. 

Trots alla dessa och andra ”det beror på”, kan vissa indikationer på olika kostnadsnivåer 
anges utifrån olika scenarier, framför allt vad gäller SFI. 

Kommunerna kompenseras av staten med en schablonersättning, som 2020 var 146 100 kr 
för varje nyanländ flykting i den aktuella ålderskategorin. Den ska räcka till nyanlända 

personers etablering och introduktion, som förutom SFI och annan utbildning ska täcka 

bosättning, ekonomiskt bistånd, socialtjänst och en mängd andra kostnader. Hur 
kommunerna använder denna ersättning, hur mycket som läggs på bosättning, ekonomiskt 
bistånd, utbildning m.m., avgörs i stora delar av varje kommun själv. 

Dåvarande SKL7 tog 2017 fram samlade kostnader aggregerat 3,5 år efter uppehållstillstånd. 
Där utgjorde SFI 37 procent av den totala kostnaden på 217 000 kronor, eller strax över 
80 000 kronor, medan arbetsmarknad och vuxenutbildning utgjorde 4 procent, 9 000 kronor. 

En kostnadsjämförelse av Skolverket 20178 noterar att totalkostnaden per elev omräknad till 
heltidsstuderande för ett antal kommuner i framför allt Stockholmsomårdet varierade 

mellan 3 700 och 124 000 kronor. med ett genomsnitt på 42 400 kronor. Även om det säkert 
finns stora skillnader i vad kommuner lägger på SFI‐utbildning torde det vara mycket 
osannolikt att det kan vara tillförlitliga och jämförbara siffror. 

När en nyanländ får uppehållstillstånd gör Arbetsförmedlingen ett etableringsprogram med 

bedömning om möjlighet till etablering inom två år. Bedömningen görs utifrån: 

7 Schablonersättning för flyktingmottagande – fördelning inom kommunen, SKL 2017. 
8 Refererad i Översyn av ersättningsmodellen svenska för invandrare, Nacka kommun 2019. 
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 Arbetsmarknaden. 
 Individens förutsättningar (alla som har icke‐gymnasieutbildning bedöms oftast att 

de inte klarar etablering inom två år, vissa saknar helt formell utbildning). 
 Arbetsförmedlingens möjligheter till utbildningsinsatser. Arbetsförmedlingen har 

etableringsuppdraget. 

Utbildningen kan ske i olika former: 

 Klassrumsundervisning, där lokalkostnader i storstädernas centrala lägen kan driva 

upp kostnader. 
 Individuellt digitalt. 
 Flexibla lösningar med viss schemaläggning och distansundervisning. Dock menar 

flera av de som har intervjuats att det finns en större risk att eleverna inte klarar 
målen med detta upplägg. 

Många av de som har intervjuats menar att det optimala upplägget till stor del beror på 

målgrupp, vissa grupper klarar olika modeller olika bra. Det beror på bakgrund, språk, 
livssituation m.m. som berörs närmare på sidorna 7–8. Det effektivaste är att sätta rätt 
person i rätt utbildningsform. 

Kostnaden, men också effekten, kan bero på om och i så fall i vilken omfattning en kommun 

sätter gränser för hur lång tid en SFI‐utbildning får ta. Tidigare (2017) lutade sig t.ex. Kalmar 
kommun mot ett gammalt, numera borttaget, riktvärde från Skolverket där 525 timmar 
skulle räcka för en SFI‐utbildning. I många andra kommuner finns ingen sådan övre gräns. 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk gjorde 2019 en undersökning9 (svar från 79 

kommuner) om det finns en förutbestämd tidsbegränsning angående timmar för SFI‐elever. I 
ungefär en tredjedel av svaren fanns en sådan uttalad tidsbegränsning, i två tredjedelar inte. 
Exempel på sådan tidsbegränsning var från 190 timmar (studieväg 3) till 1000 timmar för 
studieväg 1 och 2. En representant för en annan kommun menade att ”vi skriver ut alla 

elever efter 1000 – 1200 timmar även om det inte finns något uttalat timantal som gräns”. 
Det varierar alltså väldigt mycket mellan olika kommuner. 

Lite förenklat kan kommuner organisera sin vuxenutbildning, och SFI, på fyra olika sätt: 

 Egen regi. 
 Auktorisation. 
 Extern entreprenad enligt LOU. 
 En kombination av ovan. 

9 Tidsbegränsning på SFI – kan timmarna ta slut? 
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Vi kan konstatera att det åtminstone tidigare till stora delar har varit och fortfarande till viss 
del är en politisk fråga huruvida en kommun genomför SFI‐utbildningar i egen regi eller 
genom externa entreprenörer. Det kanske tydligaste exemplet är Nacka kommun som i 
många år, utifrån en politisk agenda, varit tydliga med att SFI‐utbildningar enbart ska 

genomföras i extern regi, genom auktorisation via externa leverantörer, medan andra 

kommuner åtminstone delvis utifrån en politisk agenda, har genomfört SFI‐utbildning i egen 

regi. T.ex. har Göteborgs stad ett tydligt politiskt mål att minst 25 procent ska genomföras i 
egen regi. Det betyder att vissa kommuner, till mer eller mindre grad, har haft en politisk 

agenda som underlag för hur de har organiserat sin vuxenutbildning, inklusive SFI. 

I detta avsnitt ska kostnaderna för olika sätt att organisera SFI‐utbildning granskas. I den 

granskningen har vi försökt att lägga alla eventuella politiska värderingar åt sidan. Men det 
kanske är lättare sagt än gjort. Flera personer10 som företräder verksamheter som bygger på 

externa SFI‐utförare, som externa leverantörer själva och vissa kommunföreträdare i 
kommuner som till stora delar köper in externa leverantörer, ser nästan bara fördelar med 

att ha (all, eller det mesta av) SFI‐utbildning i extern regi medan andra, framför allt vissa 

kommunföreträdare som har det mesta i egen regi, nästan bara ser fördelar med SFI‐
utbildning i egen regi. Detta trots uppmaningar till samtliga intervjuade att lägga alla 

eventuella politiska agendor åt sidan. Att det ändå blir så pass olika svar tolkar vi utifrån en 

eller flera av följande orsaker: 

 Det är väldigt olika förutsättningar i olika kommuner som gör att i vissa kommuner 
finns det mest fördelar med egen regi medan det i andra kommuner finns mest 
fördelar med extern regi. I vissa mindre kommuner finns inga externa leverantörer 
över huvud taget, kanske för att det är för små volymer för att kunna driva en 

affärsmässig verksamhet. Därmed finns heller inga förutsättningar för något annat än 

intern regi. 
 Det blir ofta en förstärkning av positiva effekter av det ”egna sättet att arbeta” vilket 

kan göra att det ”egna sättet” övervärderas och ”det andra sättet” undervärderas. 
 Det finns, trots uppmaningar att inte ha, ändå med en politisk agenda i 

intervjupersonernas svar.11 

Det kan mycket väl vara en kombination av dessa och även andra orsaker som inte har 
identifierats. 

Det finns dock några för‐ och nackdelar med extern respektive intern regi som majoriteten 

av de vi har intervjuat är överens om. Därmed skulle vi kunna dra slutsatsen att det kan vara 

generella för‐ och nackdelar. 

10 Av de som har intervjuats för denna rapport. 
11 Författaren själv har i just denna fråga ingen tydlig politisk uppfattning. Däremot blir han tveksam och t.o.m. 
misstänksam när en intervjuperson enbart ser fördelar och inga nackdelar med ”det aktuella sättet” att 
organisera SFI‐utbildningar. Det har han mött både hos personer som förordar ”egen regi” och personer som 
förordar ”extern regi”. 
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Generella fördelar med externa leverantörer skulle i så fall vara: 

 Det blir ofta en större flexibilitet med externa leverantörer, speciellt om volymerna 

på nyanlända som behöver utbildning varierar över tid. Ofta går det då att ordna 

plats åt alla och kötiderna blir korta om ens några alls. Enligt flera av de som 

intervjuats kan det bero på att kommuner har längre anställningar med 

omplaceringsskyldighet vid volymnedgångar, externa leverantörer kan ha lättare att 
anpassa sin kapacitet till variationer i volymer. 

 Det är ofta kortare och snabbare beslutsvägar hos en extern leverantör, det går 
snabbare att få igenom förändringar. Eller som en intervjuperson sade: ”I kommunen 

gäller budgeten”, med antydandet att en extern leverantör kan vara mer flexibel och 

kostnadseffektiv än en kommun. 
 De totala fasta kostnaderna kan bli lägre när externa leverantörer anlitas, även om 

kommunen, trots extern regi, måste ha intern personal som arbetar med 

administration, uppföljning, statistik m.m. 
 Stora externa leverantörer finns ofta i hela landet och kan framför allt när det gäller 

distans‐ och flexutbildningar (kombinerat klassrums‐ och distansutbildning) göra 

bättre individuella upplägg än vad en ensam kommun kan. 
 Det finns flera exempel på att externa anordnare har bättre branschkontakter och på 

så sätt lättare kan förmedla kontakter för att få jobb, främst via jobbspår och 

praktikplatser. 
 Flera representanter för externa leverantörer menar att externa leverantörer har 

starkare incitament att lyckas eftersom det är hårdare konkurrens. Även en 

verksamhet som drivs i kommunens egen regi kan, om den är konkurrensutsatt från 

externa leverantörer, få motsvarande incitament. Samma representanter menar, 
med lite olika ord, att ”externa anordnare är bättre på att belöna en stark 

resultatkultur och ta bort onödiga kostnader”. 
 Merparten av intervjupersonerna har lyft att det finns tydliga indikationer på att SFI i 

intern regi ofta är dyrare än SFI i extern regi. Det gäller speciellt i storstäder där det 
kan finnas ett stort utbud av externa leverantörer som ofta har mindre overhead, 
större flexibilitet och är bättre och billigare på distansundervisning. Hos externa 

leverantörer kan lärare flytta mellan olika närliggande orter på ett sätt som inte är 
vanligt hos kommuner som anordnar verksamhet i intern regi. 

Vad gäller bedömningen av den sista punkten, där en stor majoritet av de vi intervjuat 
menar att det ofta är billigare att anordna SFI i extern regi, bör hänsyn tas till att även om 

det är externa leverantörer som anlitas för att genomföra den faktiska utbildningen så har 
kommunen ändå vissa övergripande kostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning, 
administration, kanske arbetsledning med mera. Dessa kostnader, liksom de mesta som vi 
berör i denna rapport, varierar och ingen av de kommuner vi har talat med har full kontroll 
eller en tydlig uppföljning av dessa overheadkostnader som finns oavsett om en verksamhet 
drivs i intern eller extern regi. I en kommun blev bedömningen, med omräkning av 
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kostnaderna för de aktuella befattningarna, cirka 8 000 kronor per elev och SFI‐år. I en 

annan kommun blev det hälften så mycket. Även inom respektive kommun kunde olika 

personer ha helt olika uppfattning om hur många heltidstjänster som egentligen kunde 

hänföras till språkutveckling av nyanlända. 

Generella nackdelar med att driva verksamhet i extern regi: 

 Det kan vara svårare att göra kvalitetsuppföljningar, även om alla som intervjuats 
inte är överens om detta, speciellt om det finns många olika externa leverantörer. 
Om så är fallet kan det ta längre tid att upptäcka mindre goda externa leverantörer. 
Just detta tar flera kommunrepresentanter, både de som till stor del arbetar med 

extern regi och de som arbetar med intern regi, upp som den största utmaningen 

med extern regi: att säkerställa likvärdiga utbildningar så att det inte spelar någon 

roll vilken skola den nyanlände hamnar på. Det kräver bra uppföljning och bra 

kvalitetssäkring. Framför allt har flera representanter för mindre kommuner 
erfarenheter av att externa leverantörer inte har levt upp till ställda kvalitetskrav som 

efterfrågats och i de fallen har också samarbeten avslutats inom något år. Det har då 

bland annat handlat om icke behöriga lärare, stora klasser och många 

utbildningstimmar per lärare. 
 Externa leverantörer anlitas ofta på tre‐ eller fyraårskontrakt, då blir det också tre‐

eller fyraårsperspektiv i de flesta beslut som tas. En verksamhet i intern regi kan 

ibland ha längre perspektiv (men har ibland också tydliga ettårsperspektiv). 
 Det är ofta en fördel att kunna kombinera SFI och andra insatser. Det kan vara 

svårare att göra det om det finns många externa leverantörer. 

Vad gäller eventuella skillnader i kvalitet mellan intern och extern regi finns det alltså olika 

uppfattningar och erfarenheter. De flesta av de som intervjuats tycks ändå vara överens om 

att det kan vara en större utmaning att följa upp kvaliteten hos externa leverantörer. Det 
betyder inte att kvaliteten skulle vara sämre hos externa leverantörer. En 

kommunrepresentant med erfarenhet av extern upphandling uttryckte det som att ”de 

externa leverantörer som drivs av en utbildningstanke kan vara lika bra eller bättre än 

verksamheter i intern regi, medan de företag som bara ser detta som en affärsidé eller 
marknadspotential riskerar att ge en sämre kvalitet”. 

Generella fördelar med egen regi i kommunen: 

 Kommuner kan, åtminstone i jämförelse med mindre externa anordnare, lättare 

tillhandahålla kuratorer, specialpedagoger, studie‐ och yrkesvägledare, samt andra 

specialistkompetenser. 
 En kommun kan lättare samordna kombinationsutbildningar om ”allt finns under 

samma tak”. Även externa leverantörer kan samordna sådana utbildningar men, 
åtminstone om det är flera olika externa leverantörer, kan det bli en extra utmaning. 

12 

627 



  

 
 

                                    
                       

 
                            

                         
                       

         
                        
                    

                 
 

                         
     

                         
                         

                               
               

                           
                                 
   

                             
                             

                             
                                   

                         
                             

                                 
                               
                           

 

                           
                   

                       
                               
                           

Bilaga 8 SOU 2020:66 

 En del av de vi har intervjuat, men långt ifrån alla, menar att det är lättare att följa 

upp kvaliteten, och därmed säkerställa en hög kvalitet, i en internt driven 

verksamhet. 
 Verksamheter i egen regi kan ofta ha längre tidsperspektiv i sina beslut. Det kan 

innebära en större kontinuitet, t.ex. att det är mindre rörlighet bland lärare. Externa 

leverantörer har ofta ett treårsperspektiv eller mindre, beroende på att deras avtal 
ofta är på tre år. 

 En kommun är ekonomiskt stabilare, långsiktigt stabil och går inte i konkurs. 
 Anställningstryggheten för de anställda inom kommunen är normalt högre. Vid 

volymminskningar har kommunen större möjligheter till omplaceringar istället för 
uppsägningar. 

Generella nackdelar med egen regi i kommunen motsvarar det som är generella fördelar 
med externa leverantörer. 

En intervjuperson sammanfattade genom att konstatera att ”det finns bra och det finns 
mindre bra både interna och externa anordnare. För att undvika mindre bra externa 

anordnare är det viktigt att ha bra avtal, bra uppföljning och bra ansvarig rektor. För att 
undvika dåliga interna anordnare krävs en systematisk kvalitetsuppföljning.” 

En representant för en extern leverantör menade att ”det starkaste incitamentet för att göra 

ett bra arbete är ryktet, för att kunna rekrytera bra lärare, framtida elever och i slutändan få 

fler uppdrag”. 

Vid sidan av ovan för‐ och nackdelar menar de flesta vi talat med att löner, lokalkostnader 
m.m. inte skiljer sig mer än marginellt mellan verksamheter i intern och extern regi. Möjligen 

att chefslöner tenderar att vara högre hos externa leverantörer än vad de är i kommunintern 

regi. Några har också framfört att en kommun är mer beroende av att det är rätt personer på 

centrala poster. Däremot kan det generellt vara högre lokalkostnader i storstäder medan det 
kan bli dyrare lärarkostnader på små orter, där det ofta är brist på rätt kompetens. 

Flera personer menar att det inte är ”intern eller extern” regi av SFI som är det avgörande 

för hur framgångsrik en SFI‐verksamhet är. Båda kan vara bra och båda kan vara mindre bra. 
Det är istället hur kombinationen SFI och annan yrkesutbildning ser ut, se senare avsnitt. 

Ovan avsnitt har handlat om att sammanställa och tolka uppfattningar från de personer som 

intervjuats. Men vad säger forskningen om intern eller extern regi? 

Vi hittar vissa forskningsartiklar kring skillnader mellan privat och offentlig verksamhet, men 

det rör ofta skola, förskola och äldreomsorg, däremot hittar vi inte mycket med fokus på SFI 
eller andra etableringsinsatser för nyanlända. Vad gäller skolor i allmänhet så är vår slutsats, 
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efter att ha granskat några olika rapporter12, att det tenderar vara lite bättre betyg i privata 

skolor och det i sin tur kan bero på att de antingen har ”bättre elever” (vilket betyder elever 
med mindre sociala problem och allra helst döttrar till höginkomsttagare), att de använder 
betyg för att rekrytera eller på att privata skolor helt enkelt är bättre. En studentuppsats 
kring organisering av förskolor13 kom fram till att förskollärare på både privata och 

kommunala förskolor jobbar ganska lika när det gäller hur resurser används. Däremot 
arbetar de kommunala förskolorna betydligt mer mål‐ och resultatstyrt än vad privata 

förskolor gör. Trots en del skillnader i hur de arbetar upplevde alla förskollärare som blev 

intervjuade i den studien att arbetssituationen var bra. Något svar på vad som ”var bäst” 
gavs inte. 

Sedan finns det partsinlagor som bör tolkas försiktigt. I Friskolornas Riksförbunds 
sammanställning14 kommer friskolor ut bättre. Enligt deras analys är friskolor 
överrepresenterade bland de skolor som återfinns i toppen av Skolverkets SALSA‐statistik 

över grundskolors resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer. Svenskt 
kvalitetsindex från 201615 visar att fristående förskolor och gymnasieskolor får högre betyg 

än kommunala verksamheter medan i grundskolan får kommunala verksamheter högre 

betyg än de fristående. Forskarna Anders Böhlmark och Mikael Lindahl kommer i en studie16 

fram till att friskolor höjer kvaliteten även i kommunala skolor och att en positiv effekt av 

friskolor håller i sig ända upp i högskolan. 

Vår tolkning är att många av dessa studier är påverkade av forskarens teori‐ och metodval. 
Det kan ibland, det är i alla fall författarens erfarenhet, finnas en ”dold agenda som ska 

bevisas”. 

Precis som vi inledde avsnittet med så beror kostnaderna för SFI på många olika saker, inte 

minst vad eleven har för bakgrund vad gäller bland annat tidigare utbildning. Kommuner gör 
mer eller mindre effektiva saker, det kan skilja mellan storstad, där det ofta finns ett större 

utbud, och mindre kommuner och det skiljer mellan olika kommuner helt enkelt beroende 

på hur effektiva de personer är som jobbar med frågan. Precis som i andra verksamheter 
beror framgång till stor del på de anställdas prestationer, och då menar vi alla anställdas 
prestationer, i det här fallet lärare, administratörer, chefer, vägledare, etc. 

12 SNS Analys nr 7. Friskolereformens långsiktiga effekter på utbildningsresultat, Anders Böhlmark & Mikael 
Lindahl, 2012. Om privata intressen och skolans omvandling, Thomas Englund, seniorprofessor, Örebro 
universitet. 
13 En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar och därmed ser på arbetssituationen på kommunala 
förskolor jämfört med privata förskolor, Delin Botrous, Södertörns högskola 2018. 
14 https://www.friskola.se/fakta‐om‐friskolor/. 
15 Refererat av Svenskt näringsliv på https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst‐i‐valfarden/privat‐vs‐
offentlig‐valfard‐hur‐ser‐kvalitetsskillnaderna‐ut_690622.html. 
16 SNS Analys nr 7. Friskolereformens långsiktiga effekter på utbildningsresultat, Anders Böhlmark & Mikael 
Lindahl, 2012. 
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Vi granskar här de olika alternativen att organisera SFI var för sig, med exempel från olika 

kommuner. 

Auktorisation 

Nacka är en kommun som var tidigt ute med auktorisation och som organiserar hela sin SFI‐
utbildning med auktorisation. Det innebär att kommunen anlitar externa leverantörer som 

uppfyller ett antal krav, bl.a. måste företaget vara registrerat, inte ha några obetalda 

skulder, betalar skatter, ha behöriga lärare m.m. Nacka anlitar 6 – 10 externa leverantörer. 

Förutom ”skolpengen” som leverantören får, se nedan, har Nacka kommun en del 
administrativa kostnader. Cirka 5 – 10 helårsarbetare (olika uppskattningar av olika 

personer) arbetar med administration, processer, uppföljningar, vilket alltså inte ingår i 
kostnaden för leverantören. Till viss del kan det bli dubbel administration, dels hos 
kommunen, dels hos utbildningsanordnaren. 

Flera av de som har intervjuats, både representanter för kommuner och externa 

leverantörer, menar att med auktorisation finns en liten risk att mindre goda externa 

leverantörer kommer in, antingen beroende på att de inte är tillräckligt seriösa eller helt 
enkelt inte har rätt kompetens. I riktade upphandlingar är den risken mindre. Med många 

externa leverantörer finns det med auktorisation också en högre risk att alla inte kan ha 

kuratorer, specialpedagoger m.m. 

Så vad kostar SFI‐utbildning enligt auktorisationsmodellen? Eftersom det är olika omfattning 

på olika studievägar är det förstås också olika prislappar för olika studievägar. 

I Nacka kommun, som mest uttalat arbetar med auktorisationsmodellen, finns följande 

ersättningar per slutförd kurs: 

 Kurs A: 21 030 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Kurs A distans: 14 520 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Kurs B: 16 600 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Kurs B distans: 11 460 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Kurs C och D: 13 020 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Kurs C och D distans: 8 990 kronor per elev och slutförd kurs. 
 Arbetspraktik i samband med SFI: 3 065 kronor per elev och slutförd praktik. 

Lägg till kostnaden för kommunens 5 – 10 helårsarbetare fördelat på 1200 – 1500 elever så 

blir det en ytterligare kostnad på i genomsnitt närmare 4 000 kronor per elev och år. 

100 procent av ersättningen betalas vid godkänt betyg, 90 procent om det blir ett F‐betyg. 
20 procent av slutbeloppet betalas för elever som är kvar 4 veckor efter kursstart, ytterligare 

40 procent för elever som är kvar efter 12 veckor samt resterande 40 procent betalas vid 

godkänt betyg (eller 30 procent om det blir ett F‐betyg). 
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Notera att det kan ta mycket olika lång tid för en elev att slutföra en kurs. För en analfabet 
kan det ta fyra terminer, för en högskoleutbildad kan det ta en termin. Men leverantören får 
samma totala SFI‐ersättning oavsett hur lång tid det tar. 

2018 uppnådde 42 procent av eleverna i Nacka godkänt terminen efter SFI:s kursstart (35 

procent 2017)17. Nästan 40 procent avbryter sina studier inom ett år p.g.a. att de har flyttat, 
fått fast jobb, fått barn eller annan orsak. 

Nacka kommun har gjort en översyn18 vars övergripande slutsats är att det finns många 

fördelar med deras ersättningsmodell inom SFI. Den är emellertid, utifrån dess 
ersättningsprinciper, sårbar för anordnare vid mindre kundvolymer, långa ledtider och sena 

studieavbrott. 

I översynen nämns också att en viktig faktor för att förbättra måluppfyllelsen inom SFI är att 
minska andelen avbrott. För att förebygga avbrott måste det finnas incitament för 
anordnare att stödja elever så att de blir mer motiverade att fortsätta studera. 

Falu kommun, som har ett liknande auktorisationssystem som Nacka kommun om än med 

lite hårdare kvalitetskrav på leverantörer och dessutom har en tydligare inriktning av SFI i 
kombination med yrkesförberedande utbildningar, använder också till 100 procent externa 

leverantörer och har en ersättningsmodell som ger följande nivåer: 

 Kurs A och B: 22 000 kronor per slutförd kurs. 
 Kurs C: 20 000 kronor per slutförd kurs. 
 Kurs D: 12 000 kronor per slutförd kurs. 
 SFI distans per slutförd kurs: 

o C: 10 000 kronor. 
o D: 7 000 kronor. 

Det vill säga liknande ersättningsnivåer som Nacka kommun. Lägger vi till interna kostnader 
inom kommunen för administration, kvalitetsuppföljning, chefer med mera, så tillkommer 
ungefär 16 000 kronor per elev och år. Men eftersom SFI utgör mindre än hälften av hela 

utbildningskostnaden kan en renodlad ”SFI‐overhead” då bli någonstans mellan 4 000 och 

8 000 kronor per elev och år, beroende på hur beräkningen görs. 

65 procent av ersättningen betalas ut en månad efter kursstart för kurser inom gymnasial 
vuxenutbildning. Resterande 35 procents ersättning betalas ut då godkänt betyg (A–E) är 
satt i elevadministrativt system senast 14 dagar efter kursens slut.19 

17 Översyn av ersättningsmodellen svenska för invandrare, Nacka kommun 2019. 
18 Översyn av ersättningsmodellen svenska för invandrare, Nacka kommun 2019. 
19 Ersättning till anordnare av vuxenutbildning i Falun för 2020. 
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Extern entreprenad enligt LOU. 

Många kommuner tillämpar LOU när det gäller upphandling av externa leverantörer kring 

SFI. T.ex. gäller det tillvägagångssättet för landets två största kommuner, Stockholms stad 

och Göteborgs stad samtidigt som båda kommunerna också har en hel del av SFI‐
undervisningen i egen regi. Stockholms stad erbjuder ett fast pris och externa företag 

presenterar innehåll för det priset. Deltagarna (de nyanlända) väljer vilket företag de vill 
komma till. Stockholms stad ger även en bonus om eleven lyckas. Om eleven får ett F‐betyg 

ger och betalar Stockholms stad ytterligare 200 timmar, men därefter är det stopp. I 
Göteborg har det varit mervärden och lägsta pris som avgör vem som får uppdraget. Fler och 

fler kommuner sätter stopp om inte framsteg görs inom rimlig tid även om det kan 

diskuteras vilket stöd som finns för ett sådant stopp i regelverket.20 

Det är priset som ska vara avgörande vid en LOU‐upphandling. Det finns olika 

betalningsmodeller:21 

 Pris/närvarotimme. 
 Pris/poäng. 
 Pris/betyg. 

Betygen sätts ofta av den externa leverantören själv, ibland av kommunen. 

Ibland kombineras SFI‐utbildning med jobbspår. Några intervjupersoner menar att det kan 

vara begränsande, om en elev tas ur SFI till arbete innan SFI är klart får leverantören inte 

alltid betalt. Andra menar, se senare avsnitt, att denna kombination är den mest effektiva 

för att få en hög etableringsgrad. 

En extern leverantör menar att då många LOU‐upphandlingar är fyraårsavtal blir det första 

året alltid en ekonomisk förlust (för leverantören) då det krävs en hel del investeringar och 

det kan finnas ”barnsjukdomar” som uppstår i början. År 2–3 blir det oftast en god ekonomi 
och kvalitet, allra bäst blir kvaliteten år 3, medan år 4 riskerar bli sämre, ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt, då det kan betraktas som ett ”avvecklingsår”. En annan extern leverantör 
menade att upphandlare i vissa kommuner ”ofta har ett politiskt raster” som fokuserar på 

t.ex. personaltäthet men där andra ofta viktigare faktorer inte granskas. Även om vikten av 

20 I Skollagen kap 20 § 9 står det att den som antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får 
dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. 
21 Ofta är det en blandning av pris/poäng och pris/betyg. Men det kan vara olika priser beroende på olika spår, 
om yrkesspår är inkluderat, om eleverna har någon funktionsnedsättning som hörselskador, och mycket mer. 
Folkuniversitetet i Göteborg menar att ersättningen för SFI kan skilja mellan 40 kronor per elevtimme och så 
mycket som 190 kronor per elevtimme, det sistnämnda kan gälla för elever med hörselnedsättningar vilka då 
behöver extra utrustning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. På motsvarande sätt tar det väldigt olika 
lång tid att bli klar med utbildningen, även här ger Folkuniversitetet exempel på stora variationer, från 6 
månader till 4 – 5 år. 
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en politisk agenda har minskat så finns många gånger ändå en politisk agenda med i 
bakgrunden när krav och upplägg diskuteras. 

Vad kostar då SFI enligt detta sätt att organisera? 

Nacka kommun gjorde våren 2019 en jämförelse med bland annat Stockholms stad22 och 

konstaterade då att Stockholm stad har SFI både i egen regi och genom upphandlad 

verksamhet. Den enskilde eleven har full frihet att välja leverantör inom antingen den egna 

regin eller den upphandlade verksamheten. Alla elever tilldelas, utifrån bedömning av kurs 
och studieväg av kommunens SFI‐centrum, ett antal timmar á 60 minuter som utgör en elevs 
timpott. Leverantören ska inom tilldelade timmar säkerställa att eleven når kursens mål. Om 

eleven trots detta inte når kursens mål kan leverantören tilldela eleven extra timmar, med 

högst 50 procent av timpotten. Leverantören ska då uppta dialog med kommunen om en 

elev, som trots tilldelning av extra timmar inte når kursens mål. Om eleven gör ett 
studieavbrott och sedan återupptar studierna har eleven rätt till återstående timmar oavsett 
om det gäller studier hos den tidigare leverantören eller hos en annan leverantör. 

Ersättningen skiljer sig mellan de olika studievägarna/kurserna. För kurser inom studieväg 1 

är ersättningen 57 kronor/timme. Inom studieväg 2 är ersättningen 43 kronor/timme inom 

kurs B och C samt 37 kronor/timme inom kurs D. Inom studieväg 3 är ersättningen 37 

kronor/timme. 

Ersättning utgår för upp till 14 frånvarodagar i följd i samband med avbrott och i samband 

med frånvaro. Ingen ersättning utgår för kallad elev som efter 8 dagar inte infunnit sig till 
leverantören på överenskommen tid. Ingen ersättning utgår för elever som skrivits ut eller 
som förbrukat sina timmar. Utbetalning sker månatligen under kursens gång med 80 procent 
av ersättningen för de timmar som erbjudits månaden före. Resterande 20 procent får 
leverantören när eleven klarat målen och fått godkänt betyg samt att korrekta 

betygsdokument översänts till beställaren. För de elever som inte når målen inom ramen för 
de tilldelade timmarna betalas inte de innehållande 20 procenten av ersättningen. För 
enskild undervisning betalas full ersättning. 

Så vad innebär allt detta?23 

Studieväg 1, kurs 1 A: 800 timmar x 57 kr/tim = 45 600 kronor per elev. 
Studieväg 1, kurs 1 B: 1000 timmar x 57 kr/tim = 57 000 kronor per elev. 
Studieväg 1, kurs 1 C: 1000 timmar x 57 kr/tim = 57 000 kronor per elev. 

22 Översyn av ersättningsmodellen svenska för invandrare. 
23 Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C 
och D. Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk 
gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars 
skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns 
kurserna C och D. 
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Studieväg 1, kurs 1 D: 800 timmar x 57 kr/tim = 45 600 kronor per elev. 
Studieväg 2, kurs 2 B: 700 timmar x 43 kr/tim = 30 100 kronor per elev. 
Studieväg 2, kurs 2 C: 800 timmar x 43 kr/tim = 34 400 kronor per elev. 
Studieväg 2, kurs 2 D: 700 timmar x 37 kr/tim = 25 900 kronor per elev. 
Studieväg 3, kurs 3 C: 450 timmar x 37 kr/tim = 16 650 kronor per elev. 
Studieväg 3, kurs 3 D: 500 timmar x 37 kr/tim = 18 500 kronor per elev. 

En extern leverantör berättade att de hade följande kostnader för en studieväg: 

 För A‐elever läggs ungefär 600 timmar, vilket motsvarar 40 veckor. I en klass om 16 

elever kostar det cirka 70 000 kronor per månad för lärare, lokaler, material med 

mera. Det innebär knappt 4 400 kr per månad och elev. På 10 månader blir det 
44 000 kronor. 

 För B‐elever tar det ungefär 800 timmar, vilket motsvarar 53 veckor. Motsvarande 

70 000 kronor per månad och klass fördelat på 25 elever per klass blir cirka 2 800 kr 
per månad och elev vilket på 13,25 månader blir 37 000 kronor. 

 C‐elever tar ungefär 400 timmar, eller 27 veckor. 70 000 kronor per månad och klass 
fördelat på 30 elever blir 2 333 kr/månad, vilket blir 16 000 kronor efter 6,75 

månader. 

Kommunen har därutöver kostnader för eventuell betygsättning, kvalitetskontroller, 
eventuell studie‐ och yrkesvägledning, kurator, administration, upphandling m.m. 

Som vi sett i tidigare exempel är utbildningsbakgrunden bland eleverna mycket avgörande. 
Beroende på utbildningsbakgrund, och därmed studieväg, kan kostnaderna bli olika. 

En representant för Angereds folkhögskola, som kan ses som likvärdig med en extern 

leverantör i samband med LOU, berättar att de får i genomsnitt, för B‐, C‐ och D‐nivå, efter 
upphandling 800 kronor per elev och deltagarvecka. Med 20 elever per klass B‐nivå, 20–25 

elever per klass i C‐nivå och 25 elever per klass i D‐nivå menar ansvariga att det egentligen är 
för låg ersättning alternativt för små klasser (det kan krävas 35 elever per klass) för att det 
ska vara ekonomiskt försvarbart att driva sådan utbildning. Det blir dessutom svårare att 
hantera löpande antagning (att elever, med olika nivåer, kan tillkomma när som helst under 
en termin och ska då beredas plats) vilket tillsammans gör att det finns betydande 

stordriftsfördelar vid anordning av SFI. Det gäller inte minst vid löpande antagningar då 

anordnare med stora volymer har enklare att löpande sätta upp nya klasser. 

Ett problem som representanter för Angereds folkhögskola lyfte fram är att det bästa vore 

om SFI efter ett år kan gå vidare till ett jobbspår, med någon form av 

kombinationsutbildning, men p.g.a. upphandlingssystem och regelverk skulle ersättningen 

till folkhögskolan då komma från två håll, något som inte är möjligt med nuvarande 

regelsystem. Det fungerar för andra leverantörer men inte för folkhögskolor. Detta, bristen 

på tidiga kombinationer av SFI och yrkesutbildning/jobbspår, kan vara en bidragande 

anledning till att etableringsgraden bland de nyanlända efter två år är relativt låg. 
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Auktorisation eller LOU? 

Vad är då bäst? Auktorisation eller LOU? Liksom för de flesta andra frågor vi ställer i denna 

rapport blir svaret: det beror på. Att döma av svaren från alla som har intervjuats tyder 
mycket på att auktorisation kan ge lägre kostnader för SFI, räknat per elev och kurs. Men 

många, både representanter för kommuner och externa leverantörer, lyfter fram att det 
finns uppenbara kvalitetsrisker om kvalitetsuppföljningen inte är den bästa. Men Falu 

kommun har i sin auktorisationsmodell lagt in högre kvalitetskrav som man hävdar minskar 
dessa risker. 

Intern regi 

Som vi beskrev tidigare kan det finnas ett antal generella både för‐ och nackdelar för en 

kommun att genomföra SFI i egen regi. Några av de viktigaste fördelarna kan vara att 
kommuner, åtminstone i jämförelse med mindre externa anordnare, lättare kan 

tillhandahålla specialistkompetenser samt att de ofta kan ha längre tidsperspektiv i sina 

beslut. Speciellt i små glesbygdskommuner kan de externa alternativen dessutom vara få och 

t.o.m. icke existerande. 

Som nämnts finns det också generella nackdelar med att genomföra SFI i egen regi. Förutom 

att flexibiliteten, t.ex. vid stora volymförändringar, ofta är sämre i egen regi, menar nästan 

alla som har intervjuats att det kostar mer att genomföra SFI i egen regi jämfört med extern 

regi. Detta även med hänsyn tagen till att kommuner som har stora delar av SFI‐
utbildningarna, eller t.o.m. alla, i extern regi ändå har övergripande gemensamma kostnader 
för administration, upphandling, kvalitetsuppföljning, arbetsledning och ibland också 

specialistkompetenser som kuratorer m.m. 

Varför skulle det då kosta mer att genomföra SFI i egen regi jämfört med extern regi? Det 
finns även här stora variationer och speciellt i kommuner som har SFI i både intern och 

extern regi kan konkurrensen från externa leverantörer pressa kostnaderna även för den 

interna regin. Det finns också exempel på att ”den interna regin” får samma pengar att 
genomföra sin utbildning som ”den externa regin” får.24 Och framför allt har konkurrens av 

externa leverantörer fått verksamheter i intern regi att effektivisera både vad gäller 
kostnader och resultat. 

En representant för Göteborgs stad menar att ”SFI i intern regi kostar någon procent mer än 

extern regi”. Även om ”någon procent” kan vara mycket pengar i absoluta tal är det 

24 Så har det i alla fall tidigare fungerat i Göteborgs stad. 
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försumbart när vi granskar värdet av skillnaderna i möjligheterna att tidigare eller senare 

etableras på arbetsmarknaden, se senare avsnitt. En annan kommunrepresentant menar att 
”det tar lite längre tid att nå C‐D‐nivå i intern regi, externa leverantörer är något snabbare”. 

Men i kommuner som har en svag, eller t.o.m. icke‐existerande, konkurrens av externa 

leverantörer är riskerna uppenbara att kostnaderna för SFI‐utbildningarna blir höga. Det kan 

ju också vara en orsak till att externa leverantörer inte har etablerat sig på orten, att små 

volymer inte är en grund för en för leverantören lönsam och kostnadseffektiv verksamhet. 
Det kan speciellt gälla om det finns brist på behöriga lärare vilket kan innebära att kostnaden 

för att kunna locka rätt lärare bir hög. 

Om det ”beror på” när det gäller kostnaden för externa leverantörer är det ännu mer ”beror 
på” när vi ska granska kostnaden för intern regi. Till alla de ”beror på” som gäller för externa 

leverantörer måste vi här i högre omfattning lägga till kostnadsläge för lärare och att 
kostnaden per elev är starkt beroende av antal elever per klass eller lärare (små kommuner 
med små volymer har oftast högre kostnader per elev). I de exempel på intern regi som vi 
har träffat på där det inte finns några externa leverantörer över huvud taget, det gäller 
framför allt några Lapplandskommuner och Ronneby kommun, görs ingen tillförlitlig 

uppföljning av kostnader per kurs eller per elev, kanske främst för att volymerna är så små 

att det inte är möjligt, eller i alla fall inte meningsfullt, att dela upp per kurs eller elev. Istället 
granskar vi verksamhetens totala kostnad per elev och från t.ex. Jokkmokk ser vi att den 

kostnaden för ett år, cirka 1,5 miljoner kronor plus en lokalkostnad som räknas som ”fri 
nyttighet” från kommunen (men som i en jämförelse med andra kommuner och 

verksamheter bör belasta kostnaderna med i storleksordningen hundra tusen kronor), blir, 
fördelat på 40 – 50 elever, cirka 40 000 kronor per elevår. Även i andra lapplandskommuner 
finner vi att genomsnittskostnaden är i samma storleksordning. Men det finns väldigt mycket 
”det beror på”. Det är många olika studievägar (det görs ingen kostnadsuppföljning per 
studieväg) som rimligen kostar olika mycket. Studieväg 3 kan dessutom genomföras delvis 
som distansutbildning. Många elever ”hoppar in och ut” ur SFI‐utbildningen beroende på 

tillfälliga jobb, föräldraledigheter eller andra tillfälliga avbrott. Det finns exempel på elever 
som har mer eller mindre tillfälliga arbeten och som kommer ”då och då” till SFI, en del 
förkovrar sin svenska i dessa arbeten medan andra inte gör nämnvärda framsteg och SFI‐
utbildningen drar då ut på tiden. 

Ronneby kommun har all SFI i egen regi (för några år sedan hade de även en extern 

leverantör men den blev av olika skäl kortvarig). Inte heller här finns en noggrann 

uppföljning av varken kostnader eller etableringsresultat, fokus har lagts på att hålla en hög 

kvalitetet i SFI och hela etableringsprocessen. En grov uppskattning ger ändå att spår 1 

kostar kommunen cirka 40 000 kronor per år, spår 2 48 000 kronor per år och spår 3 32 000 

kronor per år. Men det finns enligt de vi har intervjuat från Ronneby kommun, liksom i 
många andra kostnadsbedömningar, en reservation för att ”det beror på”, bland annat 
beroende på hur många av de cirka 300 elever som finns (2019) som går respektive spår. 
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Dessa kostnader är i genomsnitt något mer än vad kostnaderna för SFI är i andra kommuner 
och i jämförelse med externa leverantörer i andra kommuner. En förklaring kan vara att SFI 
har stordriftsfördelar och med så få som 50 – 100 elever (som några av kommunerna har) 
blir kostnaden per elev större. Externa leverantörer har ju heller inte etablerats vilket kan 

vara en signal om att det är för små volymer för att kunna vara en affärsmässigt god 

verksamhet. En annan förklaring skulle kunna vara det som framför allt några representanter 
för externa leverantörer framhåller, ”att kommuner som driver SFI i egen regi inte har en lika 

stark resultatkultur, d.v.s. inte agerar lika ekonomiskt i samma utsträckning som en extern 

leverantör”. Huruvida det är på det sättet och i så fall i vilken omfattning har vi svårt att 
bedöma. 

Utifrån detta är vår slutsats att det ofta är något och ibland mycket dyrare att driva SFI i egen 

regi jämfört med extern regi, även om hänsyn tas till kommunens gemensamma kostnader 
för extern regi. Men variationerna är stora. 

I detta avsnitt har vi konstaterat att en stor del av SFI‐kostnaden beror på de nyanländas 
utbildningsbakgrund m.m. Men vi kan konstatera att bland de som har intervjuats finns 
många tankar om hur SFI kan förbättras, och även bli mer kostnadseffektiv. Fyra områden 

som mest frekvent har kommit upp är: 

 Storlek på SFI‐klasserna. Precis som i den ”vanliga” skolan är klasstorlek en fråga för 
mycket diskussion och ett typexempel på ett område där kvalitet och produktivitet 
står emot varandra. Med stora klasser blir kostnaden per elev lägre samtidigt som 

kvaliteten riskerar att försämras. Så hur ser den optimala klasstorleken inom SFI ut, 
med beaktande av både kostnaden och det förväntade resultatet, helst mätt i 
etableringsgrad? Vi har inte funnit det svaret i denna utredning men vi berör 
problematiken, i form av kritiska värden, i slutet av denna rapport. De flesta av de vi 
har intervjuat menar dock att med mer resurser skulle antal SFI‐elever per lärare 

kunna minska, med ökad kvalitet som följd. 
 Behöriga lärare. Även här kan en jämförelse göras med den ”vanliga” skolan där 

andelen behöriga lärare normalt är ett kvalitetsmått för en skola. Så även för SFI‐
verksamhet. Alla som vi har talat med är överens om att behöriga lärare är en 

kvalitetsfråga. Men frågan, som vi inte har kunnat besvara, är hur stor påverkan på 

det slutliga resultat som behöriga lärare har. 
 Löpande antagning. Hos små utbildningsanordnare kan löpande antagning, d.v.s. att 

nya elever med olika språknivåer löpande sätts in i existerande SFI‐klasser, skapa 

utmaningar för att kunna hålla en hög kvalitet. Med mer resurser skulle, hos mindre 

utbildningsanordnare, nya elever kunna följas upp i mindre grupper och i ett senare 

skede integreras i större klasser. 
 Det går knappast att ha en effektiv SFI‐undervisning mer än 15 – 20 timmar i veckan. 

Men det betyder samtidigt, om SFI‐undervisningen inte kombineras med någon form 

av yrkesutbildning, att det finns ytterligare minst 15 – 20 timmar i veckan som eleven 
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kan förkovra sin svenska utanför den ordinarie utbildningen. Många av de vi har 
intervjuat menar att det går att få ut en större effekt om det finns bättre möjligheter 
att använda övrig tid, med hjälp av språkkaféer, lättläst litteratur, svenska tv‐program 

m.m. Det går med andra ord, med olika insatser, att öka motivationen till att använda 

tiden utanför den ordinarie SFI‐undervisningen till språkutveckling. 

Hur ser kostnadsbilden ut för de insatser som en 
nyanländ/utrikesfödd tar del av som ett led i att nå etablering på 
arbetsmarknad och samhällsliv? 
Vilka insatser kan leda till positiva effekter på etablering? 
Är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lönsamt med en mer 
omfattande, sammanhållen och långsiktig satsning på 
vuxenutbildning av hög kvalitet för elever med svenska som 
andraspråk än vad som görs idag? 

Eftersom dessa tre frågeställningar i hög grad hör ihop, svaret på en fråga leder ofta vidare 

till svaret på nästa fråga, hanterar vi alla dessa frågor tillsammans i detta avsnitt. 

Till att börja med: Det har i denna rapport framgått att en del kommuner har bristfälliga 

ekonomiska uppföljningar av kostnader både för SFI och andra etableringsinsatser och de 

har också svårt att följa upp resultaten. Med resultat menas inte betyg på SFI, de finns oftast 
väldokumenterade, utan det som i slutändan är det viktiga, etableringsresultat. Vissa 

kommuner förmedlar en bild av att egentligen inte veta tillräckligt mycket om vad de får för 
pengarna – och ibland kanske inte ens vilka pengar som satsas på olika typer av insatser. En 

del kommuner har också gett intrycket att detta, att få en bättre uppföljning, många gånger 
inte är en prioriterad fråga och inte något som diskuteras i tillräckligt stor omfattning. Många 

av de som har intervjuats pratar om vikten av kvalitet, att kvalitet är prioriterat i 
etableringsinsatserna. De flesta håller säkert med om att kvalitet är viktigt men det bästa 

måttet på god kvalitet borde vara goda och varaktiga etableringsresultat. Och i den 

kvalitetsuppföljningen finns mycket att göra. Författaren menar att det borde vara en 

prioriterad fråga att få fram bättre uppföljningssystem, framför allt vad gäller 
etableringsresultat och kopplingen mellan etableringsinsatser och etableringsresultat. 

Samtidigt vet författaren att detta inte är en enkel fråga. Det är bevisligen mycket svårt att 
dra enkla slutsatser om vad som leder till hög effektivitet. Det har i denna rapport redan 
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pekats på en mängd variabler som kan påverka både kostnader och resultat och om hänsyn 

skulle tas till alla de faktorerna skulle vi få ett olösligt ekvationssystem. 

Om vi ändå försöker svara på de tre frågeställningar som finns i avsnittsrubriken så blir 
svaren, liksom på många andra frågor i denna rapport: det beror på! Det är till stor del 
samma ”det beror på” som vi såg på sidan 7. De viktigaste var den nyanländes 
utbildningsbakgrund, den nyanländes livssituation och psykiska hälsa, eventuella avbrott i 
studier, effektiviteten i handläggning hos Arbetsförmedling, socialtjänst och andra aktörer, 
m.m. 

Kan vi trots alla dessa ”det beror på” ändå ge några generella kostnadsnivåer utifrån olika 

scenarier? Och vad kostar det i olika kommuner utifrån olika sätt att organisera 

utvecklingsinsatserna? Samt: vilka resultat i form av etableringar uppnås på 

arbetsmarknaden? 

Många av de som har intervjuats menar att även om det är mycket ”det beror på” är det 
tydligt att någon form av kombinationsutbildning i många fall ger klart bättre resultat på 

etablering än separata spår för språk och yrkesutbildning. Det handlar då om en 

kombinationsutbildning, med både språk‐ och yrkesutbildning eller annan förberedande 

arbetsmarknadsutbildning. Även om det, utifrån de exempel vi har granskat, ofta kostar mer, 
på kort sikt, än en separerad process med först helt fokus på SFI för att senare, efter kanske 

två år, gå vidare med mer yrkesinriktade utbildningar. 

Flera av intervjupersonerna har, med lite olika ord, lyft fram att den bästa effekten fås om 

eleven har motivation och hopp om ett arbete (att det finns arbetsgivare som vill anställa) i 
kombination med en relevant och kompetenshöjande utbildning (SFI och relevanta 

yrkesutbildningar) plus erfarenhet från reguljär arbetsmarknad (praktik kombinerat med 

lärande och stöd från Arbetsförmedlingen). 

Göteborgs stad har de senaste åren sett goda etableringsresultat, vi talar då om resultat för 
nyanlända flyktingar som via Arbetsförmedlingens etableringsprogram har kommit till 
Göteborgs stad. Hela etableringsprocessens längd och innehåll varierar stort men ett förlopp 

enligt följande är vanligt: 

Den nyanlända går först SFI uppemot ett år på varje kurs, med stora variationer beroende på 

mycket av det som tidigare noterats. Beroende på område, efter kurs B i vissa fall och kurs 
C i andra, kan en del gå vidare till yrkesutbildning med språkstöd. Efter en inledande SFI 
genomförs någon form av yrkesutbildning, ofta med språkstöd, vanligen i 2 – 2,5 år. Efter 3 – 

3,5 år är den nyanlände redo att etableras. 

Vad kostar då detta? Åter är det stora variationer men en vanlig kostnadsbild är att SFI, 
under ett år kostar cirka 60 000 kronor (per kurs), yrkesutbildning med språkstöd, 450 poäng 

per termin i två år, cirka 100 000 kronor (450 poäng per termin ger 1800 poäng på två år, 55 

kronor per poäng ger 100 000 kronor). En stor del av dessa utbildningsinsatser köps in av 
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externa leverantörer. Då tillkommer interna kostnader för Göteborgs stad som kostnader för 
studie‐ och yrkesvägledare, specialpedagoger, rektorer, administratörer, kvalitetsuppföljning 

med mera. En mycket grov uppskattning är att dessa interna resurser handlar om mellan tio 

och tjugo heltidstjänster, kostnader som skulle kunna fördelas på cirka 700 elever. Om dessa 

interna kostnader fördelas ut blir det mellan 10 000 kr och 20 000 kronor per elev och år. 

Den totala kostnaden under utbildningstiden, och det finns stora variationer, kan bli 
någonstans kring 200 000 kronor per elev för de 3 – 3,5 åren. 

Men, återigen, kostnaden varierar stort och det kan, menar ansvariga i Göteborgs stad, 
bland annat bero på det som nämndes på sidan 7 men att olika yrkesutbildningar kostar 
olika mycket. Utbildningar med tunga fordon, som chaufförsutbildningar för lastbil, är ofta 

betydligt dyrare än t.ex. utbildningar inom vård och omsorg. Lite generaliserande kan 

utbildningar som framför allt lockar män kosta mer än utbildningar som framför allt lockar 
kvinnor. 

Vad har då detta gett för resultat på etablering25? 

Representanter för Göteborgs stad berättar att 3,5 år efter start har cirka 70 procent av alla 

yrkeselever som slutfört sin utbildning fått ett arbete i den bransch som de är utbildade för. 
Detta gäller på totalen. Siffran är lite lägre för elever som slutfört en yrkesutbildning med 

språkstöd; 59–64 procent. Ytterligare en stor andel har gått vidare till CSN‐studier. Cirka 20 

procent kvarstår som inte har blivit etablerade. Den siffran var tidigare mångfalt större. 

Är en etablering på 60–70 procent en bra siffra? Vad har vi att jämföra med? 

Först måste vi konstatera att detta gäller de elever som har slutfört sin utbildning. Alla elever 
gör inte det. Det måste vi komma ihåg när vi jämför med bilden nedan, där SCB har redovisat 
andel förvärvsarbetande flyktingar mottagna 2007–15 fördelat efter antal år efter 
mottagande.26 

25 Dessa resultat uppnåddes tiden före ”Corona‐krisen”. Huruvida de kan uppnås ”efter Corona” vågar varken vi 
eller Göteborgs stad uttala oss om. 
26 SCB. Registerdata för integration. 
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Vi ser att efter 4 – 5 år kommer i slutet av 2010‐talet 50 procent av vuxna flyktingar i arbete. 
Men fortfarande efter 10 – 15 år är en del utanför arbetsmarknaden. 

Experter från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, konstaterar också att efter 7 år är 80 

procent av gymnasieutbildade män i arbete (de som kom till Sverige 2011) och 63 procent av 

gymnasieutbildade kvinnor. Dessa andelssiffror har ökat de senaste åren. 

Från bilden konstaterar vi även att: 

 Andelen förvärvsarbetande två år efter mottagning har ökat, från 16 procent 
(mottagna 2010), 24 procent (2012), 32 procent (2014) till 38 procent (mottagna 

2016). 
 Tre år efter mottagning har andelen förvärvsarbetande gått från 22 procent 

(mottagna 2010) till 47 procent (mottagna 2015). 
 Fyra år efter mottagning (mottagna 2014) är andelen förvärvsarbetande precis över 

50 procent. 
 Av mottagna 2016 är det en klart högre andel män (49 procent) än kvinnor (21 

procent) som två år efter mottagning var förvärvsarbetande. 

Att män snabbare kommer i förvärvsarbete bekräftas av statistik som Nyckeltalsinstitutet tar 
fram på andel anställda med utländsk bakgrund i 35 medelstora och stora organisationer.27 

Det är en klart högre andel män än kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som arbetar i 
dessa organisationer. Även om beräkningen grundar sig på delvis andra faktorer finns det 
tydliga signaler om att män med utomeuropeisk bakgrund har lättare att etablera sig på 

27 Nyckeltalsinstitutets rapport om svensk och utländsk bakgrund, 2020. 
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arbetsmarknaden än vad kvinnor med utomeuropeisk bakgrund har. Statskontoret menar 
dock att utomeuropeiska kvinnor efter 10 år i Sverige har samma nivå av förvärvsarbete som 

utomeuropeiska män med 10 år i Sverige.28 

Historiskt är 60 – 70 procent etablerade i Göteborg efter 3,5 år en mycket bra siffra som klart 
överstiger de nivåer som fanns tidigare. Även jämfört med övriga Sverige är det höga nivåer. 

Men kostnaden för hela etableringsprocessen har också ökat, i alla fall räknat per år. Det 
kostar mer, per år, att göra den satsning som Göteborg har gjort än att först göra en rejäl 
SFI‐satsning och sedan, i de flesta fall, gå vidare med yrkesutbildning. 

Går det att visa huruvida den ökade satsningen är ekonomiskt försvarbar? För att svara på 

den frågan måste vi föra ett resonemang om värdet av att lyckas med en etablering. 

Vad kostar det att inte lyckas med etablering? 

Det finns förstås stora värden både för individ och samhälle av en lyckad etablering av en 

nyanländ på den svenska arbetsmarknaden. Enklast kan vara att granska kostnaderna, 
framför allt de samhällsekonomiska kostnaderna, av att misslyckas med en etablering. 

Här är, utifrån de intervjuer som är gjorda, några vanliga kostnader som är förknippade med 

en misslyckad etablering. 

 Kostnader för Arbetsförmedlingen. 
 Försörjningsstöd. 
 Förlorade skatteintäkter. 
 Förlorad arbetskraft framför allt inom branscher och yrken där det råder 

kompetensbrist. 
 Fortsatta utbildningskostnader. 
 Eventuella segregationskostnader. 

Det är alltså dyrt, för samhället, att hamna utanför, att inte etableras på arbetsmarknaden. 
Varje månad och varje år tickar både klockan och den samhällsekonomiska kostnaden. Den 

kostnaden är förstås inte bara förknippad med själva etableringsprocessen, utan samma 

klocka och en liknande samhällsekonomisk kostnad finns även från att en nyanländ kommer 
till Sverige och till dess att ett uppehållstilstånd ges. Men den tiden och den kostnaden ligger 
utanför detta uppdrag. 

Vad kan då detta kosta? 

Det blir samma svar här som på många andra ställen i denna rapport: det beror på. Det 
beror bland annat på familjesituation (försörjningsstöd), vilka möjliga yrken som kunde varit 

28 Utrikes födda kvinnor – Arbetsförmedlingens återrapportering 2019. 
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aktuella (omfattningen på eventuell kompetensbrist inom sådana yrken), ålder (hur många 

år med dessa kostnader och alternativkostnader talar vi om) hur integrationen fungerar i 
övrigt (segregationskostnader) med mera. Samtidigt kan vi konstatera att vi inte har hittat 
någon kommun, eller annan part, som på ett systematiskt sätt försöker sammanställa de 

kostnader som finns för misslyckade eller försenade etableringar. 

Om vi ändå försöker oss på en väldigt grov uppskattning över vad det skulle kunna handla 

om för ekonomiska storheter kommer vi fram till nedanstående kostnader. Det är 
författarens egna slutsatser baserade både på tidigare egna erfarenheter och svar från de 

personer som har intervjuats. 

 Kostnader för Arbetsförmedlingen. Personen blir inskriven som arbetslös hos 
Arbetsförmedlingen och om den är över 25 år hamnar den i jobb‐ och 

utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa. Det går att räkna ut en kostnad per 
inskriven, den är normalt högre än för en ”vanlig” arbetssökande, men även om det 
handlar om ett antal tusen kronor så blir det i det stora hela en marginell kostnad. 
Det kan dock bli vidare arbetsmarknadsutbildningar, som kan kosta allt från 40 000 

kronor (t.ex. vård‐ och omsorgsutbildningar) till flera hundra tusen kronor (t.ex. 
svetsar‐ och maskinförarutbildningar). 

 Försörjningsstöd. Omfattningen av ett eventuellt försörjningsstöd beror bland annat 
på familjesituation. En flerbarnsfamilj kan räkna med större försörjningsstöd än en 

ensamstående. Det är dock inte ovanligt, snarare vanligt, med försörjningsstöd på 

uppemot 10 000 kronor per månad, eller drygt 100 000 kronor per år.29 

 Förlorade skatteintäkter. Med en på längre sikt lågt räknad inkomst, säg 25 000 

kronor per månad, skulle enbart de vanliga skatteintäkterna och 

arbetsgivaravgifterna generera över 150 000 kronor per år. Detta förutsätter att 
arbetsgivaren betalar hela lönekostnaden för den nyanställde. Det är dock inte 

ovanligt att Arbetsförmedlingen går in med lönebidrag när en arbetsgivare anställer 
en nyanländ person. Då ska förstås det lönebidraget dras bort i kalkylen. Även om 

lönebidraget på kort sikt kan vara större än de skatteeffekter vi har räknat på här ska 

det dock ses som en samhällsinvestering för att öka framtida produktionsvärden. 
 Förlorad arbetskraft inom bristyrken. Fram till mars 202030 fanns inom stora delar av 

landet behov av arbetskraft inom framför allt hotell och restaurang, vård‐ och 

omsorg och, om än inte lika omfattande, inom industri. SKR, Sveriges kommuner och 

regioner, konstaterar att Sverige fram till 2026 behöver rekrytera närmare 500 000 

nya medarbetare. Många nyanlända har kunnat etableras inom de yrken som 

betraktas som bristyrken. Skillnaden mellan att etablera, eller inte lyckas etablera, en 

29 Vad gäller försörjningsstöd så minskar andelen personer med ekonomiskt bistånd med antalet år i Sverige 
men utbetalningarna är generellt som högst åren efter avslutade etableringsinsatser, d.v.s. 3 – 5 år efter 
uppehållstillstånd (refererat i Schablonersättning för flyktingmottagande). Detta innebär att den stora delen av 
kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd för målgruppen faller utanför tidsramen på 3,5 år. 
30 Före Coronakrisen. Behoven inom välfärdssektorn var dock akuta och påverkas rimligen inte lika mycket av 
Coronakrisen som t.ex. hotell och restaurangbranschen. 
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nyanländ inom ett bristyrke bör i ett samhällsekonomiskt produktionsvärde stavas 
åtminstone värdet av lön och arbetsgivaravgifter31, vilket mycket lågt blir 350 000 

kronor per år, på några års sikt handlar det om miljonbelopp. 
 Fortsatta utbildningskostnader. Det förekommer att nyanlända går SFI år efter år, 

eventuellt kombinerat med andra utbildningar, utan att några stora framsteg görs 
eller att etablering uppnås. För den som etableras på arbetsmarknaden blir det inga 

fler utbildningskostnader, i alla fall inte i någon större omfattning. Ett eventuellt 
behov av stärkta språkkunskaper uppstår ofta på arbetsplatsen i samband med 

svensktalande interaktion. Även om denna kostnad, i vissa situationer, kan bli upp till 
40 000 eller till och med 60 000 kronor per år, så blir det ändå en liten kostnad i det 
stora samhällsekonomiska sammanhanget. 

 Segregationskostnader. Att hamna utanför arbetsmarknaden och riskera att inte 

integreras i det svenska samhället kan förstås få oanade konsekvenser. Vi konstaterar 
här att det kan bli, men behöver inte bli, stora kostnader för segregation men vi gör 
ingen bedömning av hur stora de kan vara. 

Det finns andra kostnader som uppstår för att misslyckas med etablering. T.ex. kan en lön, 
istället för försörjningsstöd, öka konsumtionen och därmed den ekonomiska aktiviteten i 
samhället (och ökad moms för staten). Vi tar inte med dessa hypotetiska kostnader utan 

utgår från det vi tidigare räknat på. Vi kan då konstatera att vi förmodligen räknat mycket 
lågt när vi kommer fram till att den samhällsekonomiska kostnaden för en misslyckad 

etablering kan vara i storleksordningen 250 000 kronor per år. Många gånger, speciellt om 

det hade kunnat bli en etablering inom ett bristyrke, talar vi om betydligt högre summor, 
ofta i halvmiljonkronorsklassen, per år. 

Det betyder att varje år som en etablering försenas blir den samhällsekonomiska kostnaden, 
lågt räknat, en kvarts miljon kronor per individ. I ett femårsperspektiv talar vi om 

miljonbelopp (även om hänsyn tas till ränta). Ett livslångt utanförskap, om den nyanlände 

åtminstone inte har fyllt 40 år, kan handla om samhällsekonomiska kostnader med 

åttasiffriga tal (från 10 miljoner kronor). 

Med detta som grund kan vi fortsätta frågeställningen om hur ekonomiskt försvarbart det är 
att lägga de resurser, som t.ex. Göteborgs stad gör, på sitt etableringsprogram. Ett 
etableringsprogram som syftar till att öka etableringsgraden över tid jämfört med den 

traditionella ”först språkutbildning sen arbete”‐upplägget. 

Vi kan utifrån ovan resonemang dra några slutsatser: 

 Det är värt minst 250 000 kronor, kanske uppemot en halv miljon kronor om det 
handlar om ett bristyrke, att korta etableringstiden med ett år. 

31 Eftersom en arbetsgivare är beredd att betala lön och sociala avgifter för att utföra arbetet så måste sådant 
arbete vara värt minst lön och sociala avgifter. Om tjänsten står vakant produceras inte det värdet. Här finns 
risk för en dubbelräkning om både hela produktionsvärdet och förlorade skatteintäkter räknas med. 
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 Det är en fråga om många miljoner, kanske tio, att skapa förutsättningar för 
etablering, jämfört med ett liv utanför arbetsmarknaden. 

Därmed har vi grunden för att bedöma huruvida en etableringsinsats på 200 000 kronor är 
ekonomiskt försvarbar. Det kan t.ex. jämföras med en inte lika omfattande satsning på 

150 000 kronor (se tidigare exempel). I den jämförelsen satsar alltså Göteborg 50 000 kronor 
mer! 

Hur mycket mer effektiv måste en etableringsinsats på 200 000 kronor vara jämfört med en 

insats på 150 000 kronor? 

Om värdet av att minska etableringstiden med ett år, lågt räknat, är 250 000 kronor, måste 

den mer omfattande insatsen ge ett års tidigare etablering i ett fall av fem32. 

Om värdet av att undvika ett livslångt utanförskap, utanför arbetsmarknaden, lågt räknat är 
fem miljoner kronor, så måste den mer omfattande insatsen innebära att en av 100 som 

annars aldrig hade etablerats nu blir det33. 

När vi granskar resultatet av Göteborgs insatser, 60 – 70 procents etablering, och jämför dels 
med tidigare resultat (under 30 procent), dels med landet i stort så torde, lågt räknat, en 

ökad etablering med 30 procentenheter bara det innebära att satsningen är mycket 
ekonomiskt försvarbar även om dessa etableringstider bara har kortats ett år34. Mycket talar 
för att många etableringar har kortats mer än så och i några fall har de varit avgörande för 
att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. Det är alltså tveklöst lönsamt. 

Andra aspekter på möjligheter att lyckas 

När vi bedömer möjligheten att lyckas med en etablering konstaterar många av de vi 
intervjuat följande: 

 Det är högre arbetslöshet, generellt, bland människor med utländsk bakgrund, även 

hos dem som varit i Sverige en längre tid.35 Flera av de som intervjuats menar att det 
”kulturella avståndet har stor betydelse, personer från Afghanistan och Somalia har 
det svårare, medan personer från Syrien och Balkan har det lättare”. Det tar längre 

tid för personer med utomeuropeisk bakgrund att etableras. 

32 Fem insatser med en merkostnad på 50 000 kronor per person är 250 000 kronor. Värdet av att minska 
etableringstiden med ett år för en person är minst 250 000 kronor. 
33 100 insatser med en merkostnad på 50 000 kronor per person är 5 miljoner kronor. Värdet av att undvika ett 
livslångt liv utanför arbetsmarknaden är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv förmodligen värt mer än 5 
miljoner kronor. 
34 Om etableringstiden förkortas med ett år för 30 av 100 personer bör det vara värt mellan 5 och 10 miljoner 
kroor (30 x 250 000 kronor = 7,5 miljoner kronor). 
35 Enligt ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingens i februari 2019 konstaterades att arbetslösheten bland 
inrikes födda var 3,8 procent och bland utrikes födda 19 procent. 
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 Bland nyanlända med utomeuropeisk bakgrund är utbildningsbakgrunden ofta låg, 
speciellt svårt kan det vara att etablera ensamkommande med låg 

utbildningsbakgrund. 
 Kommuner som har en extra utmanande ekonomisk situation har ofta svårare att 

möta behov som finns hos nyanlända p.g.a. att kommuner ibland prioriterar ned 

resurser till nyanlända till förmån för den vanliga gymnasieskolan. 
 Flera av de som intervjuats menar en förklaring till ovan är att vissa arbetsgivare är 

mer tveksamma till att anställa personer med framför allt utomeuropeisk bakgrund 

än vad de är till personer med svensk eller nordisk bakgrund även om det finns 
likvärdiga formella meriter. 

 Kvinnor har lägre etableringsgrad36, kanske p.g.a. att kvinnor tar större ansvar för 
hemarbete och att kvinnor oftare har avbrott, t.ex. p.g.a. graviditeter. 

Andra kommuner, som Falu kommun, har liknande erfarenheter av 

kombinationsutbildningar. Istället för den traditionella utbildningskedjan, med SFI under 
kanske två år eller mer och sedan yrkesutbildning, är SFI och yrkesförberedande utbildning 

(uppdelat på 21 möjliga olika yrkesutbildningar) i Falu kommun ett enda paket, se nedan 

bild. Individerna väljer mellan servicearbete, yrkesförare (alltså förberedande inför 
yrkesförare), teknik och hantverk, vård, barnskötare. 

Det blir en något högre kostnad per år men det tar kortare tid för etablering. I en traditionell 
kedja tar det ofta 5–7 år att etableras, i Falun tog det tidigare 4–6 år, 2019 tog det 3–5 år, 

36 Bland annat enligt en sammanställning från SKR: Förvärvsfrekvens kommunmottagna 20 – 64 år. 

31 

646 



  

 
 

                             
                       

                       

                           
             

                           
           

                         
       

                       
     

                       
                       

                         
          

 

                   
                   

                       
             

                         
                             

                                   
       

                                 
                             

                               
                       
           

                         
                                   

                         
                           

 
                                           
                 
           

SOU 2020:66 Bilaga 8 

ibland ännu kortare tid. Efter två år var (2019) 51 procent etablerade i CSN‐studier eller 
arbete med eller utan stöd, motsvarande siffra (53 procent) gällde 2018. Etableringstiden 

har med den nya utbildningskedjan minskat med i genomsnitt minst 1 år. 

Så vad kostar detta? Återigen varierar kostnaden beroende på ett antal olika faktorer. Men 

ett prisexempel kan se ut så här: 

År 1: SFI A, 22 000 kronor, plus 400 poäng yrkesförberedande orienteringskurs à 53,57 

kr/poäng, sammanlagt närmare 45 000 kronor. 

År 2: SFI B, 22 000 kronor, plus ytterligare 400 poäng yrkesförberedande, sammanlagt 
närmare 45 000 kronor. 

Därefter SFI C, 20 000 kronor, plus ytterligare 200 poäng yrkesförberedande, sammanlagt 
30 000 kronor. 

På det följer yrkesutbildning med olika inriktningar integrerat med SFI. Alla dessa 

utbildningar görs av externa leverantörer. Det integreras med svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå. För de flesta utbildningarna behöver individen inte studera SFI D (med 

undantag för vård och barnskötare). 

Utöver dessa kostnader finns kommungemensamma kostnader, i form av chefer, 
kvalitetsuppföljning, administration m.m. Dessa kostnader, totalt cirka fem miljoner kronor 
per år, är för all vuxenutbildning: yrkesvux med 23 yrkesutbildningar, särvux, gymnasial 
vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och vårt Vägledningscentrum med studie‐
och yrkesvägledning). Vilka beräkningar som ska användas för fördelning per elev går att 
diskutera men en nivå på kanske 8 000 kronor, inklusive yrkesutbildningar, per elev och år 
kan vara rimlig. Det är också en nivå som vi har sett i andra kommuner som gjort liknande 

bedömningar av gemensamma overheadkostnader. 

Det betyder att hela utbildningskedjan, i 3 – 3,5 år, kan kosta närmare 200 000 kronor per 
elev37. Det är lite dyrare per år räknat än vad den traditionella utbildningskedjan hade kostat 
men i och med att längden på utbildningskedjan blir kortare blir det inga stora skillnader i 
den totala kostnaden. Men, som representanter för Falun kommun framhåller, effekterna, i 
form av etableringsresultat, är klart bättre. 

Vårt tidigare resonemang, att ett års tidigare etablering ur ett samhällsperspektiv kan vara 

värt 250 000 kronor eller mer är förstås tillämpligt även här38, kanske i än högre grad än i 
många andra delar av landet då Dalarna, före Corona, bedömdes ha ett ökat 
arbetskraftsbehov på 6 000 personer varje år39 inom framför allt vård och omsorg, industri, 

37 45 000 + 45 000 + 30 000 + 45 000 + 3,5 x 8 000 = närmare 200 000 kronor. 
38 Det var det i alla fall ”före Corona”. 
39 Enligt representanter för Falun kommun. 
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hotell och andra branscher. Om denna omvända utbildningskedja, yrkesförberedande 

utbildning med integrerad SFI, har minskat den genomsnittliga etableringstiden med ett år 
eller mer så kan vi konstatera att kostnaden för dessa utbildningsinsatser på 200 000 kronor, 
blir, i ett samhällsperspektiv, återbetalad på mindre än ett år. Faktiskt skulle det vara 

lönsamt att göra denna satsning även om alternativet, den traditionella utbildningskedjan, 
hade varit gratis (nu kostar den nästan lika mycket som den yrkesförberedande utbildningen 

med integrerad SFI). 

Skiljer det mellan extern och intern regi? 

Hur ser etableringsresultaten ut för verksamheter som har utbildningar i egen regi? De 

kommuner som vi har talat med och som har hela sin SFI och det mesta av vidare eventuella 

yrkesutbildningar i egen regi är Ronneby och de kommuner i Norrbotten och Lappland som 

ingår i Lapplands lärcenter (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala). Gemensamt för dessa 

kommuner är att de är förhållandevis små och att inga externa leverantörer har funnits på 

orterna, förutom i några fall under en tidigare kortare period. 

I Lapplandskommunerna (och Norrbottenkommunen Pajala) är det, i jämförelse med 

storstadskommunerna i södra och mellersta Sverige, små volymer. I några av kommunerna 

tillkommer bara cirka 25 nyanlända varje år. Därmed blir det svårt att ha mer omfattande 

kombinationsutbildningar utan fokus ligger på SFI. Denna SFI kombineras inte alltid med 

andra yrkesutbildningar utan med någon form av jobbspår med praktik på olika 

arbetsplatser, t.ex. inom städ, reception, affär, teknik och service. Ofta enkla jobbspår som 

alla kan utföra. I denna del av landet var det inom flera branscher stor brist på arbetskraft40, 
det gällde t.ex. inom hotell och restaurang, vård och omsorg och vissa industrier. Det var 
många gånger brist på arbetskraft när det gäller enklare jobb, något som passar många av de 

nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren på ett utmärkt sätt. Detta har bidragit till 
att etableringsgraden har varit hög, en representant menade att den efter ett par år kan vara 

”100 procent”. En mer korrekt gissning är förmodligen att 15 – 20 (av 25) nyanlända har jobb 

inom en 2 – 3 årsperiod, eller 60 – 80 procent. Några av de som då inte har etablerats kan ha 

gjort uppehåll, t.ex. p.g.a. graviditeter, flyttat till annan kommun, eller har en fortsatt svag 

utveckling av sina SFI‐resultat (med eller utan praktik). Några kan ”falla ur” helt. 

Tyvärr finns ingen säkerställd statistik på detta i någon av dessa kommuner, bl.a. beroende 

på att en del flyttar efter eller under utbildning till en annan kommun, och även om de 

nyanlända får jobb inom kommunen så är uppföljningen, vad gäller att konstatera just det, 
bristfällig. Men mycket talar ändå för att dessa Lapplandskommuner har en hög 

etableringsgrad. En förklaring till det kan vara att i små kommuner är det enklare att skapa 

förutsättningar för att ”ingen blir bortglömd”, och faktiskt se till att alla får möjlighet att 

40 Återigen, det var ”före Corona”. Det kan se annorlunda ut ”efter Corona”. 
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etableras. En annan förklaring är att den kombination av SFI och praktikplatser som tillämpas 
fungerar utmärkt i en liten kommun. Ytterligare en förklaring är en mycket bra samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen, lärcenter (där utbildningarna genomförs) och kommunerna. Allt 
enligt representanter för dessa Lapplandskommuner. 

Inte heller i Ronneby, en annan kommun med SFI enbart i intern regi, finns en noggrann 

uppföljning av etableringsresultat. Det är, som Ronnebys representanter säger, ”jättesvårt 
att bedöma hur lång tid en etablering tar med tanke på att det blir många avbrott på grund 

av föräldraledigheter, andra arbetsmarknadsutbildningar eller praktik, det är väldigt mycket 
ut och in. Många har haft nystartanställningar och varit borta i arbete ett år, en del kommer 
tillbaka med bättre språkkunskaper, andra med sämre.” Men även här är övertygelsen stor 
att med en kombination av SFI och andra yrkesutbildningar alternativt praktik blir 
etableringsresultatet mycket bättre än om eleven enbart har SFI och först när den är ”klar” 
går vidare till andra yrkesutbildningar eller praktik. 

Vi har också exempel på att en etablering kan vara mycket billigare än vi har sett i exemplen 

ovan. En extern leverantör menar att det 2018 kostade 28 600 kr att få ut en person i arbete. 
Då var det personer som snabbt kunde ta till sig SFI och i några fall även fick jobb utan SFI. 

Vi kan bara konstatera att, beroende på förutsättningar och hur etableringsprocessen går till, 
är variationerna enorma. 

De som inte etableras inom 3 – 4 år? 

Trots att vi de senaste åren har sett att en allt större andel av nyanlända etableras så finns 
det fortfarande många som har varit i Sverige i både fyra, fem och ännu fler år och som inte 

har etablerats. 

Det finns förstås olika sätt att hantera det. Göteborgs stad har sedan 2014 något som de 

kallar för talangkonceptet. Talangkonceptet berör nyanlända som gått flera år (5 – 7) på SFI 
men som aldrig etablerats på arbetsmarknaden. 

Talangkonceptet innebär att en analys görs av 

 Vad den nyanlända (som inte längre är så nyanländ) kan arbeta med. 
 Var det finns lägst tröskel att komma in på arbetsmarknaden. 
 Branschens behov av arbetskraft. 

Utifrån detta köps utbildningar upp med ett upplägg som handlar om en kombination av SFI 
(15 timmar per vecka) och yrkesutbildning och praktik (15 – 20 timmar per vecka), detta 

under 15 – 17 veckor. 

Alexander Decerein, planeringsledare på Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborgs 
stad menar att ”vi tar bort allt onödigt och vi frågar vad som krävs för att kunna anställa en 
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person. Utifrån svaren vi får från arbetsgivare och branschen gör vi ett utbildningspaket 
tillsammans med våra skolor.” 

Resultatet har blivit att 70 procent av deltagarna har kommit i arbete! Det är ungefär samma 

etableringsgrad för män som för kvinnor, lite högre för yngre, lite lägre för äldre. Svårast är 
det för de med 6 – 9 års skola, det är lättare för personer som är kortutbildade och som både 

kan och är beredda att ta ”enklare” jobb. Kvinnor går i något högre grad till CSN‐studier. 

Av de 30 procent som inte lyckas etableras går 20 procentenheter vidare till det 
försörjningsstöd som de ändå skulle haft utan utbildningen. 

För varje elev köper Göteborgs stad in utbildningar för 22 500 kronor, vilket motsvarar 53 

kronor per timme. Lägg på en del interna kostnader för Göteborgs stad så kan vi hamna 

någonstans kring 30 000 kronor per elev. Alternativet, att inte genomföra detta, hade i de 

allra flesta fall inneburit ett fortsatt liv utanför arbetsmarknaden. Det innebär att om tio 

elever genomgår utbildningen, till en kostnad på kanske 300 000 kronor, så blir sju 

etablerade på arbetsmarknaden. Även om det för vissa kan behövas en del andra 

arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder, åtminstone i ett inledningsskede, så torde det 
samhällsekonomiska värdet, av sju etableringar, vara ett par miljoner kronor per år. I ett 
längre perspektiv är det förstås en mångmiljonkronorsfråga. Multiplicera upp detta med 

hundratals utbildningsinsatser så inser vi att detta är bland det mesta lönsamma en kommun 

kan göra. 

Notera att de flesta från talangkonceptet utgör ett tillskott till arbetsmarknaden i branscher 
och befattningar där det är brist på arbetskraft41. Alternativet för många företag har annars 
varit att importera utländsk arbetskraft, omfördela eller att helt enkelt gå miste om 

produktion. 

Det här talangkonceptet har inte alltid genomförts i Göteborg, och det finns många 

kommuner där det fortfarande inte finns något liknande koncept, med konsekvens att 
många nyanlända aldrig etableras på arbetsmarknaden. Men, åter enligt Alexander 
Decerein, det finns förstås problem som gör att det kanske inte riktigt är så enkelt som det 
har beskrivits ovan. 

 Alla nyanlända som har haft 5 – 7 års ”utanförskap” vill inte delta i denna insats. Då 

kommer de heller inte med, detta är ett frivilligt program och för att få ett gott 
resultat krävs ett motiverat deltagande. 

 För vissa personer kan det vara svårt att gå från ”0” (d.v.s. ett liv utan arbete) till 
”heltidsarbete”. Det kan behövas anpassningar som kostar både samhälle och 

arbetsgivare. 

41 Åtminstone var det så före Coronakrisen. Vi kan inte bedöma hur det kommer att se ut ”efter Corona”. 
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 Det blir ofta lite längre inskolningstider, förutom för städare och vissa tjänster inom 

handeln, än vad det blir för andra, både relativt nyanlända och personer med svensk 

bakgrund. 

Författaren drar också slutsatsen att om många års SFI‐utbildning inte har gett resultat, i 
form av relevanta språkkunskaper, kanske den organiserade språkutvecklingen får läggas åt 
sidan för att istället fokusera på att etableras på arbetsmarknaden, då ofta i jobb som inte 

kräver goda kunskaper i svenska. Det i kombination med att språkutvecklingen i alla fall inte 

blir sämre i ett arbete än vad den skulle bli i fortsatt organiserad SFI. 

Vad drar vi då för slutsatser av dessa exempel? 

Författaren konstaterar att det finns mycket som talar för att någon form av 

kombinationsutbildning, SFI och yrkesanpassad utbildning, i ett tidigt skede ger större 

effekter, och därmed ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är att föredra, än att ha en mer 
traditionell utbildningskedja med kanske två år med SFI för att sedan gå vidare med någon 

form av yrkesanpassad utbildning. Skillnaden i tid till etablering jämfört med traditionell SFI 
och sedan yrkesutbildning stavas snarare år än månader. Det beror, enligt flera 

intervjupersoner, framför allt på att ”med en individuell studieplan och vägledning ökar 
motivationen, det är ofta avgörande för ett bra resultat. Motivationen hos den nyanlände att 
delta och ta in utbildningarna ökar om det finns ett tydligt mål i form av ett arbete.” En 

annan faktor är att tiden faktiskt kan utnyttjas bättre i en kombinationsutbildning än om det 
enbart är SFI‐utbildning under ett till två år. Som flera av de som intervjuats sagt, med lite 

olika ord: ”Det är svårt att få en effektiv SFI‐utbildning på mer än 15 eller 20 timmar i veckan, 
även om eleven förväntas studera på egen hand på övrig tid”. I flera exempel på 

kombinationsutbildningar kan betydligt mer än 20 timmar per vecka användas, t.ex. 15 

timmar SFI och ytterligare 15 timmar med en yrkesanpassad utbildning, eller en direkt 
kombination av de båda. Med fler effektiva utbildningstimmar per vecka borde 

genomloppstiden, från start av SFI till etablerad på arbetsmarknaden, minska. 

Även om etableringsresultaten har förbättrats de senaste åren och även om än effektivare 

etableringsprocesser, se ovan, initieras, kommer ändå en del nyanlända att inte etableras 
inom önskade 3 – 3,5 år. Därmed finns risken att dessa inte längre så nyanlända hamnar i ett 
livslångt utanförskap vad gäller arbetsmarknad. Det finns många exempel på att nyanlända 

fortsätter läsa SFI år efter år utan att några större framsteg görs. Kostnaden för detta, 
inklusive eventuellt försörjningsstöd och förlorade skatteintäkter, är i ett samhällsperspektiv 

lågt räknat 250 000 kronor per år. Därmed finns mycket starka samhällsekonomiska 

incitament att genomföra riktade insatser mot denna grupp. Som vi såg i exemplet från 

Göteborgs stad går det att med ganska begränsade kostnader få åtminstone en del i denna 

grupp att etableras. Sådana insatser är förmodligen bland det mest lönsamma som en 

kommun kan göra. Det svåraste här är kanske att kunna motivera personer som stått utanför 
arbetsmarknaden i många år att faktiskt se möjligheterna och därmed lägga de insatser i tid 

och motivation som en etablering på arbetsmarknaden kräver. 
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Olika kommuner har olika förutsättningar att genomföra olika former av 

etableringsprogram. Större kommuner har generellt bättre möjligheter. De har större 

volymer av nyanlända vilket innebär att de kan ha ett större utbud av olika yrkesinriktade 

utbildningar. Det kan också vara lättare att få externa aktörer att etableras i större 

kommuner än i mindre. Även den löpande antagningen ställer till större problem i mindre 

kommuner än i större då de senare i större omfattning kan ha nya grupper som hela tiden 

anpassas efter olika nivåer. Men även den generella ekonomiska statusen hos kommunen 

påverkar. Kommuner som har extra stora ekonomiska utmaningar kanske i högre grad 

prioriterar de knappa resurser de har till andra verksamheter, som t.ex. gymnasieskolan. 

Försvårande omständigheter och förbättringsidéer 

Förutom alla de ”det beror på” som vi såg på sidan 7 kan vi konstatera, utifrån de intervjuer 
som gjorts, att det finns några för etableringsmöjligheterna ytterligare försvårande 

omständigheter: 

 Elever flyttar ofta mellan olika kommuner, det blir då svårt att följa en elev. Risken 

för misslyckande ökar. 
 Det kan med vissa upplägg finnas en inlåsningseffekt i SFI. Det gäller främst när 

externa leverantörer inte får betalt för elever som går ut i arbete innan de är klara 

med SFI. Det vill säga den externa leverantören kan, med vissa upplägg, få mindre 

betalt om en elev etableras på arbetsmarknaden, men inte läst färdigt SFI, än vad 

den skulle ha fått om eleven läser färdigt SFI men inte får något arbete. 
 Det finns exempel på SFI‐utbildningar som är kl 10 – 14 varje vardag. Det blir då 15 – 

20 timmar per vecka som spärrar hela dagen och försvårar kombinationsinsatser. 
 Det har funnits exempel på att politiska agendor har rivit ner fungerande 

verksamheter. Det gäller både övergång från egen regi till extern regi och från extern 

till egen regi. 

Bland alla intervjupersoner, som alla är väl insatta i verkligheten, finns en mängd olika tankar 
om förslag på insatser för att förbättra etableringsmöjligheterna. Här är några sådana 

tankar: 

 En extern leverantör menar att det behövs en nationell strategi för kvalitetssäkring. 
Nu kan omfattningen på insatser, d.v.s. vilka resurser som läggs på bl.a. SFI, skilja 

beroende på om det är en rik eller fattig kommun. Med en generell SFI‐peng på 

studieresultat i hela landet skulle det kunna bli en tydligare kvalitetssäkring. Andra 

menar att det måste finnas utrymme för flexibla lösningar och att förutsättningarna i 
olika delar av landet är så olika att en generell SFI‐peng inte skulle fungera. 
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 Det är viktigt med lärarledd och engagerad undervisning, speciellt för lågutbildade 

elever. Det är också mycket viktigt med rätt utbildad lärare med behörighet. Utan 

behöriga lärare finns en risk att det blir relationerna i gruppen som fokuseras. 
 Storlek på klasserna: ju mindre klasstorlek, desto större möjligheter att få en bra 

språkinlärning. 
 Löpande antagning, att nya elever tillkommer löpande under året, är ett problem 

framför allt för små aktörer och små kommuner. Löpande antagning innebär problem 

med väldigt olika nivåer på deltagarna. För stora anordnare kan nya klasser startas 
utifrån en löpande antagning, och därmed blir detta inte något större problem. 

 Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samordna arbetsmarknadsinsatser och 

vägledning. I praktiken är det många kommuner som gör detta även om de 

egentligen inte har uppdraget. Oavsett vilket kan många bli bättre på denna 

samordning, med någon som ”peppar individer och löser strul”. Det går ofta bra. 
Men kan bli mycket bättre. 

Flera personer tar upp att just ”samordningsfrågan mellan olika aktörer är avgörande”. 

På frågeställningen om det är mer resurser som krävs för att nå en högre etableringsgrad 

menar många av de vi talat med, om än inte alla, att det viktigaste är att använda de 

resurser som finns på ett effektivt sätt. Det är viktigare än att få mer resurser. Men med 

resurser för extra språkstöd, coacher och mer stöd i studierna skulle mer resurser säkert öka 

resultaten. Även stöd för dem som slutfört sin utbildning, att stötta dem att få arbete samt 
vidare uppföljning och analys av de områden där de som slutfört ändå inte är i arbete, skulle 

också kunna tillföra. 

Så hur mycket mer resurser skulle ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara ekonomiskt 
försvarbart? Det är en snudd på omöjligt fråga att svara på men vi för återigen ett 
resonemang kring kritiska värden. 

Med utgångspunkten att det samhällsekonomiska värdet av att undvika ett misslyckande, 
det vill säga få en nyanländ etablerad på arbetsmarknaden jämfört med att inte få det, är 
värt åtminstone minst 250 000 kronor per år, skulle varje procentenhet ”minskat 
misslyckande” vara värd cirka 2 500 kronor per elev42. Om vi antar att andelen som 

misslyckas är 40 procent av alla som börjar en utbildning och vi tror att vi kan minska den 

andelen med tio procentenheter skulle det vara värt 25 000 kronor för varje elev som 

påbörjar en utbildning. Då har vi enbart räknat med att ”minska misslyckanden” med ett år. 
Kan ett ”minskat misslyckande” innebära att några som annars aldrig skulle etableras istället 
blir etablerade på arbetsmarknaden talar vi, som vi tidigare redovisat, om 

mångmiljonbelopp. Därmed blir också värdet på insatser som minskar sådan 

”misslyckanden” betydligt större. 

42 Om antalet ”misslyckanden”, menande ett års försening i etablering, minskar med en på 100 innebär det en 
samhällekonomisk effekt på cirka 250 000 per år, eller 2 500 kronor per elev fördelat på 100 elever. 
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Vad är det då som framför allt skulle kunna göras bättre med ytterligare resurser? Efter 
åtskilliga intervjuer och inläsning av rapporter kan författaren sammanfatta det i dessa 

punkter: 

 Att få nyanlända snabbare in i språkutveckling samt att studieplaneringen går lite 

längre än bara till SFI. 
 Mer kombinationsutbildningar med kvalitet. 
 Mer studiehandledning på modersmål för att öka sannolikheten att eleverna hamnar 

”rätt” vad gäller studieinriktning och yrkesval. 
 Fler SFI‐lärare som kan elevernas modersmål, det gäller även utbildningar för 

grundskola och gymnasienivå. 
 Se över klasstorlekarna. 
 Ge extra resurser vid löpande antagningar. 
 SFI är ofta 15 – 20 timmar i veckan, när den inte kombineras med andra insatser. En 

idealsituation är att eleverna på övrig tid läser lättlästa böcker, tittar på svensk tv och 

på annat sätt förbättrar sina språkkunskaper. Men beroende på elevernas 
ambitionsnivåer är det stora variationer i hur den tiden används. 

 Mer språkpraktik, ge möjlighet att praktisera språket på eftermiddagar t.ex. på 

språkcaféer. 
 Att Arbetsförmedling och kommuner kan bli bättre på att samarbeta kring planering 

och informationsöverföring, gärna automatiskt. 
 Att utveckla och följa upp utbud. 
 Att alla lärare och rektorer har relevant utbildning. 
 Små kommuner skulle kunna ge ett bredare utbud av yrkesutbildningar i kombination 

med SFI, det gäller speciellt de lite dyrare yrkesutbildningarna som små kommuner 
idag ofta har brist på. 

Se dessa punkter framför allt som exempel på vad olika intervjupersoner har lyft för att 
ytterligare förbättra etableringsgraden. Den går att fylla på med andra väsentliga insatser. 

Notera att på frågan ”hur stor andel av alla nyanlända kommer aldrig att etableras” blir 
svaret från Arbetsförmedlingen att ”det kan inte besvaras, vi har aldrig gjort några sådana 

beräkningar.” Författaren blev väldigt betänksam när han insåg att det inte finns en 

ordentlig uppföljning kring en fråga där varje enskilt misslyckande innebär en 

samhällskostnad på många miljoner kronor. 

Kritiska värden 
Vi drar i denna rapport slutsatsen att kombinationsutbildningar, SFI kombinerat med någon 

form av jobbspår eller yrkesutbildning, torde ge bättre etableringsresultat än en mer 
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traditionell utbildningskedja med först SFI under kanske två år för att senare gå vidare med 

olika yrkesanpassade utbildningar. 

Ett exempel är den kombinationsutbildning som flera kommuner, i vår rapport handlar det 
framför allt om Falun och Göteborg, har lyft fram som exempel på lyckade insatser. Men det 
behöver inte betyda att det blir samma resultat överallt. Det är olika förutsättningar i olika 

kommuner, och olika förutsättningar beroende på ett antal faktorer. 

Som vi redan berört under tidigare avsnitt är det mycket svårt att säkert ”bevisa” effekterna 

av olika typer av insatser. Det går att argumentera för att de insatserna är lyckade men det 
går inte att garantera att samma resultat uppstår automatiskt någon annanstans. Vad vi 
däremot kan göra är att ta fram kritiska värden för olika insatser. Det innebär att vi utifrån 

en viss given insats jämför vilka effekter som måste uppstå för att insatsen ska vara 

ekonomiskt försvarbar. Utifrån det kan var och en göra sin bedömning. 

Med bara några få antaganden kan vi få ett bra diskussionsunderlag huruvida sådana 

insatser är ekonomiskt försvarbara. 

Vi antar att 

 Den samhällsekonomiska kostnaden för varje år som en nyanländ inte blir etablerad 

på arbetsmarknaden kan vara minst 250 000 kronor, i utbildningskostnader, 
försörjningsstöd, uteblivna skatteintäkter, förlorad produktion i yrken med 

kompetensbrist, resurser för Arbetsförmedlingen, med mera. 
 En kombinationsutbildning kan, under en treårsperiod, vara 50 000 kronor dyrare än 

en mer traditionell utbildningskedja. Kostnaden varierar, det kan gå att göra en 

kombinationsutbildning lika ”billig” som en traditionell utbildning, det kan gå att göra 

den mycket dyrare. 
 En nyanländ, som är under 45 år, som aldrig etableras på arbetsmarknaden kommer 

att kosta samhället många miljoner (3, 5, 7, 10?) och det kan bli ännu mer om det 
tillkommer andra stora kostnader för misslyckad integrering. 

Med dessa antaganden får vi ett ekonomiskt diskussionsunderlag som säger att för en 

treårig kombinationsutbildning, jämfört med en mer traditionell utbildningskedja, måste 

etableringsgraden vara 20 procent högre (räknat som att 20 procent måste etableras ett år 
tidigare än vad de annars skulle gjort) för att den ska vara ekonomiskt försvarbar.43 

Ett räkneexempel förtydligar: Om 100 nyanlända under en treårsperiod genomgår en 

kombinationsutbildning måste 20 av dessa etableras ett år tidigare än vad de skulle ha gjort 
med en traditionell utbildningskedja för att den ökade satsningen ska vara ekonomiskt 
försvarbar. Det är ett kritiskt värde. Ett annat kritiskt värde är att om vi genom en ökad 

43 Om merkostnaden är 50 000 kronor och värdet av att etableras ett år tidigare är 250 000 kronor måste en av 
fem etableringar göras ett år tidigare för att det ska vara ekonomiskt försvarbart (250 000 kr / 50 000 kr = 5). 
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satsning kan förhindra att en, eller möjligen två, nyanlända aldrig etableras på 

arbetsmarknaden så torde det vara ekonomiskt försvarbart. 

Dessa kritiska värden uppfyller både Göteborg och Falun med råge. Huruvida andra 

kommuner, med andra förutsättningar, har liknande kritiska värden, är svårt att bedöma 

utan närmare analys av deras förutsättningar. 

Perspektiv på individ, kommun och samhälle 

Så här långt har vi betraktat alla kostnader och intäkter utifrån ett långsiktigt 
samhällsekonomiskt perspektiv. Med det menar vi att vi inkluderar kostnader för 
kommunen, Arbetsförmedling, staten och även näringslivet i stort (när vi talar om att täcka 

arbetskraftsbrist i yrken med kompetensbrist). Det är förstås en väldig förenkling av hur 
ekonomin fungerar i ett samhälle. Det finns olika perspektiv, både olika rumsperspektiv och 

olika tidsperspektiv. 

Vi kan åskådliggöra de olika perspektiven med följande bild: 

Till att börja med har vi i denna rapport inte tagit hänsyn till individperspektivet över huvud 

taget. Det finns förstås stora och viktiga konsekvenser för varje enskild person beroende på 

hur organisering sker och vilka effekter som uppstår. Men de har vi lagt åt sidan och istället 
tittat på kostnader och effekter för kommunen (organisation) i ett övergripande 

samhällsperspektiv. 
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När vi granskar kostnaderna för SFI och andra etableringsinsatser så hamnar kostnaderna till 
stor del i ett kommunperspektiv. Det är kommunen som står för kostnaden, oavsett om 

insatserna sker i egen eller extern regi. Även om kommunen får ett bidrag från staten som 

ska räcka till bl.a. utbildningskostnader så är det kommunen som prioriterar och som får 
kostnaden44. 

I ett kortsiktigt ettårsperspektiv finns det nästan enbart kostnader förknippade med SFI och 

andra etableringsinsatser. Men eftersom själva karaktären på denna typ av insatser är av 

arten ”långsiktig investering” så har vi i hela denna diskussion ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv. Den som enbart har ett ettårsperspektiv i sina beslutsunderlag ska välja det som 

på ett år kostar minst, kanske till och med försöka prioritera bort vissa etableringsinsatser 
över huvud taget. Det finns förstås regelverk som ska förhindra sådant kortsiktigt tänkande. 

När det gäller det långsiktiga perspektivet blir det dock inte lika lätt. Även om de flesta av 

kostnaderna för etableringsprocessen hamnar hos kommunerna (som dock får bidrag av 

staten för att täcka sina kostnader), och en i sammanhanget liten del hos 
Arbetsförmedlingen, så hamnar effekterna av en mer eller mindre lyckad etablering på 

många olika konton. Om vi vänder tillbaka till de största kostnaderna för en misslyckad 

etablering (d.v.s. personer som inte etableras på arbetsmarknaden, eller där det tar lång tid 

innan de etableras) så finner vi framför allt: 

 Kostnader för Arbetsförmedlingen. 
 Försörjningsstöd. 
 Förlorade skatteintäkter. 
 Förlorad arbetskraft inom branscher och yrken där det råder kompetensbrist. 
 Fortsatta utbildningskostnader. 
 Eventuella segregationskostnader. 

Vem står för dessa kostnader? Några är enkla att reda ut. Resurser som Arbetsförmedlingen 

får lägga ned är kostnader för Arbetsförmedlingen. Fortsatta utbildningskostnader är det 
förmodligen kommunen eller Arbetsförmedlingen som får stå för. Det är även kommunen 

som svarar för eventuellt försörjningsstöd. Och det är kommunen som inte får del i några 

skatteintäkter om den nyanlände inte får något arbete. Men en del av skatteintäkterna 

skulle hamnat på regionnivå och, om det på sikt hade handlat om inkomster som är underlag 

för statlig skatt, också statskassan. Om den nyanlände hade kunnat etableras inom ett 
bristyrke så handlar det om ökad produktion som skulle kunna komma företag och andra 

44 Det är förstås staten som tar kostnaden i slutändan. Kommunen får en kostnad som bör täckas av det statliga 
bidraget. Så på så sätt bör kommunen inte få någon nettokostnad, eller en låg nettokostnad, medan staten får 
en ny kostnad, på kort sikt, för varje nyanländ som ska etableras. På lång sikt, om etableringen går bra, kan 
staten göra en ”bra affär” på en nyanländ. I ett vidare samhällsperspektiv går det att jämföra vad det kostar att 
etablera en nyanländ på den svenska arbetsmarknaden jämfört med vad det kostar att utbilda och etablera en 
person som är född och uppvuxen i landet. En sådan fråga ligger dock långt utanför detta uppdrag. 
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organisationer till del. Eventuella andra segregationskostnader kan hamna på väldigt många 

olika ställen. 

Så när vi har talat om att en misslyckad etablering kan kosta samhället i storleksordningen 

250 000 kronor per så kanske 150 000 kronor ”märks” hos kommunen, även om det även för 
kommunen är pengar som hamnar på olika ”konton”. Ytterligare sammanlagt kring 100 000 

kronor kan märkas i andra perspektiv, som inte direkt kommer kommunen till del. Återigen, 
detta är förmodligen lågt räknat. 

Så om en kommun är så trångsynt att den enbart tittar på direkta konsekvenser för 
kommunen är det nog inte 250 000 kronor per år som en misslyckad etablering kostar utan 

kanske 150 000 kronor (återigen, det är väldigt stora variationer). Hur de ekonomiska 

diskussionsunderlagen då blir överlåter vi i så fall till den som enbart granskar det egna 

perspektivet. 

Slutsatser 
Precis som vi inledde denna rapport med så är det svårt, nästan omöjligt, att påvisa vad olika 

sätt att organisera SFI och andra etableringsinsatser kostar generellt. Likaså är det omöjligt 
att ge ett generellt svar på vad olika insatser ger för etableringsresultat. Det beror på. Utifrån 

”det som det beror på” varierar svaren. 

Men vi vågar oss ändå på att göra några kvalificerade gissningar utifrån det som har kommit 
fram från alla de som vi har intervjuat. Dessa kvalificerade gissningar är: 

 Det tycks som att det kan vara något billigare att organisera SFI i extern regi jämfört 
med intern regi, detta även om kommunens interna kostnader för administration och 

uppföljning i samband med extern regi inkluderas. Det förutsätter att det finns 
kapabla externa leverantörer på orten och, för att resultatet ska bli bra, att det finns 
en god kvalitetsuppföljning i kommunen. Huruvida auktorisation eller ”vanlig 

upphandling” är att föredra beror på. Kostnaden kan bli lägre med auktorisation men 

långt ifrån alla som har intervjuats är övertygade om att effekten blir lika bra. 
 Kombinationsutbildningar, där SFI kombineras med någon form av jobbspår eller 

yrkesutbildning, tycks ge betydligt bättre etableringsresultat än traditionella 

utbildningskedjor (med först SFI och senare eventuella yrkesutbildningar). Detta 

oavsett om verksamheten bedrivs i intern eller extern regi. De exempel vi har 
granskat tyder på att etableringsgraden kan vara så mycket som 20 – 40 

procentenheter högre än vad traditionella utbildningskedjor har visat45. Om det visar 

45 Återigen, så såg det ut ”före Corona”. Hur ser det ut efter Corona? 
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sig stämma för alla kommuner, i hela landet, är det en fråga värd många miljarder att 
styra etableringsprocessen än mer åt det hållet. 

Väldigt många av de personer som intervjuats i denna utredning är också överens om att en 

viktig, kanske den viktigaste, framgångsfaktorn är en bra samverkan mellan olika aktörer, 
framför allt mellan Arbetsförmedling och kommunens aktörer såsom socialtjänst, 
utbildningssamordnare m.fl. 

Även om dessa slutsatser har dragits från en värld ”före Corona” så finns det mycket som 

talar för att de kommer att gälla även ”efter Corona”. Dock finns det en uppenbar risk att 
etableringsgraden kan minska om ”efter Corona” innebär ökad arbetslöshet46 framför allt 
inom sektorer där nyanlända ofta har fått arbete, som hotell‐ och restaurang. Men den 

etableringsgraden kommer i så fall att minska oavsett hur etableringsprocesserna ser ut och 

effektskillnaderna mellan olika sätt att organisera utbildningar och andra etableringsinsatser 
kommer förmodligen att bestå, om än med lägre absoluta etableringsgrader. 

Vidare frågeställningar och utvecklingsområden 
Även om denna rapport förhoppningsvis har klargjort några frågor kring nyanländas 
etableringsprocesser har det under arbetet uppkommit ett antal andra frågeställningar som 

författaren menar kan vara värda att utreda och utveckla vidare. 

 Hur skapa bättre uppföljningssystem för kommuner både vad gäller kostnader för 
språkutveckling och andra insatser för nyanlända, men framför allt vad gäller effekter 
av olika etableringsinsatser? Många kommuner har idag mindre goda 

uppföljningssystem, många saknar helt eller delvis uppföljning över 
etableringsresultat. Vissa kommuner ger intryck av att inte veta tillräckligt mycket om 

vad de får för pengarna – och ibland vet de inte ens vilka pengar de satsar. Eftersom 

värdet av att jobba med effektiva etableringsproceser är, för landet i stort, en 

mångmiljardkronorsfråga borde värdet av en bra uppföljning vara en mycket 
prioriterad fråga. 

 Kan det finnas anledning att se över kommunernas organisering? När författaren har 
bett kommunrepresentanter att även få tala med någon ekonom, controller eller 
motsvarande som har ansvaret för uppföljning av kostnader och resultat av 

nyanländas etableringsprocesser, har svaret oftast varit att ”vi har ingen” och i de fall 
det har funnits har den ekonomen haft bristande kunskaper om både kostnader och 

effekter. Det finns redovisningsekonomer som bokför och sammanställer kostnader 
och intäkter på övergripande nivå men som inte alltid har närmare detaljkunskaper 
om kostnader och effekter av olika etableringsinsatser. Kan det alltså finnas 

46 I april 2020 bedömde Sveriges regering att arbetslösheten under året skulle stiga till 9 procent, med ett 
alternativt scenario där arbetslösheten skulle stiga till 13,5 procent. 
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anledning att stärka uppföljningar med hjälp av ekonomer/controllers som i högre 

grad stöttar verksamhetsansvariga? 

 Hur skapa närmare samarbete mellan olika kommuner? Det gäller inte minst de 

kommuner som genomför en stor del av etableringsinsatserna i egen regi. En av de 

fördelar med extern regi som kommit fram har varit att större externa leverantörer 
ofta finns i hela landet och de kan framför allt när det gäller distans‐ och 

flexutbildningar (kombinerat klassrums‐ och distansutbildning) göra bättre 

individuella upplägg än vad en ensam kommun kan. En del kommuner har ett bra 

samarbete, t.ex. har ett antal Lapplands‐ och Norrbottenskommuner gått ihop och 

gör gemensamma insatser, men många kommuner borde kunna förbättra kvaliteten 

på sina insatser genom ett ökat samarbete. 
 Hur ser optimala gruppstorlekar ut i SFI‐utbildningar? Många av de som intervjuats 

har talat om att en viktig fråga för effektiviteten i SFI‐utbildningar är gruppstorlekar, 
vikten av behöriga lärare och även hanteringen av löpande antagningar. Det har dock 

inte klarlagts i vilken omfattning gruppstorlek, behöriga lärare och löpande 

antagningar påverkar slutresultatet, i form av betyg och i slutändan etablering. Med 

ökad kunskap om hur sambanden ser ut, och hur starka de är, skulle möjligheterna 

till mer effektiva utbildningsinsatser öka. 
 Hur påverkar en bra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och olika aktörer inom 

kommunen etableringsresultatet? Många av de som intervjuats har lyft detta som en 

central fråga för etableringsresultatet. Författaren har dock inte fått någon klar bild i 
vilken omfattning detta påverkar. Precis som med alla andra centrala 

framgångsfaktorer kan beslutsunderlag, och i slutändan etableringsresultat, bli ännu 

mycket bättre om vi kan gå från att tro hur det ser ut till att faktiskt veta. Det kan 

vara ett underlag för en utredning i sig. 

Slutligen finns det ett stort behov av att både bland beslutsfattare och många andra öka 

medvetandet om den samhällsekonomiska potentialen av att skapa ännu effektivare 

etableringsprocesser. År 2019 fick nästan 120 000 personer uppehållstillstånd i Sverige47. 
Knappt hälften handlade om familjeanknytning, 16 procent var asyl. Antalet har varierat 
stort under 2010‐talet, som högst var det i mitten av decenniet. Med ett antagande om att 
det i framtiden kan vara 50 000 personer per år som ska etableras på den svenska 

arbetsmarknaden är en effektiv etableringsprocess, som kan minska etableringstiden med 

ett år (jämfört med traditionella etableringsprocesser) värd någonstans i storleksordningen 

10 – 15 miljarder kronor per år48. Detta utifrån antagandet att varje års tidigare etablering, i 
ett samhällsperspektiv, är värd minst 250 000 kronor. I ett tioårsperspektiv talar vi om 100 – 

150 miljarder kronor! 

47 https://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo‐sammanfattar‐migrationsaret‐2019/ 
48 50 000 personer x 250 000 kronor. 
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Anders Johrén, född 1960, är civilekonom och har arbetat i över 30 år med utbildningar, 
utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. 
Den utredning som ligger närmast detta område var ”Är det ekonomiskt försvarbart att satsa 

på språkombud inom hälso‐ och sjukvård?” från 2018 där satsningen på språkombud inom 

framför allt samhällets äldreomsorg granskades ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Anders har skrivit åtskilliga böcker och är medförfattare till bland annat ”Boken om 

Personalekonomi”, Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Hälsosammare 

livsstil, bättre ekonomi”. 

Intervjuade personer: 

 Michaela Zankl, utbildningssekreterare, Utbildningsdepartementet 
 Inger Bergendorff, utbildningssekreterare, Regeringskansliet 
 Frida Plym‐Forshell, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun 

 Jen Holmberg, biträdande rektor, vuxenutbildningen, Nacka kommun 

 Karin Axzell Nymark, controller, Nacka kommun 

 Petter Hallman, utbildningsdirektör, Hermods 
 Philippa Börjesson, utbildningschef, Hermods 
 Erik Gustafsson, vd, Alpha CE 

 Maria Mattsson, grundare och huvudägare Alpha CE 

 Kina Thorsell, rektor, Angereds Folkhögskola 

 Anna Bryntse, studie‐ och yrkesvägledare, Angereds Folkhögskola 

 Stefan Carlsson, SFI‐lärare, Angereds Folkhögskola 

 Sofie Viklund, chef vuxenutbildningen, Falu kommun 

 Maria Jonsson, chef på Sektor Arbetsmarknad, Integration och Kompetens, Falu 

kommun 

 Björn Andersson, utbildning och arbetsmarknad, SKR 

 Måns Norberg, SKR 

 Nanna Forsberg, sakkunnig utbildningsplikt, Arbetsförmedlingen 

 Björn Westlund, sakkunnig etableringsprogrammet, Arbetsförmedlingen 
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 Susanne Andersson, rektor/lärcentrachef Lapplands lärcentra, Jokkmokk 
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Bilaga: frågor som ställts till de som intervjuats. 

I samband med de intervjuer som gjordes utgick författaren från några övergripande frågor. 
Beroende på svaren på de frågorna ställdes oftast följdfrågor. Det var också lite olika frågor 
till olika personer. Det var i stort sett samma frågor till representanter för kommuner och till 
viss del externa leverantörer. Det var delvis andra frågor till representanter för 
Arbetsförmedlingen och SKR. 

Övergripande frågor: 

Namn, roll och ansvarsområde? 

Vilka volymer (SFI och vidare etablering) har ni ansvarat för de senaste åren? 

Hur organiseras era SFI‐ och vidare etableringsinsatser? 

I vilken omfattning har ni intern regi? Extern regi? Om extern regi, i vilka former och hur går 
upphandling till? 

Vad har styrt om ni använder intern eller extern regi? 

Vilka för‐ och nackdelar har ni sett med intern respektive extern regi? 

Hur följer ni upp kostnader för SFI och andra etableringsinsatser? 

Vilka kostnader är förknippade med era SFI‐ och andra etableringsinsatser, vad kostar det 
per elev? 

Vad är det framför allt kostnaden beror på? 

Vilka administrativa kostnader har ni? Det gäller inte minst om ni har externa leverantörer? 

Kostnader för upphandling? Kostnader för uppföljning, av egen regi, av externa utförare? 

Hur vet era skattebetalare att ni göra ett bra jobb? 

Vilka effektivitetsmått använder ni för att påvisa att ni gör ett bra jobb? 

Vilka etableringsresultat har ni? 

Vad händer med de personer som ni misslyckas med, som aldrig etableras på 

arbetsmarknaden (eller i vidare studier)? 

Vad kan konsekvenserna av att misslyckas med en etablering kosta för kommunen och 

samhället? 

Vilka är era största utmaningar? 
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Av allt det ni gör: vad fungerar bäst? Var kan ni framför allt bli bättre? 

Om du kan backa x år i tiden och du får göra om; vad skulle du framför allt undvika och 

framför allt jobba med? 

Förutom nämnda frågor fanns vissa kompletterande frågor till Arbetsförmedlingen och 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Vilken är er roll i kommunernas arbete med språkutveckling och etablering av nyanlända? 

Vilka volymer talar vi om på övergripande samhällsnivå? 

Finns kostnadssammanställningar över etableringsinsatser? 

Hur ser etableringsresultaten ut på övergripande samhällsnivå? 

Hur många blir aldrig etablerade? 

Vilka samhällskostnader finns i samband med en misslyckad etablering? 

Vad gör ni om ni upplever att en kommun inte gör tillräckligt bra? 

Har ni någon uppföljning på skillnader i kostnader och effekt beroende av om insatser görs i 
egen regi eller med hjälp av externa leverantörer? 

Hur mycket påverkar en eventuell politisk agenda hur kommuner arbetar med frågan? 
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

 

 1. Översyn av yrket personlig assistent 
– ett viktigt yrke som förtjänar bra 
villkor. S.

 2. Skärpta regler om utländska  
månggiften. Ju.

 3. Hållbar slamhantering. M.

 4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.

 5. Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. Fi.

 6. En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering. S.

 7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. N.

 8. Starkare kommuner – med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget. Fi.

 9. Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? M.

 10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå 
målet Ingen övergödning. M.

 11. Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. Ju.

 12. Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. Fi.

 13. Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. N.

 14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
S.

 15. Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar 
från exemplet NKS. S.

 16. Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.

 17. Grönt sparande. Fi.

 18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.

 19. God och nära vård. En reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.

 20. Skatt på modet – för att få bort  
skadliga kemikalier. Fi.

 21. Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. Ku.

 22. Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. Fi.

 23. Hälso- och sjukvård i det civila  
försvaret – underlag till  
försvarspolitisk inriktning. S.

 24. Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliterings-
process. S.

 25. Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. I.

 26. En sjukförsäkring anpassad efter 
individen. S.

 27. Högre växel i minoritetspolitiken. 
Stärkt samordning och uppföljning. 
Ku.

 28. En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. U.

 29. En ny myndighet för att stärka det 
psykologiska försvaret. Ju.

 30. En moderniserad arbetsrätt. A.

 31. En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. Fi.

 32. Grundpension. Några anslutande 
frågor. S.

 33. Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. U.

 34. Stärkt kvalitet och likvärdighet  
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.

 35. Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

 36. Ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. S.



 37. Ett nytt regelverk för arbetslöshets-
försäkringen. A.

 38. Ökad trygghet för visselblåsare. A.

 39. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. M.

 40. En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. Fi.

 41. Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen  
– en analys av de rättsliga förutsätt-
ningarna. A.

 42. En annan möjlighet till särskilt stöd. 
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. U.

 43. Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar 
 elevernas kunskaper. U.

 44. Grundlagsskadestånd – ett rättighets-
skydd för enskilda. Ju.

 45. Ett ändamålsenligt skydd för tryck- 
och yttrandefriheten. Ju.

 46. En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. Fi.

 47. Hållbar socialtjänst. En ny social-
tjänstlag. Del 1 och 2. S.

 48. Skatt på engångsartiklar. Fi.

 49. Enhetlig och effektiv marknads- 
kontroll. UD.

 50. Enklare skatteregler för enskilda 
näringsidkare. Fi.

 51. En ny lag om konsumentskydd 
vid köp och vissa andra avtal. Ju.

 52. Rutavdrag för äldre. Fi.

 53. Personuppgiftsbehandling vid antals-
beräkning inför klinisk forskning. N.

 54. En långsiktigt hållbar migrations-
politik. Ju.

 55. Innovation genom information. I.

 56. Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. Ku.

 57. Ett särskilt hedersbrott. Ju.

 58. EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
Fö.

 59. Innovation som drivkraft  
– från forskning till nytta. U.

 60. Det skatterättsliga företrädaransvaret 
– en översyn. Fi.

 61. Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. Fi.

 62. En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. N.

 63. Barnkonventionen och svensk rätt. A.

 64. Hästnäringens finansiering på den 
omreglerade spelmarknaden. Fi.

 65. 55 år och karensval. N.

 66. Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. U.



Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Ett nytt regelverk för arbetslöshets- 
försäkringen. [37]

Ökad trygghet för visselblåsare. [38]

Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen 
– en analys av de rättsliga förut- 
sättningarna. [41]

Barnkonventionen och svensk rätt. [63]

Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. [5]

Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. [8] 

Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. [12]

Grönt sparande. [17]

Skatt på modet – för att få bort skadliga 
kemikalier. [20]

Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. [22]

En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. [31]

Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. [35]

En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. [40]

En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. [46]

Skatt på engångsartiklar. [48]

Enklare skatteregler för enskilda närings-
idkare. [50]

Rutavdrag för äldre. [52]

Det skatterättsliga företrädaransvaret  
– en översyn. [60]

Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. [61]

Hästnäringens finansiering på den  
omreglerade spelmarknaden. [64]

Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
[58]

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. [25]

Innovation genom information. [55]

Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska  
månggiften. [2]

Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. [11]

Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

En ny myndighet för att stärka det  
psykologiska försvaret. [29]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd 
för enskilda. [44]

Ett ändamålsenligt skydd för tryck-  
och yttrandefriheten. [45]

En ny lag om konsumentskydd vid köp 
och vissa andra avtal. [51]

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
[54]

Ett särskilt hedersbrott. [57]



Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. [21]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt 
samordning och uppföljning. [27]

Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. [56]

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? [9]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet 
Ingen övergödning. [10]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. [39]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. [13]

Personuppgiftsbehandling vid antals- 
beräkning inför klinisk forskning. [53]

En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. [62]

55 år och karensval. [65]

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett 
viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
[1]

En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering. [6]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]

Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar  
från exemplet NKS. [15]

God och nära vård. En reform för ett  
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
[19]

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret  
– underlag till försvarspolitisk  
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
[24]

En sjukförsäkring anpassad efter individen. 
[26]

Grundpension. Några anslutande frågor. 
[32]

Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. [36]

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. 
Del 1 och 2. [47]

Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. [28]

Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. [33]

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. [34]

En annan möjlighet till särskilt stöd.  
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. [42]

Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar elevernas 
kunskaper. [43]

Innovation som drivkraft –från forskning 
till nytta. [59]

Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. [66]

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. 
[49]
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§ 118 Dnr 2021-00073 
Svar på Justitiedepartementets remiss, Krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-05, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har översänt den statliga utredningen (SOU 2021:2) Krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap för yttrande. 
Syftet med krav på språkkunskaper och om det svenska samhället är att stärka 
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Medborgarskapet står 
för samhörighet med Sverige utifrån objektiva, konkreta faktorer och förenar alla 
medborgare. Kraven ska omfatta den som har fyllt 16 år men inte 67 år, med vissa 
undantag. Det ska tas fram en ny bok för samhällskunskap och ett 
medborgarskapsprov. Provet ska genomföras digitalt och bestå av ett delprov i 
svenska och ett delprov i grundläggande samhällskunskap. 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för förslagen beräknas till cirka 35 
miljoner kronor. Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare 
bedöms öka med anledning av förslaget om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för medborgarskap. Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (ordförandebeslut) 2021-02-26 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-25 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 22 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-01-27 

Utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag till yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) avslagsyrkande. Ordföranden 
(M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 
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Svar på Justitiedepartementets remiss - Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-05, och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har översänt den statliga utredningen (SOU 2021:2) Krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap för yttrande. Syftet med krav på språkkunskaper och 
om det svenska samhället är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. 
Medborgarskapet står för samhörighet med Sverige utifrån objektiva, konkreta faktorer och förenar 
alla medborgare. Kraven ska omfatta den som har fyllt 16 år men inte 67 år, med vissa undantag. Det 
ska tas fram en ny bok för samhällskunskap och ett medborgarskapsprov. Provet ska genomföras 
digitalt och bestå av ett delprov i svenska och ett delprov i grundläggande samhällskunskap. 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för förslagen beräknas till cirka 35 miljoner kronor. 
Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare bedöms öka med anledning av 
förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Kostnaderna 
föreslås finansieras genom anslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (ordförandebeslut) 2021-02-26 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-25 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 22 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-01-27 

Utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 
2021:2) 
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Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

Beskrivning av ärendet 
1.  Inledning 
Regeringskansliet har översänt den statliga utredningen (SOU 2021:2) Krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap för yttrande senast 2021-04-15. Förslagen innebär 
ändringar i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap och vissa förordningar inom utbildningsområdet.  

Syftet med krav på språkkunskaper och om det svenska samhället är att stärka medborgarskapets status 
och främja ett inkluderande samhället. Kraven ska omfatta den som har fyllt 16 år men inte 67 år, med 
vissa undantag.  

Den som inte kan visa på kunskaperna ska kunna få dispens från kraven om han eller hon på grund av 
särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kunskaper. Hindren ska vara varaktiga och av 
viss omfattning. Det ska vara upp till individen att visa att den inte förmår eller kan uppnå 
kunskapskravet på grund av funktionsnedsättning eller personliga förhållanden. Det är inte 
funktionsnedsättningen som sådan som är avgörande utan hur den inverkar på personens förmåga att 
visa kunskap. Detta ska kunna styrkas. 

En ny förordning om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap föreslås också. Det ska tas 
fram ett medborgarskapsprov som ska genomföras digitalt och bestå av ett delprov i svenska och ett 
delprov i grundläggande samhällskunskap. Detta prov ska genomföras regelbundet över året mot en 
avgift. Digitala prov har flera fördelar jämfört med manuella prov men det har också i den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet uttalats att digital kompetens i grunden är en demokratifråga. 
Ordningen för medborgarskapsprovet föreslås bli helt fristående från handläggningen av 
medborgarskapsärenden. 

Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare bedöms öka med anledning av 
förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Kostnaderna 
föreslås finansieras genom anslag. Den tid som enskilda avsätter för att genomföra 
medborgarskapsprovet bedöms ge upphov till vissa samhällsekonomiska kostnader. Den totala 
samhällsekonomiska kostnaden beräknas till cirka 35 miljoner kronor. Därutöver tillkommer 
resekostnader på cirka 3,4 miljoner kronor. En ansökan om svenskt medborgarskap kostar i dag 1 500 
kronor medan en anmälan 175 kronor. Den som behöver göra hela medborgskapsprovet kommer att 
behöva betala 2 500 kronor, utöver ansöknings- eller anmälningsavgiften.  

Nämnden för Förskola & Grundskola har i yttrande anfört att förslaget inte innebär någon direkt 
påverkan på förskolan och grundskolans uppdrag utan det är andra myndigheter inom 
utbildningsväsendet som får ett utökat uppdrag. Förslagen kan komma att ha en indirekt påverkan men 
dessa är svårbedömda.  
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har avgränsat sitt yttrande till hur kravet på kunskaper i 
svenska språket och samhällskunskap kan påverka den nämndens etablerings-, arbetsmarknads- och 
utbildningsverksamheter och har ingen sammanfattande inställning till utredningens förslag som 
helhet. 

2.  Medborgarskapet 
2.1  Nationen, staten, folkrätten och juridiken 
Enligt folkrätten består en stat huvudsakligen av ett territorium (stat), en permanent befolkning (natio) 
och en regering som förmår styra över territoriet. De människor som utgör den permanenta 
befolkningen har normalt samma medborgarskap.  

Sociologen Zygmunt Bauman förklarar i en föreläsning i Stockholm 2017 (Zygmunt Bauman - 
Kosmopolitism - YouTube) att nationalstaten föddes efter blodiga inbördeskrig i Europa, där grannar 
dödade varandra på grund av religion. Vid den Westfaliska freden 1648, en milstolpe i europeisk 
historia, accepterades till slut att den som styr ska ha rätt att bestämma vilken gud undersåtarna ska tro 
på. Denna princip utvecklades efter hand till principen att den som styr också är nationen, cuius 
regio,eius natio. Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till 
skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag (www.so-rummet.se).  

2.2 Medborgarskap i Sverige 
Sverige får anses ha en liberal syn på medborgarskapet som framförallt är rättighetsbaserad. Den 
republikanska synen lägger större vikt vid skyldigheter, som att bidra till det allmännas bästa.   

Det svenska medborgarskapet vilar på två grundprinciper; härstamningsprincipen (föräldrars 
medborgarskap) och att statslöshet ska undvikas. Att bli svensk medborgare genom naturalisation är 
alltså ingen rättighet. Den sökande måste därför bland annat ha styrkt sin identitet, ha permanent 
uppehållstillstånd, ha sitt hemvist här och har haft eller förväntas ha ett hederligt levnadssätt.  

Medborgarskap anses vara en fråga som varje stat har exklusiv kompetens att besluta om. Den 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) skyddar inte uttryckligen 
rätten till medborgarskap, men Europadomstolen har uttalat att medborgarskapet har betydelse för en 
persons sociala identitet och rätten till privatliv, som regleras i EKMR. 

I 1 § i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap står att det svenska medborgarskapet är ett rättsligt 
förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. 
Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet 
representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. 

Medborgarskapet har en symbolisk innebörd som bygger på uppfattningen att reglerna om förvärv av 
medborgarskapet utgår från samhörighet med Sverige. Den som har tillräcklig sådan samhörighet bör 
vara eller ska åtminstone ha möjlighet att bli medborgare. Begreppet samhörighet tar sikte på konkreta 
och objektiva faktorer, t.ex. att en person bott i Sverige en längre tid eller att ett barn kan förväntas 
växa upp här i landet. Regeringen betonar (prop.2013/14:143) att frågan om samhörighet inte är 

https://www.youtube.com/watch?v=X9aAO8Roexo
https://www.youtube.com/watch?v=X9aAO8Roexo
http://www.so-rummet.se/
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beroende av en individs subjektiva förhållande till staten eller det omgivande samhället. Enligt 
regeringen förenar medborgarskapet medborgarna både med staten och med varandra, om inte annat så 
i en demokratisk gemenskap. 

Denna grundtanke om (objektiv, konkret) samhörighet ligger också till grund för kraven på kunskaper 
i svenska och om det svenska samhället.  

Det är samtidigt enligt regeringens uppfattning ett mycket viktigt steg i integrationsprocessen att nya 
svenska medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen. Ett välkomnande i form av 
en ceremoni kan bidra till att stärka de nya medborgarnas känsla av samhörighet med Sverige och att 
de känner att de betraktas som svenskar och accepteras fullt ut av samhället. Sedan april 2015 ska 
därför varje kommun minst en gång om året anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att 
högtidlighålla deras nya medborgarskap (29 § lag om svenskt medborgarskap). Ceremonierna ska ge 
uttryck för tanken att det svenska medborgarskapet är ett bevis för att en person är svensk. Dessa 
ceremonier sker ofta på nationaldagen runt om i landet. Sverige har under lång tid inte haft någon 
nationaldag. År 1983 blev den 6 juni Sveriges nationaldag. 

I Sverige är det dock liten skillnad mellan de som inte är svenska medborgare och som är bosatta här 
och svenska medborgare. Vissa skillnader kvarstår, till exempel är rätten till diplomatiskt skydd 
utomlands, rösträtt och rätten till ett svenskt pass, givet endast till medborgare. Sedan år 2001 är det 
möjligt att ha dubbla medborgarskap. 

När det gäller varför personer vill bli medborgare tycks det inte finnas någon enhetlig bild i 
forskningen. Vissa rapporter visar på en stark koppling mellan medborgarskapsförvärv och ekonomisk 
integration. 

3. Sverige; ett mångspråkigt och mångkulturellt samhälle 
Sverige har blivit ett inflyttningsland och beskrivs numera som ett mångkulturellt samhälle. Det är 
också ett samhälle med en befolkning som talar många olika språk. 1978 var det 8 procent av 
skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 2019 var andelen 30 procent. 

I Sverige var andelen utlandsfödda vid årsskiftet 2019/2020 nästan 20 procent. Andelen bosatta i 
Sverige med utländsk bakgrund uppgick 2019 till 33 procent (SCB). Arabiskan har mycket snabbt gått 
om finskan som Sveriges näst största språk.  

Språket kan ses som medborgarskapets förverkligande (SOU 2013:29).  

Diversitetsindex är ett mått på språklig mångfald. Där placerar sig Sverige på 0,3, där 0 betecknar att 
alla talar samma språk och 1 att ingen talar samma språk. Danmark och Norge ligger på 0,14 och 
Finland på 0,19. (Parkvall: Den nya mångfalden - Språken. Riksbankens Jubileumsfonds Årsbok 
2019). 

I betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) föreslås att språkkrav och 
kunskaper i samhällskunskap även ska införas för erhållande av permanent uppehållstillstånd. Det nya 
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kravet måste dock vara så balanserat, rättvist och jämställt som möjligt att det inte leder till 
exkludering och utestängande. 

3.1  Språkens ställning i Sverige 

Myndighetsspråket är enligt språklagen (2009:600) svenska. Lagen anger svenskans och andra språks 
ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den 
språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Svenska är således huvudspråk i 
Sverige. Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i 
Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.  Det allmänna har 
ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. 

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  Det allmänna 
har även här ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. För att ett 
språk ska anses vara ett minoritetsspråk ska det ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer 
eller ungefär hundra år. 

4.  Om krav på kunskaper i svenska språket och svenska samhället; tidigare utredningar 
Det finns inga krav på kunskaper i svenska språket i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, 
medborgarskapslagen. Något sådant krav har heller inte funnits i tidigare medborgarskapslagar. Dock 
förutsattes redan 1924 att en sökandes kunskaper i svenska skulle beaktas utan särskild reglering. Även 
i förarbetena till 1950 års medborgarskapslag förutsattes att kunskaper i svenska språket borde 
tillmätas stor betydelse. I praxis luckrades emellertid kravet på språkkunskaper upp och språkintyget 
avskaffades i början av 1980-talet. Därefter har den sökandes språkkunskaper i svenska i praktiken 
komma att sakna betydelse. 

I slutet av 1990-talet ansåg medborgarskapskommittén (SOU 1999:34) att språkkunskaper och 
kunskaper om det svenska samhället inte borde knytas till medborgarskapet. Språket var viktigt men 
det fanns betydande svårigheter att skapa en rättvis och praktisk genomförbar ordning för 
dokumentation av den enskildes kunskaper i svenska. Samhällets utgångspunkt borde istället vara den 
enskildes fria vilja att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar att lära sig svenska. Statens ansvar var 
främst att erbjuda utbildning. Det kunde enligt kommittén dessutom ifrågasättas om språkkravet skulle 
bidra till att höja medborgarskapets status, det kunde också leda till att det tog längre tid för en del 
personer att kvalificera sig för att bli svenska medborgare och dessutom utestänga vissa. Kommittén 
ansåg också att krav på kunskaper om det svenska samhället inte borde uppställas som krav på förvärv 
av medborgarrätt. Sammanfattningsvis ansåg regeringen då att det inte fanns tillräckliga skäl att införa 
krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället för att få medborgarskap. 

Globaliseringsrådet (inrättat av regeringen 2006) konstaterade att efterfrågan på svenskt 
medborgarskap föreföll vara hög från invandrare från länder utanför västvärlden men att dessa 
samtidigt verkade ha bristande kunskaper i svenska. Ett språkkrav skulle därför kunna fungera som ett 
instrument för att öka kunskaperna i svenska. Men efterfrågan på svenskt medborgarskap verkade vara 
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känslig för ökade krav. Därför kunde integrationen försämras. Omvänt gällde också att uppmjukade 
regler tycktes främja viljan att bli medborgare. 

I SOU 2013:29 ansågs svenska språket ha praktisk betydelse inom alla delar i samhället och att det var 
mer angeläget att lyfta fram detta i processen mot medborgarskap än vad som var fallet med kunskaper 
om samhället. Det fanns därför inga tillräckliga skäl att knyta kunskaper om samhället till 
medborgarskapsprocessen. 

5.  Svenska för invandrare (sfi) 
Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska. Sfi ska vara en kvalificerad 
språkutbildning som gör att man kan leva som samhällsmedborgare och arbetstagare i ett nytt samhälle 
där man redan vistas. År 2019 uppnådde 97 procent av de elever som slutförde sin kurs godkänt i sfi 
Att nästan alla får godkänt hänger samman med att eleven har rätt att fullfölja sin utbildning, det finns 
alltså ingen tidsgräns.  

I SOU 2020:66, Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk föreslås dock en tidsbegränsning på fyra år. Kungsbacka har fått också den 
utredningen på remiss och förslag till remissvar ges i annat ärende. Kungsbacka kommun har också 
fått utredningen Förskola för alla barn -för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) på remiss 
och förslag till remissvar ges i annat ärende. 

Sedan 2018 omfattas alla nyanlända av den så kallade utbildningsplikten och kan anvisas till sfi. En 
ändring i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021 (prop. 2020/21:55) som innebär att 
den som uppbär försörjningsstöd ska kunna avkrävas att delta i sfi. Detta tydliggör vad som ingår i att 
stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Under år 2019 deltog 123 000 elever i sfi i kommunal regi i genomsnitt med 1,3 kurser under året. De 
flesta var kvinnor. Majoriteten var i åldersspannet 25 - 39 år (55 procent). 10 procent hade sedan 
tidigare 0 - 3 års utbildning, 10 procent hade 3 - 6 års tidigare utbildning, 17 procent hade en 7 - 9-årig 
utbildning, 24 procent hade en 10 - 12 års utbildning medan 34 procent hade minst 13 års utbildning. 

6. Samhällskunskap 
Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för nyanlända invandrar ska åtta delar ingå i 
utbildningen, till exempel att bo i Sverige, att försörja sig och utvecklas, rättigheter och skyldigheter 
eller leva med barn i Sverige. I till exempel Jönköpings län var deltagandet dock, enligt utredningen, i 
utbildningen som helhet väldigt lågt, både 2018 och 2019. 

7.  Vilka som omfattas av de nya kunskapskraven 
Kravet gäller den som har fyllt 16 men inte 67 år. Riktåldern för pensionsuttag för år 2026 är 67 år.  

En konsekvens av förslagen om vilka som ska omfattas respektive inte ska omfattas av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap är således att även ogifta barn i vissa fall 
träffas av kravet på kunskap om de har fyllt 16 år. Av praxis framgår vidare att det sedan lång tid, trots 
avsaknaden av uttryckliga krav i bestämmelsen, har ställts krav på t.ex. hederligt levnadssätt, för att 
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barn fyllda 15 år ska omfattas av förälderns förvärv av medborgarskap. Således finns det redan de 
facto krav som måste beaktas.  

7.1  När kraven ska vara uppfyllda 
Kravet på kunskaper ska vara uppfyllt vid beslutstillfället i medborgarskapsärendet. 

Konsekvensen av detta är att en sökande som inte fyllt 16 år vid tidpunkten för anmälan eller ansökan 
om medborgarskap men som, på grund av t.ex. lång handläggningstid, hunnit fylla 16 år vid 
beslutstillfället kommer att behöva komplettera sin anmälan eller ansökan med betyg eller intyg på 
sina kunskaper eller göra det särskilt framtagna provet. Denna mindre önskvärda konsekvens bedöms 
av utredningen som olycklig men för närvarande oundviklig. 

8. Språkkrav i Europa 
Antalet stater i Europa som ställer krav på språkkunskaper för medborgaskap har ökat stadigt under de 
senaste 10 - 15 åren. Sverige var 2018 tillsammans med Irland och San Marino några av de få stater 
som inte ställde några formella krav på språkkunskaper. 

Det finns en gemensam europeisk referensram för språk, GERS. Den är indelad i olika kunskapsnivåer 
(sid. 185 - 186 i utredningen), nedan mycket förkortat: 

C2 – avancerad språkanvändare; mycket flytande, precist, förstår i princip allt 

C1 – avancerad språkanvändare; i princip flytande, krävande längre texter 

B2 – självständig språkanvändare – flytande vid normalt umgänge med modersmålstalare; relativt hög 
nivå 

B1 – självständig språkanvändare – förstå enkla sammanhängande texter i välkända ämnen, hantera 
situationer i områden där språket talas (motsvaras av sfi på kurs D-nivå) 

A2 – grundläggande information om familj, kommunicera i enkla sammanhang,  

A1 – förstå vardagliga uttryck, tala om var man bor, samtala på ett enkelt sätt om samtalet sker 
långsamt och tydligt 

8.1.  Krav inför medborgarskap i Europa 
I de europeiska länderna som presenteras i utredningen varierar språkkraven mellan GERS-nivå A1-
B2. Samtliga länder utom Finland och Island kräver kunskaper i samhällskunskap. De flesta ställer 
krav på personer mellan 18 - 65 år. I Norge gäller kraven till 67 år. 

Olika länder ha olika nivåer vilket förklaras av den olika synen på medborgarskap liberal eller 
republikansk. Sverige, Norge och Danmark framställs ofta som liberala men har olika syn på 
invandrings- och integrationspolitik. Utvecklingen i Danmark får nu beskrivas som restriktiv syn på 
medborgarskap medan Norge ligger någonstans mellan Sverige och Danmark.  

Fyra länder ha nivå B2, bl.a. Danmark, åtta länder har B1, bl.a. Finland, Island, sju länder har A2, bl.a. 
Norge (som ska flytta upp till B1, dock tidigast 2021-07-01). 
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Det finns forskning som ger stöd åt att språkkrav är det krav, framför t.ex. försörjnings- och 
vandelskrav, som utgör set största hindret för medborgarskap, särskilt för äldre och kvinnor. Det finns 
också studier som visar att införandet av språkkrav har lett till att färre medborgarskap beviljas. 

9.  Språkkrav och integration 
Det har bedrivits relativt omfattande empirisk och normativ forskning gällande betydelsen av krav på 
språkkunskaper för integrationen. Forskningen ger inga entydiga svar. Det tycks dock finnas visst stöd 
för att det finns någon typ av samband mellan invandrares språkkunskaper och framgång på 
arbetsmarknaden. Vidare, att ju fler integrationskrav, desto starkare är den ekonomiska integrationen. 
Men det finns inget stöd för att ökade integrationskrav också leder till ökad social eller politisk 
integration. Det finns inget stöd för att högt ställda språkkrav leder till bättre integration.  

När det gäller varför personer vill bli medborgare tycks det inte heller finnas någon enhetlig bild i 
forskningen. Vissa rapporter visar på en stark koppling mellan medborgarskapsförvärv och ekonomisk 
integration. 

10. Utredningens bedömningar och förslag med kommunledningskontorets kommentarer 
Avsnitt 7.4.2 Nivån på svenskkunskaperna 

Kravet på samhörighet ska avspeglas i vilken nivå som provet ska ligga på.  

Utredningen bedömer att nivån ska ligga på mellan GERS B1 och A2. Det måste enligt utredningen 
vara möjligt för de flesta människor med olika bakgrunder och förutsättningar att nå till den satta 
nivån. Språkkravet skapar enligt utredningen störst problem hos äldre och kvinnor, vilket gör att 
språkkravet från ett jämställdhetsperspektiv kan ifrågasättas. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Att lära sig ett nytt språk när man bli äldre har sina utmaningar, men det är inte omöjligt, särskilt om 
utbildningen är den enda sysselsättningen under etableringstiden två år och till synes på obegränsad tid 
efter dessa två år. Anekdotisk evidens visar deltagande i sfi i många år som enda sysselsättning.  

Slutsatsen att språkkravet från ett jämställdhetsperspektiv kan ifrågasättas förklaras inte närmare i 
utredningen. Kommunen anser följande. 

• Att språkkravet kan bli ett hinder för kvinnors medborgarskap har rimligen inget att göra med 
genus utan snarare med medföljande sociala normer från de stora migrantländerna ; samma liv 
som i hemlandet men på en annan geografisk plats, innebärande att sköta hem och barn och 
inte vara utanför hemmet i någon större mån. Det kan också vara så att den egna livsplanen fick 
ett avbräck. Det är således inte språkkravet som är ett hinder utan snarare de sociala normerna 
eller den livsplan som följt med kvinnor från hemlandet som kan utgöra hindren. Detta är en 
integrationsutmaning för både individen och Sverige. Språkkravet för medborgarskap (och 
kanske också permanent uppehållstillstånd) ska därför hellre ses som ett incitament till 
förändring med anledning av en ny livssituation med helt nya möjligheter istället för hinder.  
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• Eftersom begreppet samhörighet avser objektiva, konkreta faktorer är det svårt att se hur dessa 
kan avspegla sig i på vilken nivå provet ska ligga på sätt som utredningen föreslår. Om kraven 
på provet anpassas till individers bakgrund och förutsättningar i övrigt, har bedömningen glidit 
in på subjektiva faktorer, vilket i så fall skulle kunna strida mot intentionerna i 
medborgskapslagens portalparagraf. Nivån bör grundas på objektiva faktorer som att 
kunskapskraven ska ligga på den nivå som från samhällets perspektiv är acceptabel för att få 
svenskt medborgarskap. En sådan objektiv faktor är att individen kan leva ett språkligt 
självständigt liv i Sverige, till exempel utan att myndigheterna ska behöva anlita tolk enligt 
förvaltningslagens bestämmelser och kan tillgodogöra sig samhällsinformation på svenska.  

Det kan heller inte anses framgå att medborgarskapslagens syfte är att så många som möjligt ska bli 
medborgare i Sverige, även om det i förarbetena anses att den som har tillräcklig samhörighet med 
Sverige också därför bör vara medborgare. Inte ens EKMR skyddar rätten till medborgarskap direkt. 
Tvärtom innebär medborgarskapet såväl skyldigheter som rättigheter för båda parter – individen och 
staten.  

7.4.3 Vilka förmågor ska testas? 
Utredningen föreslår att för läs- och hörförståelse ska det krävas GERS-nivå motsvarande B1 och för 
skriftlig och muntlig färdighet A2. Skälet till detta är att läsa och höra är en receptiv språkförmåga 
medan och skriva och tala en produktiv språkförmåga. Utredningen anser att det med utgångspunkt 
från samhörigheten, ska ställas krav på alla förmågor och färdigheter. Majoriteten av de europeiska 
länderna har stannat för att ha samma nivå för alla färdigheter. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Indelningen i olika språkförmågor må vara logisk utifrån teoretiska perspektiv men inte från ett 
praktiskt perspektiv. Tala och höra är de språkförmågor som behöver användas mest i alla 
sammanhang. De hör ihop och att självständigt tala med en modersmålstalare på hennes eller hans 
språk ger samhörighet och har ett värde, inte minst för den nyanlända. Att kunna kommunicera och 
interagera med andra människor ökar möjligheterna till att bli en aktiv samhällsmedborgare som 
känner delaktighet och samhörighet. Att däremot läsa och sedan skriva, är färdigheter som inte har en 
sådan aktiv påverkan. Men att kunna läsa språket i det land man bor i är ett rimligt krav, inte minst för 
att kunna del av viktig samhällsinformation. Skrivförmågan – om man vill differentiera nivåerna – 
torde dock i normala, vardagliga sammanhang, ha mindre betydelse än de övriga språkförmågorna i 
detta sammanhang. Kommunledningskontoret anser därför att 

• Det ska krävas lägst GERS-nivå B1 för muntlig färdighet samt läs- och hörförståelse och 
GERS-nivå och lägst A2 för skrivfärdighet i svenska. B1-nivån innebär att individen är en 
självständig språkanvändare. 

7.5.1  Nivån på kunskaperna i samhällskunskap 
Provdelen i samhällskunskap ska baseras på en ny bok som ska tas fram för ändamålet för att öka 
förståelsen för vilka kunskaper som förväntas av den som vill ha ett svenskt medborgarskap. 
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Utredningen anser att kunskaperna ska ligga på en grundläggande nivå. Kunskaperna ska grundas på 
en ny bok som ska tas fram för ändamålet. Boken och provet ska baseras på den nya förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Av förordningens 3 § framgår vilka områden 
som ska ingå. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret delar inte utredningens uppfattning i att kunskaperna ska vara på en 
grundläggande nivå. Nyanlända med uppehållstillstånd och som vill bli svenska medborgare har i regel 
haft en kvalificeringstid i landet om ett antal år, såvitt kan förstås minst 4 år, men också så länge som 
upp till 8 år. Den grundläggande utbildningen i samhällskunskap borde därför redan ha genomförts 
under etableringstiden.  

Det går därför att ställa högre kunskapskrav i ärenden om medborgarskap. 

• Medborgarskapsprovet bör ha en högre kravnivå än proven som ges till nyanlända under 
etableringstiden eller vid erhållande av permanent uppehållstillstånd 

• 3 § i förordningen bör också kompletteras med 

- De sociala normer och värderingar som följt från historisk tid i Sverige; 
statsindividualismen inte minst och ”samhällskontraktets” innebörd (punkt 2). Detta i ljuset 
av att många invandrare i Sverige kommer från områden med traditionella och kortsiktiga 
överlevnadsstrategier och värderingar till ett diametralt annorlunda land med frihetliga och 
sekulära värderingar (World Value Survey: Med migranternas röst) 

- Bakgrunden till den svenska välfärden som ett nationellt projekt, inte ett internationellt; 
(punkt 4) 

- De informella demokratinormerna som finns vid utövandet av de demokratiska fri- och 
rättigheterna, såsom samarbete, öppenhet, tillit, respekt för det politiska spelets regler 
(punkterna 8 - 12) 

Sverige anses vara en av världens mest sekulariserade länder. I Sverige har religion i stigande 
omfattning ansetts vara en privatsak sedan mer än ett sekel tillbaka och staten sekulär i den meningen 
att kyrkan skiljdes från staten för två decennier sedan. Religion har heller inte varit någon konfliktfråga 
i Sverige, tills möjligen nu de senaste decennierna. Frågan om religion som identitet och livsstil som 
en del i vad invandrare ska lära sig om Sverige efter ett antal år, svarar inte mot normen eller den 
praktiska verkligheten i Sverige. Religion som allmänbildning bör kunna förekomma. I Sverige råder 
religionsfrihet men vilken gud individen tror på anses vara en privat angelägenhet som, i den 
egenskapen inte manifesteras offentligt i en form av en religiös identitet som kräver respekt (som i 
detta sammanhang inte är samma sak som att respektera). Men som punkt 13 om religion får förstås, 
kan innehållet ge en vilseledande bild om religion och särskilt utövandet av religion i Sverige.  

• Punkten bör utgå och istället ersättas med filosofi; om etik och moraliskt agerande i det 
svenska samhället och som kopplas ihop med övriga punkter, särskilt punkt 2 och 4. Det är 
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också lämpligt att det i utbildningen ingår vad som grundar identitet i en svensk kontext, 
eftersom identitet verkar vara en så viktig fråga.  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad befarar att boken kan komma att styra undervisning i 
vissa delar inom till exempel vuxenutbildningen istället för kursplanen, särskilt om detta blir något 
som efterfrågas av eleverna.  

Nämnden anser att det blir viktigt att kunna hålla isär den offentliga utbildningen som i grunden har ett 
annat ändamål än att ge de specifika kunskaper som riktar sig för medborgarskap. Det kan bli 
förvirrande för både elever och skola att hålla isär de olika ändamålen för utbildning respektive 
kunskap för medborgarskap när de så tydligt knyts till varandra. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret delar inte utredningens uppfattning att det ska vara möjligt att visa att 
kunskapskraven är uppfyllda på annat sätt än genom medborgarskapsprovet. Nämnden för Gymnasium 
& Arbetsmarknads farhågor beträffande de olika ”spåren” i utbildningarna och konsekvenserna av den 
nya boken är ytterligare faktorer som talar för att det inte ska vara möjligt att visa att kunskapskraven 
är uppfyllda på annat sätt än genom medborgarskapsprovet. 

Kommunledningskontoret förstår - med konsekvenserna av den så kallade gymnasielagen i minne - 
nämndens farhåga att skolpersonalen kan komma att utsättas för viss press vid bedömningen om 
kunskapskraven är uppfyllda, oaktat att möjligheterna till att få ett svenskt medborgarskap ändå finns 
kvar. Det kan finns risk för att bedömningarna av kunskapskraven inte blir likvärdiga. 

• Vid en samlad bedömning anser kommunledningskontoret att medborgarskapsprovet ska vara 
det enda prov som ska ligga till grund för att uppfylla kravet på kunskaper för svenskt 
medborgarskap.  

Avsnitt 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 och 8.3.1 Andra sätt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap 
än genom medborgarskapsprov 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anför följande i sitt yttrande. 

Krav på godkänt resultat i svenska och samhällskunskap i gymnasiet riskerar att bli ytterligare en 
faktor för elever att förhålla sig till för att klara kunskapsmålen i svenska och samhällskunskap i 
skolan. Detta kan säkert vissa elever uppfatta som positivt och bli en ytterligare motivation medan det 
för andra kan komma att hämma kunskapsinhämtningen i en redan svår situation.  

Nämnden vill även belysa att lärare och annan skolpersonal riskerar att försättas i en utsatt situation 
där viss press i betygssättningen uppstår eller relationen till eleverna påverkas. 
För vuxenutbildningen bedömer nämnden att fler personer kommer vilja slutföra sfi-studier snabbare 
för att visa kunskaper i svenska genom godkänt resultat på lägst kurs D i sfi. Det kan leda till bättre 
svenskkunskaper hos fler utrikesfödda och därigenom öka deras möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden och i samhället.  
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Det finns dock en risk att det kan försena utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden genom en 
förlängd studietid. För den kommunala vuxenutbildningen bedöms detta bidra till ett ökat antal 
deltagare inom framför allt SFI vilket i sin tur medför ökade kostnader och behov av personal för 
kommunerna. Det bör även påpekas att denna kompetens redan idag är svår att få tag i.  

Nämnden anser det positivt om fler studerar på vuxenutbildningen samtidigt är det viktigt att beakta 
utbildningens ändamål så det inte blir otydligt, för varken elever eller skola, vilka grunder utbildningen 
vilar på och vad den syftar till.  

Kommunledningskontorets kommentar 

Kommunledningskontoret delar nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads uppfattning. 

• Om andra sätt att visa att kunskapskravet är uppfyllt ändå genomförs i lagstiftningen, bör 
intyget eller betyget ha en begränsad giltighetstid om maximalt två år, som underlag i ett 
medborgarskapsärende, eftersom kunskaper, om de inte har använts, tappas efter en tid.  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Justitiedepartementets  remiss Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag att införa kunskapskrav i svenska språket och 
samhällskunskap för erhållande av svenskt medborgarskap. Kommunen vill därvid lyfta fram vikten av 
kunskaper i det svenska språket på en självständig nivå och goda kunskaper om det svenska samhället, 
inte minst som sammanhållande faktorer i ett mångspråkigt och mångkulturellt Sverige. 
 
Kommunen anser att kravet på objektiva och konkreta faktorer som innebörden i begreppet 
samhörighet frångås när det gäller samhörighetsbegreppets innebörd vid bedömning av nivån på 
kunskapskraven. Nivån bör grundas på objektiva faktorer, som att kunskapskraven ska ligga på den 
nivå som från samhällets perspektiv är acceptabel för att få svenskt medborgarskap, inte utifrån en 
persons individuella förutsättningar. 
 

Kommunen anser vidare att medborgarskapsprovet ska vara det enda prov som ska godkännas som 
underlag i ett ärende om medborgarskap. 

Kommunens inställning i detalj 
Avsnitt 7.4.2 Nivån på svenskkunskaperna (sid. 195) 

Kommunen instämmer inte i utredningens bedömning av kravnivå i förhållande till begreppet 
samhörighet. 

Eftersom begreppet samhörighet avser objektiva, konkreta faktorer är det svårt att se hur dessa kan 
avspegla sig i på vilken nivå provet ska ligga, på sätt som utredningen föreslår. Om kraven på provet 
anpassas till individers bakgrund och förutsättningar i övrigt, har bedömningen glidit in i subjektiva 
faktorer, vilket i så fall skulle kunna strida mot intentionerna i medborgskapslagens portalparagraf.  

• Nivån bör grundas på objektiva faktorer, som att kunskapskraven ska ligga på den nivå som 
från samhällets perspektiv är acceptabel för att få svenskt medborgarskap. En sådan objektiv 
faktor är att individen ska kunna leva ett språkligt självständigt liv i Sverige, till exempel utan 
att myndigheterna ska behöva anlita tolk enligt förvaltningslagens bestämmelser och ska kunna 
tillgodogöra sig samhällsinformation på svenska språket.  

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ju.ema@regeringskansliet.se
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Kommunen instämmer heller inte i att språkkravet utgör ett hinder för kvinnor att erhålla 
medborgarskap och därför kan ifrågasättas från ett jämställdhetsperspektiv.  

Att språkkravet kan bli ett hinder för kvinnors medborgarskap har rimligen inget att göra med genus 
utan snarare med medföljande sociala normer från de stora migrantländerna; samma liv som i 
hemlandet men på en annan geografisk plats, innebärande att sköta hem och barn och inte vara utanför 
hemmet i någon större mån. Det kan också vara så att den egna livsplanen fick ett avbräck. Det är 
således inte språkkravet som är ett hinder utan snarare de sociala normerna eller den livsplan som följt 
med kvinnor från hemlandet som kan utgöra hindren. Detta är en integrationsutmaning för både 
individen och Sverige. Språkkravet för medborgarskap (och kanske också permanent 
uppehållstillstånd) ska därför hellre ses som ett incitament till förändring med anledning av en ny 
livssituation med helt nya möjligheter istället för hinder.  

Avsnitt 7.4.3 Vilka förmågor ska testas 

Kommunen instämmer inte i de föreslagna kunskapsnivåerna i språkprovets olika delar. 

Indelningen i olika språkförmågor må vara logisk utifrån teoretiska perspektiv men inte från ett 
praktiskt perspektiv. Tala och höra är de språkförmågor som behöver användas mest i alla 
sammanhang. De hör ihop och att självständigt tala med en modersmålstalare på hennes eller hans 
språk ger samhörighet och har ett värde, inte minst för den nyanlända. Att kunna kommunicera och 
interagera med andra människor ökar möjligheterna till att bli en aktiv samhällsmedborgare som 
känner delaktighet och samhörighet. Att däremot läsa och sedan skriva, är färdigheter som inte har en 
sådan aktiv påverkan. Men att kunna läsa språket i det land man bor i är ett rimligt krav, inte minst för 
att kunna del av viktig samhällsinformation. Skrivförmågan – om man vill differentiera nivåerna – 
torde dock i normala, vardagliga sammanhang, ha mindre betydelse än de övriga språkförmågorna i 
detta sammanhang.  

Kommunen anser därför att 

• Det ska krävas lägst GERS-nivå B1 för muntlig färdighet samt läs- och hörförståelse och 
GERS-nivå och lägst A2 för skrivfärdighet i svenska.  

Avsnitt 7.5.1  Nivån på kunskaperna i samhällskunskap 

Kommunen instämmer inte i utredningens uppfattning att kunskaperna ska vara på en grundläggande 
nivå.  

Nyanlända med uppehållstillstånd och som vill bli svenska medborgare har i regel haft en 
kvalificeringstid i landet om ett antal år, såvitt kan förstås minst 4 år, men också så länge som upp till 8 
år. Den grundläggande utbildningen i samhällskunskap borde därför redan ha genomförts under 
etableringstiden. Det går att ställa högre kunskapskrav i ärenden om medborgarskap. 

Kommunen anser att 

• Medborgarskapsprovet bör ha en högre kravnivå än proven som ges till nyanlända under 
etableringstiden eller vid erhållande av permanent uppehållstillstånd 
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• 3 § i förordningen bör också kompletteras med eller revideras enligt följande. 

- De sociala normer och värderingar som följt från historisk tid i Sverige; 
statsindividualismen inte minst och ”samhällskontraktets” innebörd (punkt 2). Detta i ljuset 
av att många invandrare i Sverige kommer från områden med traditionella och kortsiktiga 
överlevnadsstrategier och värderingar till ett diametralt annorlunda land med frihetliga och 
sekulära värderingar (World Value Survey: Med migranternas röst) 

- Bakgrunden till den svenska välfärden som ett nationellt projekt, inte ett internationellt; 
(punkt 4) 

- De informella demokratinormerna som finns vid utövandet av de demokratiska fri- och 
rättigheterna, såsom samarbete, öppenhet, tillit, respekt för det politiska spelets regler 
(punkterna 8 - 12) 

- Punkt 13 bör utgå och istället ersättas med filosofi; om etik och moraliskt agerande i det 
svenska samhället och som kopplas ihop med övriga punkter, särskilt punkt 2 och 4. Det är 
också lämpligt att det i utbildningen ingår vad som grundar identitet i en svensk kontext, 
eftersom identitet verkar vara en så viktig fråga.  

Sverige anses vara en av världens mest sekulariserade länder. I Sverige har religion i 
stigande omfattning ansetts vara en privatsak sedan mer än ett sekel tillbaka och staten 
sekulär eftersom kyrkan skiljdes från staten för strax över två decennier sedan. Frågan om 
religion som identitet och livsstil som en del i vad invandrare ska lära sig om Sverige efter 
ett antal år, svarar inte mot normen eller den praktiska verkligheten i Sverige. Religion som 
allmänbildning bör kunna förekomma. I Sverige råder religionsfrihet men vilken gud 
individen tror på anses vara en privat angelägenhet som, i den egenskapen inte manifesteras 
offentligt i en form av en religiös identitet som kräver respekt (som i detta sammanhang 
inte är samma sak som att respektera). Religion har heller inte varit någon konfliktfråga i 
Sverige, tills möjligen nu de senaste decennierna. Som punkt 13 om religion får förstås, kan 
innehållet ge en vilseledande bild om religion och särskilt utövandet av religion i Sverige.  

Avsnitt 8 om att visa kunskaper på annat sätt 

Kommunen instämmer inte i utredningens förslag att det ska vara möjligt att visa att kunskapskraven är 
uppfyllda på annat sätt än genom medborgarskapsprovet.  Det finns risk för att bedömningarna om 
kunskapskraven är uppfyllda inte blir likvärdiga i landet och att lärare utsätts för viss press vid 
bedömningen av provresultat, oaktat att individen alltid har möjligheten till medborgarskapsprovet 
senare.  

Den nya boken kan komma att styra undervisningen i vissa delar inom till exempel vuxenutbildningen 
istället för kursplanen, särskilt om detta blir något som efterfrågas av eleverna.  

Det blir viktigt att hålla isär den offentliga utbildningen, som i grunden har ett annat ändamål, från 
utbildningar som syftar till att ge specifika kunskaper under etableringstiden respektive för ett svenskt 
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medborgarskap. Det kan bli förvirrande för både elever och skola att hålla isär de olika ändamålen för 
utbildning respektive kunskap för medborgarskap när de så tydligt knyts till varandra. 

• Vid en samlad bedömning anser kommunen att medborgarskapsprovet ska vara det (enda) prov 
som ska ligga till grund för att uppfylla kravet på kunskaper för svenskt medborgarskap.  

• Om förslaget till andra sätt att visa att kunskapskravet är uppfyllt ändå genomförs i 
lagstiftningen, bör intyget eller betyget ha en begränsad giltighetstid om maximalt två år, som 
underlag i ett medborgarskapsärende, eftersom kunskaper, om de inte har använts, tappas efter 
en tid.  

 

 
Kungsbacka kommun 
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§ 22 Dnr 2021-00112  

Remiss - Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap - KS 2021-00073 

Beslut 

Nämnden för förskola och grundskola har ingen erinran på förslaget och överlämnar 

tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen gällande remiss SOU 

2021:2. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun är remissinstans för SOU 2021:2 och därför har 

kommunstyrelsen har begärt in ett yttrande från nämnden för förskola och 

grundskola som underlag för kommunens samlade svar. Barn under 16 år undantas i 

förslaget från krav på att kunna visa kunskaper inom svenska och samhällskunskap 

och detta ställer sig förvaltningen bakom. I övrigt innebär inte förslaget någon direkt 

påverkan på förskolan och grundskolans uppdrag utan det är andra myndigheter inom 

utbildningsväsendet som får ett utökat uppdrag. Förslagen kan komma att ha en 

indirekt påverkan men dessa är svårbedömda och därför lämnas inga ytterligare 

synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap 

Beslutet skickas till 



 

 

Datum 

2021-01-27 
Diarienummer 

2021-00112 

 

 

 

 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över Remiss - Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap - KS 2021-00073 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för förskola och grundskola överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till 

kommunstyrelsen gällande remiss SOU 2021:2.  

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun är remissinstans för SOU 2021:2 och därför har kommunstyrelsen har begärt in 

ett yttrande från nämnden för förskola och grundskola som underlag för kommunens samlade svar. 

Barn under 16 år undantas i förslaget från krav på att kunna visa kunskaper inom svenska och 

samhällskunskap och detta ställer sig förvaltningen bakom. I övrigt innebär inte förslaget någon direkt 

påverkan på förskolan och grundskolans uppdrag utan det är andra myndigheter inom 

utbildningsväsendet som får ett utökat uppdrag. Förslagen kan komma att ha en indirekt påverkan men 

dessa är svårbedömda och därför lämnas inga ytterligare synpunkter på förslaget.  
 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Kungsbacka kommun är remissinstans för SOU 2021:2 och därför har kommunstyrelsen begärt in ett 

yttrande från nämnden för förskola och grundskola som underlag för kommunens samlade svar.  
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I betänkandet föreslås att för att förvärva medborgarskap ska det införas krav på kunskaper i svenska 

och samhällskunskap för personer i åldern 16-67 år. Undantag görs för exempelvis statslösa, nordiska 

medborgare och för enskilda individer om det finns särskilda skäl. Kunskaperna ska kunna visas på 

olika sätt. Ett sätt som föreslås införas är genom prov i samhällskunskap och svenska. Skolverket 

föreslås ansvara för framtagande av proven och högskolor och universitet för att genomföra proven 

som ska vara avgiftsbelagda. Andra sätt att visa kunskaper i svenska föreslås bland annat vara godkänt 

betyg från kommunal vuxen-utbildning (komvux) i svenska för invandrare (sfi) i kurs D, godkänt 

betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans årskurs 9 eller en kurs i någon av 

dessa ämnen från gymnasieskolan eller komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Syftet med 

kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Motsvarande 

möjligheter ges även för samhällskunskap.  

 

En förändring blir bland annat att också att barn till vårdnadshavare som förvärvar medborgarskap och 

är 16 – 18 år behöver kunna visa på kunskaper i svenska och samhällskunskap genom exempelvis 

godkänt betyg i ämnena i grundskolan för att få medborgarskap.  

 

Skolplikt gäller barn som är bosatta i Sverige. Även barn med tillfälliga uppehållstillstånd och 

asylsökande barn har rätt till utbildning även om de inte har skolplikt. Barn förväntas alltså få goda 

kunskaper inom svenska och samhällskunskap i skolan och detta är en av skälen till att barn under 16 

år inte omfattas av kraven vid medborgarskap.  

 

Förslaget ses inte ha någon direkt påverkan på nämndens uppdrag att bedriva för- och grundskola då 

målgruppen i huvudsak är barn under 16 år. Det är svårt att bedöma hur påverkan skulle kunna se ut 

indirekt i enskilda fall om utfallet blir att det inom en familj blir olika beslut om medborgarskap utifrån 

tex den enskildes språkförmåga. I utredningen framgår att det finns en risk att unga som vid 

prövningstillfället för medborgarskap är över 15 år behöver kunna visa på kunskaper inom svenska och 

samhällskunskap och att det skulle kunna bli så att ett barn utan godkända betyg inte beviljas men 

övriga yngre syskon och föräldrar i en familj beviljas. Utredningen bedömer dock att detta är en 

marginell grupp och att den unge har flera möjligheter att visa på kunskaper både genom betyg i 

grundskola och gymnasium exempelvis. Det finns också en risk att vissa grupper utifrån 

utbildningsbakgrund har svårare än andra att visa på språkkraven. För äldre barn blir kunskapskrav för 

att få medborgarskapets därmed en ytterligare faktor för att klara kunskapsmålen i svenska och 

samhällskunskap i skolan. Huruvida detta är positivt för kunskapsinhämtningen eller verkar negativt i 

form av till exempel ökad stress kan inte bedömas.  

 

 

 

Frida Byrsten     Maria Andersson  

Myndighet och stöd    Förvaltningschef 
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Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) 

Sammanfattande inställning 

Nämndens yttrande ska förstås mot bakgrund av den verksamhet som nämnden bedriver. Av den 

anledningen avgränsas yttrandet och belyser inte huruvida krav på kunskaper i svenska och 

samhällskunskap är relevanta kunskaper för ett medborgarskap. Nämnden väljer också att inte yttra sig 

över vilka kunskapskrav som är relevanta att ställa för medborgarskap eller vilka myndigheter som ska 

ansvara för olika delar av administrationen kring medborgarproven eftersom detta bedöms ligga 

utanför nämndens egen verksamhet. Nämndens yttrande fokuserar istället på hur krav på kunskaper i 

svenska och samhällskunskap för medborgarskap kan påverka den etablerings-, arbetsmarknads- och 

utbildningsverksamhet som nämnden bedriver.   

 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att frågan är mångfacetterad och komplex, inte 

minst utifrån nämndens breda uppdrag, där det finns olika perspektiv som behöver beaktas. Vidare kan 

även förslagen i utredningen påverka olika delar av verksamheten på vitt skilda vis. Utifrån detta väljer 

nämnden att inte ge en sammanfattande inställning till utredningen som helhet. Istället fokuserar 

nämnden under nedanstående rubrik att yttra sig över de delar i utredningen som bedöms kunna 

påverka nämndens uppdrag mest påtagligt. Det som framför allt bedöms kunna påverka nämndens 

verksamheter är kapitlet som avhandlar andra sätt att visa kunskap i svenska och samhällskunskap än 

genom medborgarprov. Utöver detta kapitel har nämnden endast valt att kommentera utvalda delar i 

utredningen nedan.  

Nämndens ställningstagande i detalj  

 

6.2 Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska grundas på samhörighet 

 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i utredningens bedömning att kravet på 

kunskaper i svenska och samhällskunskap ska grundas på samhörighet. Utifrån ett etablerings- och 

arbetsmarknadsperspektiv instämmer nämnden i att det kan finnas fördelar med krav på kunskaper i 

svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Exempel som nämnden bedömer kunna utgöra 

fördelar är att det kan leda till ökade kunskaper som underlättar för individer som vill studera vidare 

eller etablera sig på arbetsmarknaden. Det är samtidigt viktigt att kraven inte blir exkluderande och 

därigenom stänger ute grupper med till exempel lägre utbildningsbakgrund från medborgarskap.     
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7.5.1 Nivån på kunskaperna och en ny bok att basera provet på 

 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i utredningens förslag att provdelen i 

samhällskunskap ska baseras på en ny bok som tas fram för ändamålet. Detta eftersom det ökar 

förståelsen kring vilka kunskaper som en person som söker svenskt medborgarskap förväntas ha. 

Samtidigt finns en farhåga att boken kan komma att styra undervisning i vissa delar inom till exempel 

vuxenutbildningen istället för kursplanen, särskilt om detta blir något som efterfrågas av eleverna.  

Nämnden anser att det blir viktigt att kunna hålla isär den offentliga utbildningen som i grunden har ett 

annat ändamål än att ge de specifika kunskaper som riktar sig för medborgarskap. Det kan bli 

förvirrande för både elever och skola att hålla isär de olika ändamålen för utbildning respektive 

kunskap för medborgarskap när de så tydligt knyts till varandra.  

 

 

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 och 8.3.1 Andra sätt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap än 

genom medborgarprov 

  

Nämnden anser att de förslag som ges i områdena ovan kring andra sätt att visa kunskaper i svenska 

och samhällskunskap än genom medborgarprov är en mångfacetterad fråga som behöver belysas ur 

olika perspektiv. Det kan å ena sidan öppna upp att göra det enklare för individen att visa kunskaper på 

andra sätt och slippa genomgå ett medborgarskapsprov, vilket bedöms vara positivt. Å andra sidan 

riskerar det att öka pressen på elever och därigenom medverka till ökad stress, särskilt för yngre elever. 

Hälsa och lärande påverkas i hög grad av samma faktorer. Barns och ungas hälsa, välbefinnande och 

lärande är varandras förutsättningar.  

 

Nämndens farhåga är att krav på godkänt resultat i svenska och samhällskunskap i gymnasiet riskerar 

att bli ytterligare en faktor för elever att förhålla sig till för att klara kunskapsmålen i svenska och 

samhällskunskap i skolan. Detta kan säkert vissa elever uppfatta som positivt och bli en ytterligare 

motivation medan det för andra kan komma att hämma kunskapsinhämtningen i en redan svår 

situation.  

 

Nämnden vill även belysa att lärare och annan skolpersonal riskerar att försättas i en utsatt situation 

där viss press i betygssättningen uppstår eller relationen till eleverna påverkas. 

 

För vuxenutbildningen bedömer nämnden att fler personer kommer vilja slutföra SFI-studier snabbare 

för att visa kunskaper i svenska genom godkänt resultat på lägst kurs D i SFI. Detta bedöms vara 

positivt då det kan leda till bättre svenskkunskaper hos fler utrikesfödda och därigenom öka deras 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Det finns dock en risk att det kan 

försena utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden genom en förlängd studietid. För den kommunala 

vuxenutbildningen bedöms detta bidra till ett ökat antal deltagare inom framför allt SFI vilket i sin tur 
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medför ökade kostnader och behov av personal för kommunerna. Det bör även påpekas att denna 

kompetens redan idag är svår att få tag i.  

 

Nämnden anser det positivt om fler studerar på vuxenutbildningen samtidigt är det viktigt att beakta 

utbildningens ändamål så det inte blir otydligt, för varken elever eller skola, vilka grunder utbildningen 

vilar på och vad den syftar till.  

 

16.2.1 Förslag: Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare bedöms öka 

med anledning av förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 

medborgarskap. Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag. 

 

Som nämnden tidigare anfört kan kommunens kostnader för framför allt vuxenutbildningen komma att 

öka i och med förslaget. Det är därför angeläget att kommuner får kompensation för denna 

kostnadsökning. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer därför i utredningens förslag 

att finansiera dessa kostnader genom anslag.  
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Sammanfattning 

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås i detta betänkande att 
det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna 
visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på 
ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (med-
borgarskapsprovet), men det ska också vara möjligt att visa kun-
skaper på andra sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och 
en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgar-
skapets status och främja ett inkluderande samhälle. Nedan följer en 
sammanfattning av utredningens förslag.  

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap 

Krav på kunskaper för dem mellan 16 och 66 år 

Utredningen föreslår att det i lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap (medborgarskapslagen) ska ställas krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för att förvärva svenskt medborgar-
skap. Kravet på att visa kunskaper för svenskt medborgarskap före-
slås omfatta den som har fyllt 16 men inte 67 år. Kravet gäller dock 
inte statslösa personer födda i Sverige som är under 21 år och inte 
heller nordiska medborgare som förvärvar medborgarskap genom 
bestämmelserna om anmälan i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen.  
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Kunskaperna i svenska och samhällskunskap ska kunna visas 
på olika sätt 

Utredningen föreslår att kunskaperna i svenska och samhällskun-
skap ska kunna visas genom godkänt resultat på ett prov i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskaps-
provet, se nedan) eller på annat sätt. Andra sätt att visa kunskaper i 
svenska föreslås bl.a. vara godkänt betyg från kommunal vuxen-
utbildning (komvux) i svenska för invandrare (sfi) i kurs D, godkänt 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans års-
kurs 9 eller en kurs i någon av dessa ämnen från gymnasieskolan eller 
komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Även godkänt resul-
tat på Tisus-testet föreslås godtas som bevis på kunskaper i svenska.  

Likaså föreslås att den som har godkänt avgångsbetyg i danska, 
norska eller svenska från en nordisk grundskola eller ett nordiskt 
gymnasium ska anses ha de kunskaper i svenska som efterfrågas för 
förvärv av svenskt medborgarskap.  

När det gäller andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 
föreslås bl.a. att godkänt betyg i samhällskunskap från grundskolans 
årskurs 9 eller en kurs i samhällskunskap från gymnasiet eller kom-
vux på grundläggande eller gymnasial nivå ska godtas som bevis på 
sådana kunskaper. Även godkänt betyg från en kurs i samhällsorien-
terande ämnen från komvux på grundläggande nivå föreslås godtas 
som bevis på kunskaper i samhällskunskap. 

Kunskapskravet ska vara uppfyllt vid prövningen av kriterierna för 
förvärv av svenskt medborgarskap, dvs. vid tidpunkten för beslutet 
om medborgarskap.  

Dispens från kravet på kunskaper om det finns särskilda skäl 

Utredningen föreslår att den som inte rimligen kan förväntas visa 
kunskaper i svenska och samhällskunskap ska kunna få dispens från 
kravet på kunskaper om det föreligger särskilda skäl. Begreppet sär-
skilda skäl föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller 
andra personliga förhållanden. För att dispens ska kunna medges ska 
funktionsnedsättningen eller de personliga förhållandena ha en sådan 
påverkan på individens förmåga att visa kunskaper och vara av sådan 
omfattning och varaktighet att det inte är rimligt att kräva att denne 
visar kunskaper. Bedömningen av om det föreligger särskilda skäl för 
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dispens föreslås göras i samband med handläggningen av en anmälan 
eller ansökan om medborgarskap (se nedan). 

Ett medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap 

Ett digitalt prov i två delar 

Utredningen föreslår att det ska tas fram ett särskilt prov för svenskt 
medborgarskap. Provet ska genomföras digitalt och bestå av två 
delar; ett delprov i svenska och ett delprov i grundläggande samhälls-
kunskap.  

Utredningen föreslår också att medborgarskapsprovet ska kon-
strueras för t.ex. blinda. 

Medborgarskapsprovets innehåll och nivå 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet i svenska ska pröva 
läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet och att det 
ska utformas på två nivåer. Delarna som testar läs- och hörförståelse 
ska utformas på en nivå som motsvarar B1 enligt den Gemensamma 
europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedöm-
ning (GERS), medan delarna som ska pröva skriftlig och muntlig 
färdighet ska utformas på A2-nivå.  

När det gäller medborgarskapsprovets samhällskunskapsdel före-
slås tyngdpunkten vara att testa sådana grundläggande kunskaper 
som man behöver ha för att leva och fungera i det svenska samhället 
med fokus på demokrati och den demokratiska processen. Vidare 
föreslås att provet ska vara utformat på svenska på en språklig nivå 
för läs- och hörförståelse som motsvarar GERS-nivå B1. Provet ska 
baseras på innehållet i en bok som ska tas fram särskilt för med-
borgarskapsprovet i samhällskunskap (se nedan).  

De språknivåer som utredningen föreslår ligger i linje med de 
nivåer som många andra europeiska länder ställer som krav för för-
värv av medborgarskap.  
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En bok till grund för medborgarskapsprovet i samhällskunskap 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet i samhällskunskap 
ska grundas på en för ändamålet särskilt framtagen bok. Boken ska 
innehålla sådana kunskaper som man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället med fokus på demokrati och den 
demokratiska processen och den ska finnas tillgänglig för nedladd-
ning från nätet på svenska och tio invandrarspråk i Sverige. Boken 
föreslås innehålla följande delområden: 

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 

2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut i dag 
(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, teknik-
samhälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det svenska 
samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 

5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 

6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och betydelsen 
av hållbar utveckling. 

7. Integration och segregation. 

8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer för 
rättssäkerhet. 

9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå. 

10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän rösträtt. 

11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig 
medborgare. 

12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som med 
mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer och 
processer. 

13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar och hur 
de har betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och 
livsstil.  
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14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare internationella 
samarbeten. 

Genomförandet av medborgarskapsprovet 

Provtidpunkter och provavgifter 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet ska genomföras 
regelbundet över året, men att de exakta datumen ska beslutas av 
Universitets- och högskolerådet (UHR) efter samråd med Statens 
skolverk (Skolverket) och genomförande universitet och högskolor 
(se nedan). Avgiften för att göra provet i svenska föreslås vara 
2 000 kronor per provdeltagare och provtillfälle medan provet i sam-
hällskunskap föreslås kosta 500 kronor per provdeltagare och prov-
tillfälle. Den som är statslös och har fått flyktingförklaring eller 
resedokument från svensk myndighet föreslås dock inte behöva 
betala någon avgift.  

Provet ska kunna genomföras med anpassning 

Utredningen föreslår att den som har en funktionsnedsättning som 
gör att denne har behov av anpassning för att kunna genomföra 
provet ska kunna medges det. Även andra personliga förhållanden 
föreslås kunna läggas till grund för anpassning vid genomförandet av 
provet. Att ett prov genomförs med anpassning kan t.ex. innebära 
att provtiden förlängs eller att text förstoras upp eller skrivs ut på 
papper. Individen har således en förmåga att visa kunskap, men för-
mågan är nedsatt t.ex. på grund av en funktionsnedsättning.  

Provresultat 

Utredningen föreslår att ett godkänt resultat på medborgarskapsprov 
ska gälla obegränsat i tiden och att UHR ska besluta om resultatet. 
Provresultatet föreslås anges provdel för provdel så att resultatet för 
provdelen i svenska respektive samhällskunskap separeras. För prov-
delen i svenska föreslås dessutom att resultatet ska anges separat för 
varje förmåga och färdighet. Följden av att provresultatet anges för 
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varje förmåga och färdighet separat är att individen kan välja att göra 
om den eller de delar som denne tidigare inte klarat. 

Fördelningen av ansvar  

Migrationsverket 

Som en följd av utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap kommer Migrationsverkets handläggning av 
medborgarskapsärenden att innefatta en bedömning av om kun-
skapskravet är uppfyllt, alternativt en bedömning av om det före-
ligger särskilda skäl för att medge dispens från kravet. 

Skolverket 

Utredningen föreslår att Skolverket ska ansvara för framtagandet av 
den bok som provdelen i samhällskunskap ska bygga på. Skolverket 
föreslås också ansvara för rättningen av medborgarskapsprovet, att 
kontinuerligt ta fram och utveckla medborgarskapsprovet i svenska 
och samhällskunskap och att kontinuerligt ta fram bedömnings-
kriterier och rättningsinstruktioner för medborgarskapsprovet.  

UHR 

Utredningen föreslår att UHR ska ha det övergripande ansvaret för 
medborgarskapsprovet och fatta beslut om medborgarskapsprovets 
resultat eller om att en provdeltagare inte ska få ett resultat på provet 
samt utestängning från deltagande i provet på grund av fusk. De två 
sistnämnda besluten föreslås kunna överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. UHR föreslås även samordna de involverade myndig-
heternas arbete och insatser. 

Universitet och högskolor 

Utredningen föreslår att universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ska ansvara för att genomföra med-
borgarskapsprovet. Detta får ske i samverkan mellan lärosätena.
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Summary 

In accordance with the remit of the Inquiry, we propose in this 
report that a requirement of knowledge of Swedish and civics should 
be introduced for the acquisition of Swedish citizenship. We pro-
pose that it should be possible to prove this knowledge in various 
ways. One way we propose is by passing a specially produced test in 
Swedish and civics (the citizenship test), but it should also be 
possible to prove knowledge in other ways. The proposals should 
enter into force on 1 January 2025 and be regulated in the Swedish 
Citizenship Act (2001:82) and a new ordinance: the ordinance on 
the citizenship test in Swedish and civics. The purpose of the 
requirement is to enhance the status of citizenship and promote an 
inclusive society. A summary of our proposals is set out below.  

Requirement of knowledge of Swedish and civics 
for Swedish citizenship  

Requirement of knowledge for people aged between 16 and 66 

The Inquiry proposes that the Swedish Citizenship Act (2001:82) 
should stipulate that knowledge of Swedish and civics is required for 
the acquisition of Swedish citizenship. The knowledge requirement 
for Swedish citizenship should cover people who have turned 16 but 
not 67 years. However, this requirement should not apply to state-
less persons born in Sweden who are under 21 or to Nordic citizens 
who acquire citizenship through the provisions on notification in 
Sections 18 and 19 of the Citizenship Act.  
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Possibility of proving knowledge of Swedish and civics 
in various ways 

The Inquiry proposes that it should be possible to prove knowledge 
of Swedish and civics by passing test in Swedish and civics for Swedish 
citizenship (the citizenship test, see below) or in other ways. Other 
ways of proving knowledge of Swedish proposed include a pass from 
municipal adult education (komvux) in Swedish for immigrants (SFI) 
on course D, a pass in Swedish or Swedish as a Second Language from 
Year 9 of compulsory school or a course in one of these subjects 
from upper secondary school or municipal adult education at basic 
or upper secondary level. A pass in the Tisus Test should also be 
accepted as proof of knowledge of Swedish. Similarly, we also propose 
that a person who has a pass in Danish, Norwegian or Swedish in a 
leaving certificate from a Nordic compulsory school or upper 
secondary school should be considered to have the knowledge of 
Swedish being required for the acquisition of Swedish citizenship.  

As regards other ways of proving knowledge of civics, our pro-
posals include accepting a pass in civics from Year 9 of compulsory 
school or a course in civics from upper secondary school or municipal 
adult education at basic or upper secondary level as proof of such 
knowledge. We propose that a pass in a course in social subjects from 
municipal adult education at basic level should also be accepted as 
proof of knowledge of civics. 

The knowledge requirement should be fulfilled at the time when 
the criteria for Swedish citizenship are examined, i.e. at the time of 
the decision on Swedish citizenship.  

Exemption from the knowledge requirement if there are special 
reasons 

The Inquiry proposes that a person who cannot reasonably be 
expected to prove knowledge of Swedish and civics should be able to 
get an exemption from the knowledge requirement if there are special 
reasons. We propose that the term special reasons should cover 
significant functional disabilities or other personal circumstances. For 
an exemption to be granted the disability or the personal circum-
stances should have an effect on the individual’s ability to prove 
knowledge and be of a scale and duration that mean that it is not 
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reasonable to require that they prove knowledge. Our proposal is that 
the assessment of whether there are special reasons for an exemption 
should be made when a notification or application for citizenship is 
processed (see below). 

A citizenship test in Swedish and civics 

A digital test in two parts 

The Inquiry proposes that a special test for Swedish citizenship 
should be produced. The test should be held digitally and consist of 
two parts: a part in Swedish and a part in basic civics.  

The Inquiry also proposes that the citizenship test should be 
designed for blind people, for example. 

Content and level of the citizenship test 

The Inquiry proposes that the citizenship test in Swedish should test 
reading and listening comprehension and written and oral pro-
ficiency and that it should be designed at two levels. The parts that 
test reading and listening comprehension should be designed at a 
level that corresponds to B1 according to the Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-
ment (CEFR), while the parts that test written and oral proficiency 
should be designed at level A2.  

As regards the civics part of the citizenship test, we propose that 
the emphasis should be on testing basic knowledge needed to live and 
function in Swedish society focusing on democracy and the demo-
cratic process. We also propose that the test should be designed in 
Swedish at a language level for reading and listening comprehension 
that corresponds to CEFR level B1. The test should be based on the 
content of a book produced specially for the citizenship test in civics 
(see below).  

The language levels proposed by the Inquiry are in line with the 
levels required by many other European countries for the acquisition 
of citizenship.  
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A book as the basis for the citizenship text in civics 

The Inquiry proposes that the citizenship test in civics should be 
based on a book specially produced for the purpose. The book 
should contain knowledge needed to live and function in Swedish 
society focusing on democracy and the democratic process and it 
should be available for download in Swedish and ten immigrant 
languages in Sweden. We propose that the book should contain the 
following parts: 

1. Sweden's geographical and geopolitical situation. 

2. Historical events of importance for what Sweden is like today 
(agrarian society, industrialisation, world wars, the postwar 
period, technology society and digitalisation). 

3. How traditions are of importance and how they have affected 
Swedish society. 

4. Structure of Sweden’s welfare services and their financing. 

5. Labour market, working life and private finances. 

6. The importance of the climate and environment for our living 
conditions and the importance of sustainable development. 

7. Integration and segregation. 

8. Sweden’s constitution, the Swedish legal system and principles 
for the rule of law. 

9. Sweden’s democratic and political organisation at local and national 
level. 

10. Political elections and parties in Sweden. Popular movements and 
universal suffrage. 

11. What it means to be an active, responsible and engaged citizen. 

12. Familiarity both with fairness, equity and gender equality and with 
human rights and democratic values, principles and processes. 

13. Familiarity with world religions and outlooks on life and what 
importance they have for people’s identity, group membership 
and lifestyle.  



SOU 2021:2 Summary 

23 

14. General knowledge about the EU and other important inter-
national cooperation. 

Arrangement of the citizenship test  

Test dates and charges 

The Inquiry proposes that the citizenship test should be held regularly 
over the year, but that the exact dates should be decided by the 
Swedish Council for Higher Education (UHR) after consultation 
with the Swedish National Agency for Education and the universities 
and other higher education institutions arranging the test (see below). 
Our proposal is that the charge for taking the test in Swedish should 
be SEK 2 000 per participant and session while the test in civics should 
cost SEK 500 per participant and session. However, a person who is 
stateless and has been given a declaration of refugee status or a travel 
document by a Swedish authority should not have to pay any charge.  

It should be possible to arrange the test with adaptations 

The Inquiry proposes that a person who has a disability that means 
that they need an adaptation to be able to take the test should be 
allowed this. We propose that it should also be possible for other 
personal circumstances to form the basis for adaptations in taking 
the test. Taking a test with an adaptation can, for example, mean that 
the time allowed for the test is extended or that text is enlarged or 
written out on paper. The individual thus has an ability to prove 
knowledge but their ability is impaired on account of a disability, for 
instance.  

Test results 

The inquiry proposes that there should be no time limit for a pass in 
the citizenship test and that the results should be decided by the 
UHR. Our proposal is that the test result should be stated for each 
part of the test, i.e. the parts in Swedish and civics should be separated. 
As regards the part in Swedish, we also propose that the result should 
be stated separately for each ability and proficiency. When the test 
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result is stated separately for each ability and proficiency, the 
individual is able to choose to retake the part or parts that they have 
not already passed. 

Distribution of responsibilities  

Swedish Migration Agency 

As a result of the Inquiry’s proposal of a requirement of knowledge 
of Swedish and civics, the Swedish Migration Agency’s processing of 
citizenship cases will include an assessment of whether the require-
ment has been fulfilled or, alternatively, an assessment of whether 
there are special reasons to grant an exemption from the requirement. 

Swedish National Agency for Education 

The Inquiry proposes that the Swedish National Agency for Education 
should be responsible for the book that the part of the test in civics 
will be based on. We also propose that the National Agency for 
Education should be responsible for the correction of the citizenship 
test, the ongoing production and development of the citizenship test 
in Swedish and civics and for the ongoing production of assessment 
criteria and correction instructions for the citizenship test. 

Swedish Council for Higher Education (UHR)  

The Inquiry proposes that the UHR should have the overall 
responsibility for the citizenship test and make decisions on the 
results of the citizenship test or that a test participant will not be given 
a result from the test as well as on exclusion from the test on account 
of cheating. It should be possible to appeal the latter two decisions to 
a general administrative court. The UHR should also coordinate the 
work done and measures taken by the agencies involved. 
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Universities and other higher education institutions 

The Inquiry proposes that universities and other higher education 
institutions covered by the Higher Education Act (1992:1434) should 
be responsible for arranging the citizenship test. This will have to be 
done in collaboration between the higher education institutions. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap  

dels att 7–13, 18 och 19 §§ och punkt 4 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 a §, 13 a–13 d §§, 
och närmast före 13 a § en rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §1 
Ett barn som inte har svenskt medborgarskap förvärvar svenskt 

medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har vårdnaden 
om barnet, om barnet 

Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år. 
Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, 

krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker till 

 
1 Senaste lydelse 2014:481. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige, och 

2. har hemvist här i landet sedan 
tre år eller, om barnet är statslöst, 
två år. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige,  

2. har hemvist här i landet sedan 
tre år eller, om barnet är statslöst, 
två år, och  

3. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 
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det. Sådant samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt för-
hindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på 
grund av något annat liknande förhållande. 

8 §2 
En utlänning som har fyllt arton men inte tjugoett år förvärvar 

svenskt medborgarskap genom anmälan, om han eller hon 
1. har permanent uppehålls-

tillstånd i Sverige, och 
2. har hemvist här i landet 

sedan han eller hon fyllde tretton 
år eller, i fråga om den som är 
statslös, femton år. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige,  

2. har hemvist här i landet 
sedan han eller hon fyllde tretton 
år eller, i fråga om den som är 
statslös, femton år, och 

3. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 

9 §3 
Den som har fyllt arton år och som har förlorat eller befriats från 

sitt svenska medborgarskap återfår detta genom anmälan, om han 
eller hon 

1. har permanent uppehållstillstånd i Sverige, 
2. har haft hemvist här i landet 

under sammanlagt tio år, och 
3. sedan två år har hemvist här 

i landet. 

2. har haft hemvist här i landet 
under sammanlagt tio år, 

3. sedan två år har hemvist här 
i landet, och  

4. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 

 
10 §4 

Om en utlänning blir svensk medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, 
förvärvar även hans eller hennes ogifta barn som har hemvist här i 
landet och inte har fyllt arton år svenskt medborgarskap om utlän-
ningen  

 
2 Senaste lydelse 2014:481. 
3 Senaste lydelse 2014:794. 
4 Senaste lydelse 2014:481. 
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1. ensam har vårdnaden om barnet, eller 
2. har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och han 

eller hon är svensk medborgare. 
Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och 

som inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 
8 eller 9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han 
eller hon står under bådas vårdnad.  

 För förvärv av medborgarskap 
krävs att kunskaper i svenska och 
samhällskunskap enligt 13 a § har 
visats vid beslutstillfället. 

     
 10 a § 

Den som inte kan visa kun-
skaper i svenska och samhällskun-
skap enligt 7 § 3, 8 § 3, 9 § 4 och 
10 § tredje stycket förvärvar svenskt 
medborgarskap genom anmälan 
endast om han eller hon på grund 
av särskilda skäl inte rimligen kan 
förväntas visa sådana kunskaper. 

 
11 §5 

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap 
(naturaliseras), om han eller hon har 

1. styrkt sin identitet, 
2. fyllt arton år, 
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 
4. hemvist här i landet 
a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk 

medborgare, 
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma 

som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), 
c) sedan fem år i fråga om 

övriga utlänningar, och 
5. haft och kan förväntas kom-

ma att ha ett hederligt levnadssätt. 

c) sedan fem år i fråga om 
övriga utlänningar,  

5. haft och kan förväntas kom-
ma att ha ett hederligt levnadssätt, 
och 

 
5 Senaste lydelse 2005:722. 
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6. visat kunskaper i svenska 
och samhällskunskap enligt 13 a §. 

 
12 §  

Om kraven i 11 § inte är upp-
fyllda får, om inte annat följer av 
andra stycket, sökanden ändå 
naturaliseras, om 

Om kraven i 11 § inte är upp-
fyllda får, om inte annat följer av 
andra och tredje styckena, sökan-
den ändå naturaliseras, om 

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare, 
2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller 
3. det annars finns särskilda skäl till det. 
En sökande som inte kan styrka sin identitet enligt 11 § 1 får 

naturaliseras, endast om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist 
här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig. 

 En sökande som inte kan visa 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 11 § 6 får natura-
liseras endast om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa sådana 
kunskaper.  

    
13 § 

I ett beslut om naturalisation 
skall det bestämmas om även 
sökandens ogifta barn som är 
under arton år förvärvar svenskt 
medborgarskap. 

I ett beslut om naturalisation 
ska det bestämmas om även 
sökandens ogifta barn som är 
under arton år förvärvar svenskt 
medborgarskap. 

För förvärv av medborgarskap 
krävs att kunskaper i svenska och 
samhällskunskap har visats enligt 
13 a §. 

Den som inte kan visa kun-
skaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a § får natura-
liseras endast om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa sådana 
kunskaper. 
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Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap 

 
 
 
 
 
 
 

13 a § 
Kunskaper i svenska och sam-

hällskunskap ska visas antingen 
genom godkänt medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskun-
skap eller på annat sätt i enlighet 
med 13 b § eller 13 c §. 

Provet i svenska ska pröva läs- 
och hörförståelse på nivå B1 enligt 
gemensam europeisk referensram 
för språk och skriftlig och muntlig 
färdighet på nivå A2. 

Provet i samhällskunskap ska 
utformas på svenska på nivå B1 
enligt den gemensamma referens-
ramen och pröva grundläggande 
samhällskunskap.  

Kravet att visa kunskaper gäller 
för den som har fyllt sexton men 
inte sextiosju år. Kravet gäller inte 
statslösa födda i Sverige under 
tjugoett år. 

 
 13 b § 

Andra sätt att visa kunskaper i 
svenska enligt 13 a § första stycket 
är genom  

1. godkänt betyg i svenska för 
invandrare i kurs D, 

2. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från  

a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, 

eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 

10,  
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3. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk mot-
svarande grundskolans årskurs 9 
från gymnasial introduktions-
utbildning,  

4. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från en 
kurs i gymnasieskolan, gymnasie-
särskolan eller motsvarande utbild-
ning,  

5. godkänt betyg i en kurs i 
svenska eller svenska som andra-
språk från kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande eller 
gymnasial nivå, eller 

6. godkänt resultat på Tisus-
test.  

Vid förvärv av svenskt med-
borgarskap enligt 7–10, 11 och 
13 §§ ska en utlänning anses ha 
kunskaper i svenska om denne 
kan visa godkänt avgångsbetyg i 
danska, norska eller svenska från 
en nordisk grundskola eller ett 
nordiskt gymnasium. 

 
 13 c § 

Andra sätt att visa kunskaper i 
samhällskunskap enligt 13 a § första 
stycket är genom  

1. godkänt betyg i samhälls-
kunskap från  

a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, 

eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 

10,  
2. godkänt betyg i samhällskun-

skap från en kurs i gymnasieskolan, 
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gymnasiesärskolan eller mot-
svarande utbildning, eller 

3) godkänt betyg i en kurs i 
a) samhällskunskap eller en 

kurs i grundläggande samhälls-
orienterande ämnen från kom-
munal vuxenutbildning på grun-
dläggande nivå, eller 

b) samhällskunskap från kom-
munal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå. 

     
 13 d § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om det medborgar-
skapsprov som avses i 13 a § första 
stycket. 

18 §6 
En medborgare i en avtalsstat förvärvar svenskt medborgarskap 

genom anmälan, om han eller hon 
1. har fyllt arton år, 
2. har hemvist här i landet sedan fem år, och 
3. under denna tid inte har dömts till frihetsberövande påföljd. 
När en person förvärvar med-

borgarskap på sådant sätt tillämpas 
10 § i fråga om medborgarens 
barn. 

När en person förvärvar med-
borgarskap på sådant sätt tillämpas 
10 § första och andra styckena i 
fråga om medborgarens barn. 

19 § 
Den som har förlorat sitt 

svenska medborgarskap och där-
efter oavbrutet varit medborgare 
i en avtalsstat, får tillbaka svenskt 
medborgarskap genom anmälan, 
om han eller hon har tagit hem-
vist här i landet. Vid sådant för-

Den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap och där-
efter oavbrutet varit medborgare 
i en avtalsstat, får tillbaka svenskt 
medborgarskap genom anmälan, 
om han eller hon har tagit hem-
vist här i landet. Vid sådant för-

 
6 Senaste lydelse 2014:481. 
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värv av medborgarskap tillämpas 
10 § när det gäller medborgarens 
barn. 

värv av medborgarskap tillämpas 
10 § första och andra styckena när 
det gäller medborgarens barn. 

 
Punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 

(2001:82) om svenskt medborgarskap 
Den som har förlorat sitt 

svenska medborgarskap enligt 
7 § lagen (1950:382) om svenskt 
medborgarskap återfår detta 
genom anmälan till Migrations-
verket. 

Den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap enligt 
7 § lagen (1950:382) om svenskt 
medborgarskap återfår detta 
genom anmälan till Migrations-
verket under förutsättning att han 
eller hon vid beslutstillfället har 
visat kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 13 a § i den nya 
lagen. 

Om den som anmälan avser står under någon annans vårdnad vid 
tidpunkten för anmälan, görs denna istället av den eller dem som är 
vårdnadshavare. 

Om anmälan avser ett barn som har fyllt tolv år och har utländskt 
medborgarskap krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att 
barnet samtycker till det. Sådant samtycke behövs dock inte om 
barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en 
psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande. 
                    

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Ärenden som har kommit in till Migrationsverket eller läns-

styrelsen före den 1 januari 2025 ska handläggas enligt äldre före-
skrifter. 

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av  
a) beslut som har meddelats före den 1 januari 2025, eller 
b) beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt punkt 2. 



SOU 2021:2 Författningsförslag 

35 

1.2 Förslag till förordning (0000:000) 
om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap 

Härigenom föreskrivs följande. 

Tillämpningsområde 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om prov i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskaps-
prov) och behandling av personuppgifter. 

Bestämmelser om krav på godkänt medborgarskapsprov för svenskt 
medborgarskap finns i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. 

Medborgarskapsprovet 

2 §    Medborgarskapsprovet ska genomföras digitalt och bestå av 
två delar: delprov i svenska och delprov i samhällskunskap.  

Delprovet i svenska ska pröva följande språkdelar:  
1. läsförståelse,  
2. hörförståelse,  
3. skriftlig färdighet, och  
4. muntlig färdighet. 
Delprovet i samhällskunskap ska bestå av flervalsfrågor som 

grundas på vad som anges i 3 §.  
 
3 §    Tyngdpunkten i delprovet i samhällskunskap ska ligga på kun-
skaper som behövs för att leva och fungera i det svenska samhället 
med fokus på demokrati och den demokratiska processen. Följande 
delområden ska ingå. 

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 
2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut idag 

(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, tekniksam-
hälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det svenska 
samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 
5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 
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6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och bety-
delsen av hållbar utveckling. 

7. Integration och segregation. 
8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer 

för rättssäkerhet. 
9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 

nationell nivå. 
10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän 

rösträtt. 
11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig 

medborgare. 
12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som med 

mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer och 
processer. 

13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar och 
hur de har betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och 
livsstil.  

14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare inter-
nationella samarbeten. 

 
4 §    Universitets- och högskolerådet ska ha det övergripande ansvaret 
för medborgarskapsprovet och samordna de inblandade myndig-
heternas arbete och insatser. 

Statens skolverk ska ansvara för och kontinuerligt utveckla med-
borgarskapsprovet.  

Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ska ansvara för genomförandet av provet. 

 
5 §    Medborgarskapsprovet ska genomföras regelbundet över året.  

Datum för medborgarskapsprovet beslutas av Universitets- och 
högskolerådet efter samråd med Statens skolverk och de universitet 
och högskolor som avses i 4 § tredje stycket. 
 
6 §    Den som vill delta i medborgarskapsprovet ska betala en avgift 
i samband med anmälan till respektive delprov. Avgiften ska vara 

1. 2 000 kronor för delprovet i svenska, och 
2. 500 kronor för delprovet i samhällskunskap. 
För den som har ett godkänt resultat i minst en av de språkdelar som 

anges i 2 § andra stycket 1–4 ska avgiften vara 500 kronor per språkdel. 
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Avgift ska inte erläggas av den som är statslös och som fått flykting-
förklaring eller resedokument av en svensk myndighet. 

 
7 §    Den som på grund av en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden kan visa att denne har behov av anpassning 
av medborgarskapsprovet ska kunna medges anpassning av provet 
efter ansökan. En ansökan om anpassning ska ges in till Universitets- 
och högskolerådet i samband med att avgiften för provet betalas. 

Beslut om anpassning fattas av det universitet eller den högskola 
där provdeltagaren ska genomföra medborgarskapsprovet. 

 
8 §    Medborgarskapsprovet ska endast få genomföras av den vars 
identitet har fastställts. För att fastställa identiteten ska provdel-
tagaren visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling. 
 
9 §    Vid medborgarskapsprovet ska provdeltagaren skriftligen för-
säkra på heder och samvete att han eller hon kommer att lämna svar 
utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid 
provet. 
 
10 §    Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskunskap 
ska utestängas från deltagande i provet under en period av två år från 
tidpunkten för försöket. Beslut om utestängning fattas av Universi-
tets- och högskolerådet. 
 
11 §    Provdeltagare som inte följer bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § 
eller de anvisningar som ges i samband med genomförandet av provet 
får, efter beslut av Universitet- och högskolerådet, inget resultat på 
medborgarskapsprovet  
 
12 §    Universitets- och högskolerådet ska besluta om resultatet på 
medborgarskapsprovet. Provresultatet ska anges var för sig för prov-
delen i svenska och provdelen i samhällskunskap.  

För provdelen i svenska ska resultatet anges för var och en av de 
språkdelar som anges i 2 § andra stycket 1–4. 

Ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet ska gälla obegränsat 
i tiden. 
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Personuppgiftsbehandling 

13 §    Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller 
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till förordningen. 

 
14 §    Ett universitet, en högskola och Universitets- och högskole-
rådet är var och en personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som myndigheten utför. 

 
15 §    Universitet, högskolor och Universitets- och högskolerådet 
får behandla personuppgifter om det behövs för 

1. handläggning av anmälningar till medborgarskapsprov,  
2. genomförande av medborgarskapsprov eller en myndighets 

biträde i sådana ärenden i verksamhet enligt denna förordning, 
3. rättning av eller beslut om medborgarskapsprov eller en myndig-

hets biträde i sådana ärenden i verksamhet enligt denna förordning, 
4. handläggning av ett ärende om utestängning från medborgar-

skapsprov eller en myndighets biträde i sådana ärenden i verksamhet 
enligt denna förordning, 

5. framställning av statistik, eller 
6. fullgörande av en rättslig skyldighet att registrera eller på annat 

sätt dokumentera en personuppgift. 
 
16 §    Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas 
ut till 

1. Migrationsverket 
2. en högskola eller ett universitet som bistår med rättning av 

medborgarskapsprov, och 
3. en provdeltagare om uppgifterna rör honom eller henne själv. 
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17 §   Universitets- och högskolerådet ska på begäran av Migrations-
verket lämna ut personuppgifter som rådet behandlar enligt 15 § 1–4  

Om det finns skäl för det ska Universitets- och högskolerådet på 
eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Migrations-
verket. 

Överklagande 

18 §    Universitets- och högskolerådets beslut enligt 10 och 11 §§ 
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt 
denna förordning får inte överklagas.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande 

19 §    Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.3 Förslag till förordning om ändring 
i högskoleförordningen (1993:100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100) 
att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 24 §, och närmast före 1 kap. 
24 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 kap. 

 
 Medborgarskapsprov 

 
24 §  

Högskolor ska genomföra med-
borgarskapsprov enligt förord-
ningen (0000:000) om medborgar-
skapsprov i svenska och samhälls-
kunskap. Detta får ske i samverkan 
mellan högskolorna. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2012:811) med instruktion för Universitets- 
och högskolerådet 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:811) med 
instruktion för Universitets- och högskolerådet att 1 § ska ha följande 
lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Universitets- och högskole-
rådet ansvarar för uppgifter i fråga 
om service, samordning, främ-
jande och utvecklande verksam-
het samt internationellt samarbete 
och mobilitet inom utbildnings-
området. 

Universitets- och högskole-
rådet ansvarar för uppgifter i fråga 
om service, samordning, främ-
jande och utvecklande verksam-
het samt internationellt samarbete 
och mobilitet inom utbildnings-
området och för service och sam-
ordning av medborgarskapsprovet 
enligt förordningen (0000:000) om 
medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:1047) med instruktion för Statens 
skolverk 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:1047) med 
instruktion för Statens skolverk att 18 § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §1 
Myndigheten ska 
1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshinders-

frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde och – i den mån det 
inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom 
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga berörda parter, 

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som 
rör nyanlända personer, 

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och 
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, 

4. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för frågor om de nationella 
minoriteterna och de nationella minoritetsspråken inom ramen för 
sitt verksamhetsområde vilket innefattar att verka samlande, 
stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter, 

5. främja användningen och utvecklingen av validering inom 
kommunal vuxenutbildning, 

6. inom ramen för sitt verk-
samhetsområde stödja kommu-
ner och andra huvudmän i arbetet 
med säkerhet och krisberedskap, 
och  

7. ha ett samlat ansvar (sek-
torsansvar) inom ramen för sitt 
verksamhetsområde när det gäller 
de statliga insatserna för att ta till-
vara digitaliseringens möjligheter 
för ökad måluppfyllelse och lik-
värdighet, vilket innefattar att 
vara samlande, stödjande och på-

6. inom ramen för sitt verk-
samhetsområde stödja kommu-
ner och andra huvudmän i arbetet 
med säkerhet och krisberedskap,  

 
7. ha ett samlat ansvar (sek-

torsansvar) inom ramen för sitt 
verksamhetsområde när det gäller 
de statliga insatserna för att ta till-
vara digitaliseringens möjligheter 
för ökad måluppfyllelse och lik-
värdighet, vilket innefattar att 
vara samlande, stödjande och på-

 
1 Senaste lydelse 2019:1289.  
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drivande i förhållande till övriga 
berörda myndigheter och andra 
relevanta parter. 

drivande i förhållande till övriga 
berörda myndigheter och andra 
relevanta parter, och 

8. ha ett samlat ansvar för och 
kontinuerligt utveckla medborgar-
skapsprovet enligt förordningen 
(0000:000) om medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskun-
skap. I det ansvaret ligger att 

1. ta fram en bok baserad på 3 § 
förordningen (0000:000) om med-
borgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap, 

2. kontinuerligt ta fram med-
borgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap, 

3. kontinuerligt ta fram bedöm-
ningskriterier och rättningsinstruk-
tioner för medborgarskapsprov, och 

4. rätta medborgarskapsprovet. 
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 

rapportera till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om 
vilken rapportering som behövs. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

I det här kapitlet redogörs för utredningens uppdrag och för hur 
arbetet har bedrivits. Utredningen redovisar också kort sitt för-
hållningssätt till Kommittén om den framtida svenska migrations-
politikens förslag på krav på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap för permanent uppehållstillstånd. 

2.1 Utredningens uppdrag 

Utredningens uppdrag är att lämna förslag som innebär att godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett 
krav för medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgar-
skapets status och främja ett inkluderande samhälle. Inom ramen för 
utredningens uppdrag ligger också att se över vissa andra frågor om 
förvärv och förlust av medborgarskap. Dessa andra frågor redovisas 
dock inte i detta delbetänkande. 

Inom ramen för sitt arbete med språk- och samhällskunskaps-
kravet ska utredningen föreslå ett system för språk- och samhälls-
kunskapskrav som är rättssäkert, kostnadseffektivt och rättvist. 
Utredningen ska då särskilt beakta de jämställdhetspolitiska målen 
och vikten av att ge lika goda förutsättningar för integration för 
kvinnor och män.  

Utredningen ska utreda i vilken utsträckning det är lämpligt med 
undantag från kravet på kunskaper i språk- och samhällskunskap för 
t.ex. barn, statslösa personer som är födda i Sverige, nordiska med-
borgare samt personer med funktionsnedsättning och personer som 
av andra skäl har betydande svårigheter att visa tillräcklig kunskap. 
Utredningen ska i det arbetet beakta Sveriges internationella för-
pliktelser.  
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Utredningen ska också utreda och lämna förslag om utformningen 
och bedömningen av prov, om vem som ska arrangera utbildningar 
och prov och om möjligheter att göra om provet och överklaga prov-
resultat.  

Utredningens förslag ska så långt som möjligt utnyttja befintliga 
system för undervisning och examination i svenska och samhälls-
kunskap. Vidare ska förslagens konsekvenser när det gäller behovet 
av lärare och examinatorer analyseras. I utredningens uppdrag ligger 
också att redogöra för utländska förhållanden på området, särskilt de 
andra nordiska länderna. Eftersom det inte ligger inom utredningens 
uppdrag att överväga hur ett kunskapskrav i något av minoritets-
språken i Sverige skulle kunna ligga till grund för svenskt med-
borgarskap görs inte några sådana överväganden.  

2.2 Utredningens arbete 

Utredningen har haft fem möten med sekretariatet samt sakkunniga 
och experter närvarande. Sakkunniga och experter har getts möjlig-
het att lämna skriftliga synpunkter på utredningens utkast till förslag 
i samband med mötena och vid ytterligare två tillfällen då material 
har skickats ut per mejl. Experten Pieter Bevelander har i en presen-
tation vid ett möte delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
kring kriterier för medborgarskap och individers möjligheter att bli 
svenska medborgare genom ansökan (naturalisering).  

Sekretariatet närvarade i november 2019 vid ett nordiskt tjänste-
mannamöte mellan de departement i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige som arbetar med migrations- och medborgar-
skapsfrågor i syfte att informera sig om vilka krav som de nordiska 
länderna ställer upp för medborgarskap. Sekretariatet har också 
inhämtat vissa landspecifika uppgifter från de deltagande departe-
menten under arbetets gång. 

Därutöver har sekretariatet haft kontakt, möte och/eller har 
begärt och fått in synpunkter från följande aktörer. 

Sekretariatet har besökt Migrationsverket, Norrköping för att 
informera sig om deras arbete med medborgarskapsärenden.  

Sekretariatet har besökt Sfi Järva för att bilda sig en uppfattning om 
hur undervisningen i svenska för invandrare (sfi) går till. Sekretariatet 
har på förfrågan även fått skriftlig information om sfi-undervisning 
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från Lärcenter, Falköping. Sekretariatet har också haft möte med 
Vuxenutbildningscentrum, Stockholm för att förstå hur testning av 
personer som anvisas till sfi går till. 

Vidare har sekretariatet besökt Elvira Kunskapsutveckling Ab, 
Stockholm, anordnare av samhällsorientering i Stockholm och 
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län för att erhålla 
information om hur undervisning i samhällsorientering organiseras 
och anordnas. Vuxenutbildningen Gävle har på begäran också in-
kommit med svar på frågor om samhällsorientering. 

Sekretariatet har även haft kontakter och ett möte med Läns-
styrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Skåne län och Läns-
styrelsen i Jönköpings län bl.a. för information om deras erfaren-
heter av arbetet med samordning av samhällsorienteringen i Sverige 
och arbetet med boken ”Om Sverige” som används av en stor andel 
kommuner i undervisningen i samhällsorientering.  

Ett telefonmöte med Synskadades riksförbund har genomförts av 
sekretariatet och Sveriges dövas riksförbund har ombetts komma in 
med information/synpunkter. 

Vidare har ett möte med en arbetsförmedlare på Arbetsförmed-
lingen Stockholm Liljeholmen genomförts i syfte att bättre förstå 
Arbetsförmedlingens roll när nyanlända anvisas till sfi och samhälls-
orientering. 

Sekretariatet har också samtalat med Institutionen för pedagogik 
och specialpedagogik vid Göteborgs universitet (nationella prov i 
samhällskunskap) och företrädare för Institutionen för språkdidaktik 
vid Stockholms universitet (nationella prov i sfi) för information om 
hur prov konstrueras.  

Sekretariatet har även haft ett möte och vissa kontakter med 
Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) samt vissa 
kontakter med Kommittén om den framtida svenska migrations-
politiken (Ju 2019:01). 

Härutöver har kontakt förevarit mellan sekretariatet och Institu-
tionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, Trafikverket och Universitets- 
och högskolerådet.  
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2.3 Utredningen och Kommittén för den framtida 
svenska migrationspolitiken 

Som framgår av avsnitt 2.2 ovan så har utredningen haft vissa kon-
takter med Kommittén för den framtida svenska migrations-
politiken (Migrationskommittén).  

Migrationskommittén överlämnade den 15 september 2020 betän-
kandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till 
regeringen. I betänkandet föreslås bl.a. att för den som är skydds-
behövande ska uppehållstillstånd som huvudregel vara tidsbegränsat 
vid det första beslutstillfället. Vidare föreslås att för att ett perma-
nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas måste utlänningen ha haft 
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år. Därutöver 
ska det krävas att utlänningen har kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap, kan försörja sig och att det med hänsyn till utlänningens 
förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent 
uppehållstillstånd bör beviljas. Barn och personer som har rätt att 
uppbära allmän pension eller garantipension ska vara undantagna från 
kraven på kunskaper och försörjning, liksom andra personer om det 
föreligger synnerliga skäl. Kommitténs förslag har remitterats och 
remissvaren skulle ha kommit in senast den 7 december 2020. Vilka av 
utredningens förslag som kommer att genomföras är därför för dagen 
ovisst. 

Migrationskommitténs förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd har berörings-
punkter med utredningens arbete och detta betänkande. Dels eftersom 
det är fråga om samma typ av krav (kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap), dels eftersom permanent uppehållstillstånd är ett kriterium 
för att kunna förvärva medborgarskap (se 6–11 §§ lagen [2001:82] om 
svenskt medborgarskap).  

Förändringen av möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd 
kan innebära att det blir färre personer som ansöker om svenskt 
medborgarskap och som därmed ska visa sina kunskaper. När det 
gäller kravet på att visa kunskaper redan vid permanent uppehålls-
tillstånd kommer det för många personer att leda till att kravet ska 
uppfyllas vid två tillfällen, såväl vid prövningen av uppehållstillstånd 
som vid prövningen av svenskt medborgarskap. Om krav på kun-
skaper blir verklighet såväl vid permanent uppehållstillstånd som vid 
förvärv av medborgarskap uppkommer frågan om hur kraven förhåller 
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sig till varandra. Ska det t.ex. vara möjligt att visa sina kunskaper 
genom ett särskilt arrangerat prov vid båda tillfällena och ska kravet 
vara högre vid medborgarskap än vid permanent uppehållstillstånd? 

I sammanhanget kan noteras att kravet på permanent uppehålls-
tillstånd för svenskt medborgarskap inte gäller för nordiska med-
borgare och att för medborgare i övriga länder inom EES likställs 
uppehållsrätt – t.ex. för den som arbetar, studerar, driver eget företag 
eller har tillräckliga medel för att försörja sig – med permanent uppe-
hållstillstånd. Dessa personer kommer därför att omfattas av endast 
ett krav vid prövningen av svenskt medborgarskap. Alla personer 
kommer således inte att träffas av två krav på kunskaper om för-
slagen realiseras. 

Med anledning av vad som nu sagts vill utredningen förtydliga att 
dess arbete och förslag utgår från utredningsdirektiven samt de 
regelverk och förutsättningar som gäller för medborgarskap i dag. 
I vissa avseenden har utredningen emellertid bedömt att det har varit 
viktigt att nämna Migrationskommitténs förslag för att t.ex. sätta in 
resonemangen i ett vidare sammanhang eller ge perspektiv på olika 
överväganden som utredningen har gjort. I några avsnitt i betänkandet 
nämns eller återges därför delar av Migrationskommitténs förslag och 
grunderna för det och ibland hur utredningen förhåller sig till dem.
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3 Grunderna för förvärv av 
medborgarskap och en 
historisk överblick över språk- 
och samhällskunskapskrav  

Detta kapitel inleds med en kort redovisning av medborgarskapets 
folkrättsliga och juridiska betydelse. Därefter redogörs för grun-
derna för att erhålla svenskt medborgarskap och för hur språk- och 
samhällskunskapskrav eller synen på sådana krav sett ut över tid i 
Sverige. 

3.1 Medborgarskap från folkrättsligt och juridiskt 
perspektiv  

3.1.1 Medborgarskap enligt folkrätten 

Staten har kompetens att besluta om vem som får bli 
medborgare 

Enligt folkrätten består en stat huvudsakligen av ett territorium, en 
permanent befolkning och en regering som förmår utöva en effektiv 
kontroll över och administration av territoriet. De människor som 
utgör den permanenta befolkningen har normalt samma medborgar-
skap. Inom folkrätten har Haagkonventionen den 12 april 1930 för 
lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar (SÖ 1937:9) 
(Haagkonventionen), Europeiska konventionen om medborgarskap 
(SÖ 2001:20) och internationell sedvanerätt särskild relevans i 
frågor om medborgarskap. 

Medborgarskapet är det rättsliga förhållandet mellan en person och 
en stat och anses vara en fråga som varje stat har exklusiv kompetens 
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att besluta om (jfr artikel 1 i Haagkonventionen). Medborgarskapet 
är av folkrättslig betydelse bl.a. vid tillämpningen av reglerna om 
värdlandets skyldighet att respektera utländska medborgares rätts-
ställning. För att andra stater ska vara skyldiga att ge medborgar-
skapet rättslig verkan krävs att det finns en verklig anknytning 
(genuine link) mellan individen och staten i fråga. Detta kan också 
uttryckas som att det krävs att medborgarskapet bygger på något 
förhållande som innebär en naturlig samhörighet mellan staten och 
individen.1 Endast i extrema fall torde ett medborgarskap som be-
viljats enligt nationell rätt inte anses ha rättslig verkan på det inter-
nationella planet.2  

Rätten till medborgarskap enligt konventioner m.m. 

I artikel 15.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna från 1948 uttalas att ”Everyone shall have a right to a 
nationality.”, dvs. alla människor har rätt till en nationalitet (med-
borgarskap). Vidare framgår av artikel 15.2 att ingen godtyckligt får 
fråntas sitt medborgarskap eller nekas rätten att ändra medborgar-
skap. Den allmänna förklaringen är ingen konvention, men anses till 
stora delar utgöra internationell sedvanerätt och därmed vara juridiskt 
bindande.  

Enligt 1957 års konvention om gifta kvinnors medborgarskap 
(SÖ 1958:27) ska varken äktenskap eller skilsmässa eller förändring 
av mannens medborgarskap under äktenskapet automatiskt påverka 
makans medborgarskap. När det gäller barn följer av artikel 24.3 i 
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter (SÖ 1971:42) (ICCPR) att varje barn ska ges rätt att för-
värva ett medborgarskap. Samma rätt finns angiven i artikel 7 Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter med tillägget att kon-
ventionsstaterna är skyldiga att säkerställa genomförandet av denna 
rätt, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst.3 Det finns 

 
1 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentar. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 19. 
2 Lokrantz Bernitz (2004). Medborgarskapet i Sverige och Europa, Räckvidd och rättigheter . 
Uppsala: Iustus Förlag AB, s. 193 och jfr Nottebohm (Liechtenstein mot Guatemala), 
I.C.J Reports 1955. Internationella domstolen, s. 4 f. www.icj-cij.org/en/case/18 and 
www.refworld.org/docid/3ae6b7248.html.  
3 Konventionen utgör sedan den 1 januari 2020 svensk lag: lagen (2018:1197) om Förenta 
nationernas konvention om barns rättigheter.  

http://www.icj-cij.org/en/case/18
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egentligen inte någon skyldighet för en stat att bevilja medborgarskap 
annat än i situationer för att förhindra statslöshet (se nedan).  

Rätt till medborgarskap för att undvika statslöshet 

Enligt UNHCR saknar minst 10 miljoner människor i världen ett 
medborgarskap i dag.4 Som ett resultat får de ofta inte gå i skolan, 
besöka läkare, ha ett jobb, öppna ett bankkonto, köpa hus, eller ens 
gifta sig. Det kan också vara svårt för statslösa personer att få tillgång 
till grundläggande rättigheter såsom utbildning, hälsovård och frihet 
att förflytta sig.  

I 1961 års FN-konvention om begränsning av statslöshet 
(SÖ 1969:12) finns bestämmelser om när stater är skyldiga att be-
vilja personer medborgarskap. Av konventionen följer att en stat ska 
bevilja medborgarskap till en person som är född på statens terri-
torium om personen annars skulle bli statslös. Medborgarskapet ska 
beviljas antingen automatiskt eller efter ansökan. En stat som väljer 
ett ansökningsförfarande får begränsa förvärvet av medborgarskap 
till statslösa som uppfyller vissa villkor. Artikel 1.2 i konventionen 
innehåller en uttömmande lista över vilka villkor för förvärv av med-
borgarskap som konventionsstaten får ställa i sådana fall. En ansökan 
som uppfyller villkoren får inte avslås. I svensk rätt motsvarar för-
farandet snarare en anmälan än en ansökan (jfr 6 § medborgarskaps-
lagen).  

Utöver vad som nu sagts kan nämnas att den europeiska kon-
ventionen om medborgarskap (SÖ 2001:20) innehåller detaljerade 
bestämmelser om förvärv och upphörande av medborgarskap. Där 
finns t.ex. bestämmelser som ålägger en konventionsstat att ge möjlig-
het till medborgarskap genom ansökan (naturalisation) för personer 
som har legalt och varaktigt hemvist inom dess territorium sedan en 
viss tid (artikel 6.3). Konventionen innehåller också bestämmelser om 
medborgarskap för barn. 

Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna (EKMR) skyddar inte uttryckligen rätten till medborgar-
skap. Europadomstolen har emellertid uttalat att medborgarskapet 

 
4 UNHCR (2020). Arbete mot statslöshet. www.unhcr.org/neu/se/det-har-gor-vi/arbete-mot-
statloeshet, [2020-11-14]. 
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har betydelse för en persons sociala identitet och rätten till privatliv 
som regleras i artikel 8 EKMR.5  

3.1.2 Medborgarskapets juridiska betydelse 

I Sverige likställs numera i stor utsträckning svenska medborgare 
och andra personer som är bosatta här. Var en person har sin bosätt-
ning har en mycket stor betydelse för dennes friheter, rättigheter 
och skyldigheter i samhället. Vissa skillnader mellan t.ex. svenska 
medborgares och andra personers friheter och rättigheter, såsom rätt 
till bistånd utomlands, politiska rättigheter och innehav av vissa 
offentliga anställningar kvarstår dock. Bland några rättigheter kan 
nämnas att svenska medborgare får rösta i riksdagsvalet och att en 
svensk medborgare har rätt till ett svenskt pass. Svenska medborgare 
får också resa in i och ut ur Sverige, men kan inte tvingas till det.6 En 
vuxen svensk medborgare kan inte heller mot sin vilja förlora sitt 
svenska medborgarskap.7 Sedan år 2001 är det också möjligt att ha 
dubbla medborgarskap, dvs. man behöver inte avsäga sig ett ut-
ländskt medborgarskap för att bli svensk medborgare. Det krävs 
också svenskt medborgarskap för ett fåtal arbeten, t.ex. lagfaren 
domare, nämndeman och polis. Skillnaderna i svenska medborgares 
och andra personers rättsliga ställning har behandlats i flera betän-
kanden bl.a. Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34), Medborgar-
skapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106), Omprövning av 
medborgarskap (SOU 2006:2) och Det svenska medborgarskapet 
(SOU 2013:29). Vad som nu sagts åskådliggörs i tabellen nedan.   

 
5 Karassev mot Finland, no 31414/96, 12 januari 1999 och Slivenko mot Lettland, no 48321/99, 
9 oktober 2003. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. 
6 Jfr dock bestämmelser om utlämnande i 3 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från 
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om överläm-
nande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. 
7 Jfr 14 § medborgarskapslagen enligt vilken svenskt medborgarskap kan förloras vid 22 års 
ålder på grund av preskription. 
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Tabell 3.1 Det svenska medborgarskapets juridiska innebörd  

Fri- och rättigheter 2 kap. regeringsformen 

 • Vissa av fri- och rättigheterna gäller endast medborgare.  
• Fler rättigheter kan begränsas genom vanlig lag när det 
gäller icke-medborgare än vad som är fallet avseende med-
borgare.  
• Många av de särskilda krav som uppställs för att begränsningar 
av rättigheter ska kunna godtas gäller endast medborgare. 

 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
 • Inskränkning av skyddet för utlänningars utövning av tryck- 

och yttrandefrihet i Sverige kan ske genom vanlig lag.  
 Europakonventionen 
 • Konventionen och dess tilläggsprotokoll är generellt tillämpliga. 

Ett fåtal stadganden gör dock skillnad på medborgare och 
andra personer. 

 EU-fördraget (artikel 6) och EU-stadgan 
 • Artikel 6 i EU-fördraget gör ingen skillnad på medborgare och 

andra personer.  
• Merparten av de i EU-stadgan upptagna rättigheterna är univer-
sella men ett mindre antal avser endast unionsmedborgare. 
• Reglerna är endast aktuella när det rör sig om tillämpning av 
unionsrätt. 

Diplomatiskt skydd och 
bistånd utomlands 

• Medborgarskap är oftast en förutsättning för en stats rätt att 
intervenera och diplomatiskt skydda en person inom andra 
staters områden och gentemot andra stater.  
• Med vissa undantag är enligt svenska bestämmelser skydd 
och bistånd som huvudregel förbehållet svenska medborgare 
som är bosatta här i landet.  
• Sverige har vissa skyldigheter avseende bl.a. unionsmedborgare 
från andra medlemsstater och medborgare i Island och Norge.  

Politiska rättigheter Val till riksdagen 
 • Endast svenska medborgare har rösträtt och är valbara till 

riksdagen. 
 Val till landstings- och kommunfullmäktige 
 • Unionsmedborgare från andra medlemsstater samt med-

borgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsätt-
ningar som svenska medborgare.  
• Övriga icke-medborgare har rösträtt om de varit folkbokförda 
i Sverige tre år i följd före valdagen.  
• Den som har rösträtt är, oavsett medborgarskap, också val-
bar till landstings- och kommunfullmäktige. 
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 Val till Europaparlamentet i Sverige 
 • Som utgångspunkt har endast svenska medborgare rösträtt.  

• Unionsmedborgare från andra medlemsstater har rösträtt 
under vissa förutsättningar. 
• Den som har rösträtt är, med visst undantag avseende unions-
medborgare från andra medlemsstater, också valbar till Europa-
parlamentet. 

Offentliga anställningar 
och uppdrag 

• Krav på svenskt medborgarskap finns avseende innehav av 
ett antal offentliga anställningar och uppdrag såsom t.ex. riks-
revisor, polis, åklagare och lagfaren domare. 

Europeiska unionen • Svenska medborgare är också unionsmedborgare. Detta inne-
bär bl.a. en generell rätt till fri rörlighet inom unionen, rättig-
heter avseende rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet 
och kommunala val i andra medlemsstater samt rätt til l skydd 
av andra medlemsstaters diplomatiska och konsulära myndig-
heter.  
• Ekonomiskt aktiva unionsmedborgare kan ha ytterligare 
rättigheter.  
• Som utgångspunkt har personer som inte är unionsmed-
borgare begränsad tillgång till rättigheter enligt unionsrätten. 

Medborgares 
skyldigheter 

• Medborgare är i större utsträckning än icke-medborgare 
underkastade svensk strafflag för brott begångna utomlands.  
• Svenskt medborgarskap kan ha skattemässiga konsekvenser 
för individer med hemvist utomlands. 
• Skyldighet att mönstra och fullgöra värnplikt. 

Jfr Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29), avsnitt  3.3.8. 

3.2 Kriterierna för förvärv av svenskt medborgarskap  

Kriterierna för hur en person blir och upphör att vara svensk med-
borgare finns i medborgarskapslagen. Grundlagsskydd mot förlust 
av medborgarskap finns i 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. 
Av 1 kap. 1 § medborgarskapslagen framgår bl.a. att medborgarskapet 
förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Enligt 
förarbetena till medborgarskapslagen bygger det svenska medborgar-
skapet på två grundprinciper. Den ena är härstamningsprincipen, 
vilken innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för ett 
barns medborgarskap. Den andra grundprincipen är att statslöshet ska 
undvikas (prop. 1999/2000:147 s. 15 f.). Svenskt medborgarskap kan 
förvärvas automatiskt vid födseln, genom adoption, genom anmälan 
eller efter ansökan (naturalisation).  
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Kriterierna för förvärv av medborgarskap vid födseln och vid 
adoption regleras i 2–4 §§ medborgarskapslagen, medan förvärv av 
medborgarskap genom anmälan regleras i 6–10 samt 18 och 19 §§ 
medborgarskapslagen. Bestämmelser om förvärv av medborgarskap 
genom naturalisation finns i 11–13 §§ medborgarskapslagen. 

Enligt 2 § medborgarskapslagen förvärvas medborgarskap vid ett 
barns födsel under förutsättning att en förälder till barnet är svensk 
medborgare, eller om en avliden förälder till barnet var svensk 
medborgare vid sin död. Vilka som anses vara föräldrar till ett barn 
framgår av 1 kap. föräldrabalken.  

När det gäller medborgarskap vid adoption enligt 4 § gäller att ett 
barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk med-
borgare blir svensk medborgare om barnet adopteras i något av de 
nordiska länderna eller adopteras genom ett utländskt beslut som 
gäller i Sverige enligt vissa lagar. För bestämmelsens tillämplighet är 
det tillräckligt att en av de två adopterande är svensk medborgare. 

I 3 § medborgarskapslagen finns bestämmelser om medborgar-
skap för hittebarn. Enligt bestämmelserna anses ett hittebarn ha 
svenskt medborgarskap till dess något annat blir känt. 

Av förarbetena till bestämmelserna som reglerar kriterierna vid 
anmälan (prop. 1999/2000:147 s. 75 jfr med 6–10 samt 18 och 19 §§ 
medborgarskapslagen) framgår att medborgarskap ska beviljas efter 
kontroll av om de formella kraven är uppfyllda vid tidpunkten för 
anmälan. De formella krav som ställs upp i 6–8 §§ är att den enskilde 
ska ha permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under viss 
tid. Medborgarskap genom anmälan i de nämnda paragraferna 
omfattar statslösa barn som fötts i Sverige, barn under 18 år och unga 
vuxna mellan 18 och 21 år.  

Enligt 9 § medborgarskapslagen har personer som fyllt 18 år och 
som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap under 
vissa förutsättningar rätt att få tillbaka detta genom anmälan, s.k. 
återvinning. Förutsättningarna är att personen i fråga har permanent 
uppehållstillstånd samt att denna har haft hemvist här i landet i 
sammanlagt tio år och hemvist i landet sedan två år tillbaka.  

Av 10 § medborgarskapslagen framgår att ett barn under vissa 
omständigheter får svenskt medborgarskap i och med att en förälder 
till barnet blir svensk medborgare genom anmälan enligt 6–9 §§. 
Detta gäller även vid förvärv enligt 18 och 19 §§.  
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Bestämmelserna i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen reglerar 
nordiska medborgares möjligheter att bli svenska medborgare genom 
anmälan eller att få tillbaka ett svenskt medborgarskap. Bestämmel-
serna grundar sig på ett avtal om medborgarskap mellan de nordiska 
länderna (SÖ 2012:6).  

När det gäller medborgarskap genom naturalisation gäller enligt 
11 § medborgarskapslagen följande: 

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (natura-
liseras), om han eller hon har 
1. styrkt sin identitet,  
2. fyllt arton år,  
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,  
4. hemvist här i landet  

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk med-
borgare,  
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som 
flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),  
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och  

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.  

Om de angivna kriterierna är uppfyllda kan ansökan beviljas. Att bli 
svensk medborgare genom naturalisation är ingen rättighet. Till 
skillnad från anmälningsärenden görs en diskretionär prövning vid 
handläggningen av en ansökan (jfr prop. 1975/76:136 s. 34).  

För att den sökandes identitet ska anses vara styrkt krävs att det 
råder klarhet om sökandens namn, ålder och, som huvudregel, med-
borgarskap. Kravet på hemvist innebär att personen ska ha bott i 
landet legalt och oavbrutet (prop. 1997/98:178 s. 15 och 20). Bedöm-
ningen av om den sökande har haft, och kan förväntas komma att ha, 
ett hederligt levnadssätt ska göras mot bakgrund av hans eller hennes 
tidigare levnadssätt. Frågan om brott ska vara ett hinder för förvärv av 
svenskt medborgarskap beror bl.a. på hur lång tid som förflutit sedan 
brottet begicks samt vilken typ av brottslighet det är fråga om och 
vilken påföljd som utdömts. Även annan misskötsamhet än krimina-
litet kan medföra att en sökande inte bedöms uppfylla kravet på 
hederligt levnadssätt. Det kan gälla t.ex. om det finns en underlåtenhet 
att betala förfallna skulder och avgifter och sökanden förekommer hos 
Kronofogdemyndigheten (jfr MIG 2016:12).  

I 12 § medborgarskapslagen finns bestämmelser om undantag från 
villkoren för naturalisation (dispens). Dispens kan enligt paragra-
fens första stycke medges om sökanden tidigare har varit svensk 
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medborgare, sökanden är gift eller sambo med en svensk med-
borgare, eller om det annars finns särskilda skäl till det. Med sär-
skilda skäl avses att hänsyn tas till t.ex. sökandens personliga för-
hållanden eller att Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk 
medborgare (prop. 1999/2000:147 s. 49). Tidigare var kravet på styrkt 
identitet ovillkorligt, men sedan 1999 finns en möjlighet till dispens 
även från detta krav (prop. 1997/98:178 s. 15–18). En sökande som 
inte kan styrka sin identitet får dock naturaliseras endast om han eller 
hon sedan minst åtta år har hemvist här i landet och gör sannolikt att 
den uppgivna identiteten är riktig (12 § andra stycket).  

När en person blir svensk medborgare genom naturalisation ska 
det enligt 13 § medborgarskapslagen bestämmas om även sökandens 
ogifta barn som är under 18 år ska förvärva svenskt medborgarskap. 

Som framgår ovan innehåller medborgarskapslagen inte några krav 
på särskilda kunskaper i språk- eller samhällskunskap för förvärv av 
medborgarskap. Vid prövning enligt 12 § medborgarskapslagen av 
dispens från hemvistvillkoret tittar man ibland på om sökanden har en 
utbildning i svenska som bevis på att denne är integrerad i Sverige.8 
I praxis har också uttalats att i fråga om äktenskap med en natura-
liserad svensk bör maken ha varit svensk medborgare under de senaste 
två åren. Därutöver bör en materiell prövning ske med beaktande av 
de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet för att utröna 
om sökanden har anpassat sig till det svenska samhället. Bland fakto-
rerna som kan beaktas nämns sökandens anpassning till svenska för-
hållanden och kunskaper i svenska (Utlänningsnämndens beslut den 
15 januari 1996, UN 94/07979). Historiskt har det i språk- och sam-
hällskunskapsavseenden sett ut och resonerats som anges nedan. 

 
8 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentar. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 136 och Arbetsmarknadsdepartementet (1983). Hemvisttidens beräkning 
i naturalisationsärenden och prövning av anmälningsärenden enligt medborgarskapslagen  
(DsA 1983:12). Stockholm: Regeringskansliet, s. 37. 
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3.3 Historisk överblick: språk- och 
samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap 

3.3.1 Språkkrav och språkintyg: 1920–1980-talet 

Som anges ovan finns i medborgarskapslagen i dag inga krav på kun-
skaper i svenska språket. Något sådant krav har inte heller funnits i 
tidigare medborgarskapslagar. I propositionen som föregick 1924 års 
lag (prop. 1924:137 s. 57) uttalades dock att man ansåg sig kunna utgå 
från att sökandens kunskaper i svenska språket beaktades utan sär-
skild reglering. I förarbetena till 1950 års lag (prop. 1950:217 s. 43) 
uttalades vidare att sökandens kunskaper i svenska språket borde till-
mätas stor betydelse vid naturalisationsprövningen. Detta förtyd-
ligades i kungörelsen (1950:614) med vissa bestämmelser rörande 
tillämpningen av medborgarskapslagen enligt vilken en ansökan om 
naturalisation skulle innehålla uppgifter i de hänseenden som angavs i 
ett vid kungörelsen fogat ansökningsformulär. I formuläret föreskrevs 
bl.a. att sökanden skulle styrka sina kunskaper i svenska språket och 
att detta skulle ske genom ett intyg vilket ”borde vara utfärdat av 
lärare, präst eller annan kompetent person”. Av intyget skulle framgå 
att sökanden kunde tala, läsa och skriva svenska. Några närmare 
föreskrifter om på vilken nivå kunskaperna skulle ligga fanns dock 
inte. Undantagna från kravet var förutvarande svenska medborgare 
samt danska och norska medborgare. Inte heller behövdes något 
språkintyg för en kvinna som var gift med en svensk medborgare.  

I prop. 1968:158 uttalades att det vid prövningen av en naturalisa-
tionsansökan även fortsättningsvis skulle beaktas om sökanden 
behärskade svenska språket. I praxis fortsatte emellertid uppluck-
ringen av språkkravet och det obligatoriska språkintyget avskaffades 
i början av 1980-talet. Därefter har sökandens språkkunskaper i prak-
tiken kommit att helt sakna betydelse.    
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3.3.2 Uppfattningen under 90-talet 

Socialförsäkringsutskottets uppfattning 

Att språkkunskaper kom att sakna betydelse vid prövning av ansök-
ningar om medborgarskap betyder inte att frågan avfördes från den 
politiska dagordningen. Socialförsäkringsutskottet behandlade t.ex. 
en motion om att det som huvudregel borde kunna ställas krav på 
att svenska medborgare ska kunna hjälpligt förstå och kunna göra 
sig förstådda på svenska språket i betänkandet Svenskt medborgar-
skap (1990/91:SfU3). Utskottet avstyrkte bifall till motionen med 
följande motivering (s. 3 f.): 

Riksdagen har under en följd av år och senast på förslag av utskottet i 
betänkande 1989/90:SfU2 avslagit en motsvarande motion. Utskottet har 
därvid framhållit att det är utomordentligt viktigt för den enskilde 
invandraren att ha kunskaper i svenska språket och att man på alla sätt bör 
underlätta för invandrarna att få sådana kunskaper. Utskottet har också 
framhållit att barn som invandrar hit ofta snabbt lär sig svenska, medan 
föräldrarna, och då särskilt de hemarbetande kvinnorna, kanske aldrig gör 
det. Personer som invandrar vid hög ålder kan kanske ha stor svårighet att 
lära sig svenska. Mot denna bakgrund var det enligt utskottets mening 
varken rimligt eller möjligt att ställa krav på kunskaper i svenska språket 
som en förutsättning för rätt till svenskt medborgarskap. 

Socialförsäkringsutskottet höll i flera betänkanden under 1990-talet 
fast vid den ovan angivna argumentationen. 

1997 års medborgarskapskommitté 

1997 års medborgarskapskommitté hade till uppdrag att utreda 
frågan om åtgärder för att stärka medborgarskapets status och i sam-
band härmed överväga om krav på kunskaper i det svenska språket 
och om det svenska samhället borde ställas upp för beviljande av 
medborgarskap. Om kommittén kom fram till att sådana krav skulle 
stärka integrationsprocessen och medborgarskapets status, skulle 
den föreslå de regler som bedömdes lämpliga.  

Medborgarskapskommittén kom i sitt betänkande Svenskt med-
borgarskap (SOU 1999:34 s. 313 f.) till slutsatsen att krav på språk-
kunskaper och kunskaper om det svenska samhället inte borde 
knytas till medborgarskapet. I sin bedömning fokuserade kommittén 
framför allt på frågan om krav på kunskaper i svenska skulle ställas. 
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Kommittén framhöll att kunskaper i svenska har en utomordentligt 
stor betydelse för alla som är permanent bosatta i Sverige. Som exem-
pel lyftes bl.a. fram att kunskaper i svenska är mycket viktiga för att 
den enskilde ska kunna känna till och förstå sina rättigheter respektive 
skyldigheter i samhället. Vidare anfördes att kunskaper i svenska avse-
värt förbättrade förutsättningarna för att erhålla arbete. Enligt kom-
mitténs uppfattning var kunskaper i svenska en av grundförutsätt-
ningarna för en fungerande integrationsprocess. Med hänsyn till 
språkets centrala betydelse ansåg kommittén att det fanns starka skäl 
att på olika sätt motivera och underlätta för invandrare att förbättra 
sina kunskaper i svenska. Kommittén framhöll att förutsättningarna 
för att lära sig svenska emellertid i hög utsträckning kunde variera från 
person till person och detta av skäl som den enskilde inte rådde över. 
Även om det fanns möjlighet att införa regler om dispens förelåg 
enligt kommittén en uppenbar risk för att ett språkkrav skulle slå 
orättvist mot dem som hade sämst förutsättningar att uppfylla detta. 
Kommittén tog även upp frågor kring vilken kunskapsnivå som 
skulle gälla vid ett eventuellt språkkrav och hur denna skulle doku-
menteras. Förslag på kunskapsnivå som hade förekommit i debatten 
var kunskaper motsvarande godkänd sfi-nivå samt godkänd grund-
skolenivå. Ytterligare ett alternativ var enligt kommittén att låta 
sökanden genomgå ett skriftligt prov. Det var dock i kommitténs 
mening förenat med betydande svårigheter att skapa en rättvis och 
praktiskt genomförbar ordning för dokumentation av den enskildes 
kunskaper i svenska.  

Kommittén prövade vidare frågan om det för naturalisation borde 
krävas ett intyg på genomgången sfi men ansåg att det fanns flera 
hinder mot en sådan ordning, bl.a. att alla medborgarskapssökande 
inte hade rätt att delta i sfi. De varierande förutsättningarna att lära 
sig svenska på grund av skäl som den enskilde inte råder över, ledde 
kommittén till slutsatsen att det av rättviseskäl inte var rimligt att 
uppställa krav på att den som önskar bli svensk medborgare skulle 
ha en viss grad av svenskkunskaper. Samhällets utgångspunkt borde 
i stället vara att alla invandrare av egen fri vilja gör det bästa utifrån 
sina respektive förutsättningar för att förvärva kunskaper i svenska. 
Kommittén betonade att varje invandrare har ett eget ansvar för att 
han eller hon inhämtar kunskaper i svenska. Statens ansvar var enligt 
kommittén främst att erbjuda fullgod undervisning. Redan det ovan 
återgivna utgjorde enligt kommittén tillräckliga skäl för att krav på 
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svenskkunskaper inte borde införas. Det kunde dessutom enligt 
kommittén ifrågasättas om införandet av språkkrav vid natura-
lisation skulle bidra till att höja medborgarskapets status. Sådana 
krav skulle kunna leda till att det tog längre tid för en del personer 
att kvalificera sig för att bli svenska medborgare och även kunna ute-
stänga vissa från att någonsin bli det. Kommittén betonade med-
borgarskapet som en väg till samhörighet och ett led i integrations-
processen och anförde att ökade kvalifikationskrav snarast skulle få 
motsatt effekt, nämligen att samhörigheten totalt sett minskade i 
landet. Kommittén framhöll även att behovet av att kunna kom-
municera på svenska var så viktigt för alla som är permanent bosatta i 
Sverige att det kunde ifrågasättas om distinktionen borde gå mellan 
att vara svensk respektive utländsk medborgare. Slutligen angavs att 
ställningstagandet i fråga om språkkunskaper av förklarliga skäl ledde 
till att kommittén inte heller ansåg att krav på kunskaper om det 
svenska samhället borde uppställas som villkor för naturalisation.  

Regeringens uppfattning i den proposition som följde 
efter medborgarskapskommitténs betänkande  

I proposition 1999/2000:147 som följde efter medborgarskapskom-
mitténs betänkande och låg till grund för medborgarskapslagen 
delade regeringen kommitténs uppfattning att krav på språkkun-
skaper eller kunskaper om det svenska samhället inte borde ställas 
som villkor för att få svenskt medborgarskap (prop. 1999/2000:147 
s. 63 f.). Som skäl för sin bedömning anförde regeringen bl.a. följande:  

Goda kunskaper i landets språk och samhällsförhållanden har 
stor betydelse för integrationen. Med kunskaper i svenska ökar 
förutsättningarna för arbete och deltagande i samhällslivet. Ett av 
målen för integrationspolitiken är en samhällsutveckling som känne-
tecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bak-
grund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Utan kunskaper i 
svenska språket är det svårt för den enskilde att delta i samhällslivet 
på lika villkor som andra. För de allra flesta som bor i Sverige är det 
svenska språket nyckeln till samhället och en nödvändig länk för att 
skapa förståelse och ömsesidig respekt människor emellan. Förut-
sättningarna för att lära sig ett språk varierar dock från person till 
person. Det är ytterst de enskilda individerna som måste ta ansvar för 
sin språkinlärning. Det allmännas uppgift bör vara att se till att pro-
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fessionell undervisning erbjuds och att den är av god kvalitet samt att 
undervisningen så långt möjligt anpassas till individuella förutsätt-
ningar och behov. Samhället kan stimulera språkinlärningen, men 
motivationen och kunskaperna kan inte tvingas fram. Svenskunder-
visning för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna invandrare grund-
läggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Kom-
munerna är skyldiga att erbjuda kostnadsfri undervisning i sfi till dem 
som har otillräckliga kunskaper i svenska språket. Det åligger också 
kommunerna att aktivt söka upp dem som har rätt till sfi och motivera 
dem att delta i utbildningen.  

Regeringen framhöll vidare att de allra flesta av dem som har 
invandrat till Sverige så småningom lär sig svenska tillräckligt bra för 
att ta sig fram i vardagslivet, även om kunskaperna varierar och ibland 
är otillräckliga för att klara mer komplicerade sammanhang. Det finns 
många skäl till att inte alla lyckas med språkinlärningen. Utbildnings-
bakgrund, ålder och motivation har stor betydelse liksom hälsotill-
ståndet. En del flyktingar har upplevt traumatiska händelser som på-
verkar språkstudierna. För dem som inte är studievana eller moti-
verade att lära sig svenska krävs åtgärder som stärker språkinhämtan-
det. Kontakter med svensktalande genom studier varvade med praktik 
har visat sig vara en framgångsrik metod. Folkrörelserna kan också 
spela en framträdande roll genom att bjuda in och låta invandrare bli 
delaktiga i verksamheten. Om ett språkkrav skulle införas uppkom-
mer frågan vilken kunskapsnivå som ska uppnås och hur denna ska 
dokumenteras. Möjlighet till undantag måste också finnas. Att skapa 
en rättvis och praktiskt genomförbar ordning skulle enligt reger-
ingens mening vara förenat med betydande svårigheter. Kontrollen 
av att kunskapskravet uppnåtts skulle också innebära en administra-
tiv belastning som är svår att försvara.  

Mot den nu redovisade bakgrunden ansåg regeringen att det inte 
fanns tillräckliga skäl att införa krav på språkkunskaper eller kun-
skaper om det svenska samhället som villkor för medborgarskap. 
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3.3.3 Globaliseringsrådets rapport om Språk, krav 
och medborgarskap år 2008 

Globaliseringsrådet publicerade år 2008 rapporten Språk, krav och 
medborgarskap – Underlagsrapport nr 14 till Globaliseringsrådet.9 
Uppdraget bestod bl.a. i att belysa skillnader i regelverk avseende 
förvärv av medborgarskap och studera utvärderingar av befintliga 
språkkrav för medborgarskap och vilka resultat dessa hade fram-
bringat. Rapporten fokuserade på arbetsmarknadsutfall och det kon-
staterades att ett antal svenska och utländska undersökningar visade 
på ett förhållandevis starkt positivt samband mellan kunskaper i 
värdlandets språk och framgångar på arbetsmarknaden. I rapporten 
drogs slutsatsen att det ur ett ekonomiskt perspektiv fanns goda skäl 
för invandrade till Sverige att tillägna sig kunskaper i svenska.  

I rapporten anfördes att ett syfte med att införa ett språkkrav för 
medborgarskapsförvärv skulle kunna vara att skapa incitament för 
invandrade som ännu inte har blivit svenska medborgare att öka sina 
kunskaper i svenska. För att ett språkkrav skulle leda till ökade 
språkkunskaper krävdes enligt rapporten dels att medborgarskapet 
har ett så pass högt värde i sig att ett högre krav inte leder till att 
människor i stället väljer bort detta, dels att de som väljer att söka 
svenskt medborgarskap har bristfälliga kunskaper i svenska. Efter-
som rapportförfattarna inte fann någon regelrätt utvärdering av 
språkkrav presenterade de egna analyser av hur ett språkkrav skulle 
kunna komma att påverka andelen som ansöker om medborgarskap 
och utrikes föddas språkkunskaper.  

Sammanfattningsvis konstaterades att efterfrågan på svenskt 
medborgarskap föreföll vara hög bland invandrade från länder utan-
för västvärlden, men att dessa individer samtidigt tenderade att ha 
bristande kunskaper i svenska. Därmed skulle ett språkkrav för med-
borgarskap sannolikt kunna fungera som ett instrument för att öka 
kunskaperna i svenska hos den grupp som ville ansöka om med-
borgarskap. Emellertid fanns det enligt rapportförfattarna belägg för 
två allvarliga bieffekter. Efterfrågan på medborgarskap verkade vara 
känslig för ökade krav, vilket innebar att färre kunde komma att 
ansöka, och att integrationen ur detta perspektiv kunde försämras. 

 
9 Globaliseringsrådet inrättades av regeringen år 2006 och var ett kansli inom utbildnings-
departementet som hade till uppgift att lägga fram en strategi för hur Sverige skulle möta 
globaliseringens utmaningar och tillvarata globaliseringens möjligheter. Rådet arbetade under 
åren 2007–2009.   
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Omvänt gällde också att uppmjukade regler tycktes främja viljan att 
bli medborgare. Samtidigt kunde en annan typ av anpassning mycket 
väl kunna ske på längre sikt. Dessutom varierade graden av kun-
skaper i svenska med egenskaper på individnivå, såsom utbildning 
och ursprungsland. Ett språkkrav för medborgarskap skulle indirekt 
kunna ge upphov till att svenskt medborgarskap i praktiken blev 
svårare att uppnå för människor som tillhörde vissa sociala kate-
gorier och som härstammade från vissa länder.  

Avslutningsvis berördes i rapporten tre alternativ för hur ett 
språkkrav skulle kunna utformas. Ett första alternativ var bevis på en 
genomgången kurs i svenska. En annan möjlighet föreslogs vara en 
utbildning med ett efterföljande test och som tredje alternativ fanns 
en modell som kombinerade det då rådande systemet med de två 
första modellerna. I enlighet med dåvarande bestämmelser skulle 
medborgarskap normalt alltid kunna förvärvas efter en vistelsetid på 
fem år, men för individer som skaffade sig goda kunskaper i svenska 
tidigare än så skulle processen kunna påskyndas och förvärv ske efter 
två år. Enligt rapportförfattarna hade detta alternativ fördelen att det 
troligen ökade incitamenten för att såväl påbörja som att slutföra sfi 
– och därmed skulle goda kunskaper i svenska språket nås – utan att 
systemet skulle förändra de rådande möjligheterna att bli svensk 
medborgare. Språkkunskaper skulle alltså kunna främjas utan att det 
ställdes explicita kunskapskrav för medborgarskap. 

3.3.4 2012 års medborgarskapsutredning 

Enligt direktiven för 2012 års medborgarskapsutredning ingick i 
uppdraget att undersöka om medborgarskapet i större utsträckning 
skulle kunna användas som incitament för att främja integrationen. 
Utredningen lämnade i sitt betänkande Det svenska medborgar-
skapet (SOU 2013:29) i detta avseende bl.a. ett förslag om språk-
bonus efter att ha övervägt om krav på språkkunskaper eller krav på 
deltagande i undervisning i svenska skulle införas som kriterier för 
medborgarskap genom naturalisation. Något krav på språkkun-
skaper lades inte fram med hänsyn till det oklara kunskapsläget om 
följderna av ett språkkunskapskrav och riskerna för negativa effek-
ter. Framför allt gällde detta för de individer som har sämst förut-
sättningar att uppfylla kravet. Ett krav på deltagande i undervisning 



SOU 2021:2 Grunderna för förvärv av medborgarskap och en historisk överblick över språk- och … 

67 

i svenska var inte heller att föredra bl.a. då det ansågs svårt att säga 
att deltagande i en språkkurs i sig bidrar till en persons samhörighet 
med Sverige och att en sådan ordning av vissa kan uppfattas som att 
det är av mindre vikt att faktiskt behärska språket, om endast krav 
på deltagande ställs upp. Utredningen gjorde också överväganden 
om ”kunskaper i samhället”.  

Innebörden av språkbonusen var att den som hade uppnått god-
känt betyg i kurs D i sfi skulle få ett års ”rabatt” på hemvistkravet 
som gällde som ett kriterium för beviljande av ansökan om svenskt 
medborgarskap. I stället för krav på fem års hemvist i Sverige för 
medborgarskap, enligt huvudregeln, skulle ett godkänt resultat i D-
kursen i sfi innebära att sökanden kunde beviljas medborgarskap 
efter fyra års hemvist i Sverige. För statslösa och flyktingar skulle 
hemvistkravet bli tre år (a. SOU s. 190). Utredningen drog slut-
satsen att språkbonusen skulle kunna användas som incitament för 
icke-medborgare att förbättra sina kunskaper i svenska, vilket skulle 
främja integrationen. Detta kunde ske utan risk för att personer, som 
har en sådan samhörighet med Sverige att de borde bli svenska med-
borgare, förhindrades från att förvärva svenskt medborgarskap. För-
slaget har hittills inte genomförts. Angående kunskaper i svenska och 
kunskaper om samhället gjordes bl.a. följande uttalanden (a. SOU 
s. 177 f., s. 181 f. och s. 184 f.). 

Kunskaper i svenska 

Kunskaper i språket är av väsentlig betydelse för att en person ska kunna 
känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter i samhället. 
I praktiken kan kunskaper i svenska också vara en förutsättning för att 
individen ska ha möjlighet att ta till vara sina rättigheter. Det gäller inte 
minst de politiska rättigheter som medborgarskapet medför, såsom rätten 
att rösta i val till riksdagen. Språket kan i det sammanhanget ses som en 
nyckel till medborgarskapets förverkligande. Också för den demokratiska 
processen som sådan är det väsentligt att medborgarna i praktiken har 
möjlighet att delta i denna. Nyhetsrapportering i medierna och offentlig 
debatt om samhällsfrågor sker till övervägande del på svenska. Den som 
inte behärskar språket har betydligt sämre förutsättningar att inhämta 
kunskap och ta ställning i relevanta frågor. Även individens möjligheter 
att göra sin egen röst hörd i debatten, eller komma till sin rätt i förenings-
livet, begränsas av bristande kunskaper i svenska. Språkkunskaper är 
också i övrigt ofta en förutsättning för möjligheten att inhämta kun-
skaper och information om samhället, delta i och påverka samhällslivet 
och göra sina intressen gällande, bl.a. gentemot myndigheter och som 
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brukare av privata eller offentliga tjänster. […] Individers möjligheter 
till utbildning och arbete är av stor betydelse för integrationen. I båda 
dessa delar är kunskaper i det svenska språket ofta av central betydelse. 
[…] 

    Frågan om vilken kunskapsnivå som ska gälla för ett språkkunskaps-
krav är kritisk. Ett för lågt ställt krav kan tänkas inte påverka icke-med-
borgares språkkunskaper i nämnvärd utsträckning. Ett för högt ställt 
krav riskerar å andra sidan innebära att personer som har tillräcklig sam-
hörighet med Sverige, och som i dag kan bli svenska medborgare, för-
hindras att förvärva medborgarskap om de av olika skäl har svårt att nå 
upp till språkkunskapskravet. I vart fall riskerar effekten bli att det för 
många personer kommer att ta längre tid att bli svenska medborgare. 
Ett problem i sig är de olika förutsättningar som individer har att lära 
sig svenska och uppfylla ett språkkunskapskrav. Dessa varierar i bety-
dande utsträckning från person till person, inte sällan på grund av 
omständigheter som den enskilde inte rår över. Det kan exempelvis ha 
att göra med ålder, utbildningsnivå och studievana, boendeförhållanden, 
vilka kontakter en person har med svenska i vardagen och hur mycket 
språket skiljer sig från hans eller hennes modersmål. En individ som har 
kommit till Sverige efter att ha genomgått traumatiska händelser i sitt 
tidigare hemland kan vidare ha svårigheter att uppbringa den kon-
centration som krävs för att lära sig ett nytt språk. Ett språkkunskaps-
krav kan också få till följd att skillnader i språkkunskaper familjemed-
lemmar emellan innebär att endast vissa av dessa kan bli medborgare. 
Förhållandevis lite forskning finns när det gäller vilka följder ett krav på 
språkkunskaper har för individers möjligheter att bli medborgare och 
några säkra slutsatser är svåra att dra. […] Vissa av de problem som ett 
språkkunskapskrav medför när det gäller individers olika förutsätt-
ningar att lära sig språket, skulle troligen kunna avhjälpas eller minskas 
genom möjligheter till dispens från kravet. Dispens skulle kunna vara 
aktuellt i sådana fall då det anses orimligt att en sökande ska uppfylla 
kravet, exempelvis på grund av hög ålder.  

Kunskaper om samhället  

Flera av skälen för att kunskaper i det svenska språket är av betydelse 
för integrationen gör sig gällande även när det gäller kunskaper om det 
svenska samhället. Att behärska svenska är viktigt, bl.a. just för att 
individen ska kunna inhämta kunskaper om samhället, t.ex. när det gäller 
friheter, rättigheter och skyldigheter. […] Vidare är kunskaper om sam-
hället – i likhet med kunskaper i svenska – av betydelse för en individs 
möjligheter att få arbete och delta i samhället fullt ut. Syftet med sam-
hällsorienteringen är just att underlätta etablering i arbets- och sam-
hällslivet. Utifrån detta skulle det kunna anses att även kunskaper om 
samhället borde lyftas fram som en del av naturalisationsförfarandet. De 
bestämmelser det kan bli fråga om bör emellertid ha ett tydligt fokus. 
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Det svenska språket har praktisk betydelse inom alla delar av samhället 
och det framstår som klart mer angeläget att lyfta fram detta i naturali-
sationsprocessen än vad som är fallet när det gäller kunskaper i samhälls-
kunskap. Vidare kan den som har kunskaper i svenska också tillgodogöra 
sig kunskaper om samhället. Mot denna bakgrund finns inte tillräckliga 
skäl för att knyta kunskaper om samhället till naturalisationsförfarandet.
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4 Utbildning i svenska och 
samhällskunskap i dag 

I detta kapitel redogörs för hur olika utbildningar i svenska och 
samhällskunskap ser ut i olika skolformer, däribland svenska för 
invandrare. Kapitlet innehåller också en överblick över en utbildning 
i samhällsorientering och ett avsnitt om informell språkutbildning. 

4.1 Svenska och samhällskunskap inom 
den kommunala vuxenutbildningen 

4.1.1 Fakta om kommunal vuxenutbildning 

Bestämmelser om kommunal vuxenutbildning finns i 20 kap. skol-
lagen (2010:800). Därutöver finns bl.a. förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildningen, förordningen (SKOLFS 2012:101) om läro-
plan för vuxenutbildningen och kursplanen (SKOLFS 2017:91) för 
utbildning i svenska för invandrare. 

Komvux, som den kommunala vuxenutbildningen kallas i dagligt 
tal, tillhandahålls av kommunerna. Den kommunala vuxenutbild-
ningen ges på grundläggande och gymnasial nivå, som utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och som särskild utbildning på grundlägg-
ande och gymnasial nivå (20 kap. 3 § skollagen). Målet med vuxen-
utbildningen är att stödja och stimulera vuxna i deras lärande och att 
ge dem möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 
att stärka deras ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja 
deras personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska 
vara den enskildes behov och förutsättningar (20 kap. 2 § skollagen). 

Den kommunala vuxenutbildningen har under de senaste åren 
fått en alltmer framträdande roll då bl.a. den snabba samhällsutveck-
lingen kräver nya kunskaper och kompetenser för både vardags-, 
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samhälls- och arbetsliv. För många nyanlända är vuxenutbildningen 
också en väg till integration i samhället och etablering på arbets-
marknaden. År 2019 fanns det enligt den officiella statistiken 387 000 
elever inom den kommunala vuxenutbildningen. Av dessa var 96 pro-
cent av eleverna på grundläggande nivå och 43 procent av eleverna på 
gymnasial nivå födda i ett annat land än Sverige. Vuxenutbildningen 
har de senaste åren haft ett större antal elever totalt sett än gymnasie-
skolan. 

Tabell 4.1 Antal elever i kommunal vuxenutbildning 2019 

Antal elever per skolform och nivå 2019  
Särskild utbildning för vuxna (grundläggande och gymnasial nivå)  3 500 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 153 000 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå  75 700 
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 215 700 

Källa: Skolverket. 

 
 
Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå och särskild 
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå får eleven betyg när 
en delkurs eller kurs är avslutad. När eleven har fått betyg i samtliga 
delkurser sätter läraren betyg på kursen i sin helhet. Vilka kunskaps-
kraven är för respektive betyg (A–E) framgår av kursplanerna. Inom 
komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå erhöll år 2019 
89 procent av kursdeltagarna ett godkänt betyg (A–E) efter avslut-
ade studier.1  

Inom sfi ges betyg när en kurs är avslutad. Godkänt betyg på en 
kurs i sfi innebär för närvarande att eleven lägst har fått betyget E.2 
År 2019 uppnådde 97 procent av de elever som slutförde sin kurs 
godkänt betyg (A–E) i sfi.3 

Ett annat sätt att få ett betyg från kommunal vuxenutbildning är 
att genomgå en prövning. Prövning står öppen för den som är bosatt 
i landet och vill ha betyg från utbildningen i alla kurser som det sätts 
betyg på och i gymnasiearbete (20 kap. 40 § skollagen). 

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i för-
hållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. 

 
1 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
2 Från och med den 1 januari 2022 kommer betygsskalan att bestå av ett steg för godkänt resultat: 
Godkänt, se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) i lydelse 2020:447 och jfr prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
3 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
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Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gym-
nasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå 
prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst 
betyget E på kursen eller gymnasiearbetet. Prövning får göras bara 
hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det 
gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som 
gymnasiearbetet avser. 

Prövningen görs av en eller flera lärare. Om prövningen genom-
förs av två eller flera lärare och dessa inte kan enas om ett betyg ska 
betyget sättas av rektorn (20 kap. 41 § skollagen). 

Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kronor av den 
som vill genomföra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan eller 
kommunal vuxenutbildning (3 kap. 21 § skollagen och 2 § förord-
ningen [1991:1124] om avgifter för prövning inom skolväsendet). 
Avgiften tillfaller huvudmannen. För vissa elever får ingen avgift tas 
ut för prövning, t.ex. för den som efter avslutad kurs inom kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning inte nådde upp till nivån för betyget E (1 § andra stycket 
förordningen om avgifter för prövning inom skolväsendet). 

4.1.2 Svenska för invandrare (sfi) 

Syftet med sfi är att ge grundläggande kunskaper i svenska 

Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska. I kursplanen (SKOLFS 2017:91) för utbildning i svenska 
för invandrare (kursplanen) uttalas att:  

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad 
språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande 
kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än 
svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt 
andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation 
och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta 
studier. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar 
grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana 
färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat 
skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läs- och skriv-
undervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig 
till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och 
studiemål. Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med 
eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kun-
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skaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från 
individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra akti-
viteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik 
eller annan utbildning. Undervisningen måste därför utformas så flexibelt 
som möjligt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer.  

Att sfi-utbildningen ska vara en kvalificerad språkutbildning innebär 
att den ska erbjuda individer möjligheter att kommunicera så att man 
kan leva som samhällsmedborgare och arbetstagare i ett nytt sam-
hälle där man redan vistas. Detta innebär en bredare, mer kvalificerad 
ambition, än den som kan sägas gälla för grundläggande färdigheter 
i moderna språk som t.ex. franska, tyska och spanska i grundskolan 
och gymnasiet. I kursplanen i sfi anges att eleverna ska ”lära sig och 
utveckla ett funktionellt andraspråk” för ”kommunikation och aktivt 
deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier”. 
Det blir då tydligare att sfi måste ha ett innehåll i betydelsen att man 
ju alltid i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt i studier kommuni-
cerar om något. Undervisningen måste därmed ha ett innehåll som 
utgår från vad eleverna behöver kommunicera om, vad som är rele-
vant och meningsfullt för dem. Man använder sig alltså av ett inne-
håll för att utveckla andraspråket. Sfi är således inte en ren språkkurs 
på samma sätt som till exempel en kurs i turistspanska, där målet är 
att den som tillfälligt gästar ett land med hjälp av färdigformulerade 
fraser ska kunna tala och läsa i mycket avgränsade situationer såsom 
att t.ex. beställa på restaurang eller hitta rätt väg. 

Utbildningens utformning och omfattning 

Sfi består av tre olika studievägar: studieväg 1, 2 och 3 samt fyra olika 
kurser: A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, 
studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C 
och D. Studievägarna är sammanhållna och riktar sig till personer 
med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studieväg har 
olika ingångskurser och progressionstakt. Kunskapskraven för en 
kurs är dock desamma oavsett studieväg. 

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort 
studiebakgrund och studieväg 3 till de som har mer studievana. Varje 
elev ska börja sina studier inom den studieväg och på den kurs inom 
studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsätt-
ningar. Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev 
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och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från 
en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och 
annat som kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kunskaps-
kraven (jfr 20 kap. 8, 24 och 26 §§ skollagen). Vid utformningen av 
kurserna ska hänsyn tas till elevens studievana, utbildningsbakgrund 
och kunskaper i svenska vid tidpunkten för kursstarten. De tre studie-
vägarna utformas således på olika sätt utifrån individen och målgrup-
pen. Inom studieväg 1 studerar framför allt personer med 0–6 års 
tidigare utbildning, medan majoriteten inom studieväg 3 är personer 
med minst 13 års tidigare utbildning. 

År 2019 läste 19,6 procent av alla elever inom studieväg 1, 
47,1 procent inom studieväg 2 och 33,4 procent inom studieväg 3. 
Kvinnor var i majoritet på samtliga kurser. Andelen kursdeltagare 
som deltog i läs- och skrivinlärning varierade mellan de olika studie-
vägarna, men majoriteten (84 procent) läste på studieväg 1. 

Figur 4.1 Antal kursdeltagare på sfi 2019/2020 

 
Källa: Skolverket. 

Rätt att fullfölja utbildningen 

Alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom 
sin studieväg, med den anpassning som krävs för att varje elev ska nå 
kunskapskraven. Den som har blivit antagen till en kurs inom vuxen-
utbildningen har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock 
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besluta att utbildningen på kursen ska upphöra om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör till-
fredsställande framsteg (20 kap. 9 § skollagen).4  

För att den vars utbildning i sfi har upphört eller för att den som 
frivilligt avbrutit sin utbildning ska kunna återuppta utbildningen 
krävs att det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara 
avbrott på grund av sjukdom eller barnafödande. Särskilda skäl kan 
också föreligga om en invandrare, som tidigare inte visade något större 
intresse för sfi, vid en senare tidpunkt blir mera studiemotiverad (se 
prop. 1993/94:126 s. 23). Rätten att återuppta studierna gäller även 
för elever som tidigare har fått betyget F i aktuell kurs. 

Studiernas omfattning och studieresultat5 

Eftersom studierna i sfi ofta sträcker sig över flera kalenderår så följs 
nybörjare under flera års tid i den nationella statistiken i syfte att ge 
en samlad bild av resultaten. Av de nybörjare som påbörjade en sfi-
kurs för första gången år 2016 hade 63 procent nått godkänt resultat 
på minst en kurs vid utgången av år 2018. Samtidigt var det 24 pro-
cent av dem som hade avbrutit en eller flera kurser utan att slutföra 
någon kurs under åren 2016–2018. Anledningen till att man avbryter 
en kurs kan t.ex. vara att man fått ett jobb, börjat studera, startat 
företag eller är föräldraledig. Om man avbryter en kurs så utesluter 
inte det att man senare kommer tillbaka och återupptar sina sfi-
studier. För 13 procent av nybörjarna finns inga uppgifter om vare 
sig slutförda eller avbrutna kurser, därför antas de ha fortsatt sin 
utbildning (det behöver dock inte vara fallet i praktiken). Antagan-
det grundar sig på att vuxenutbildning bedrivs kontinuerligt och att 
eleverna kan påbörja kurserna vid olika tidpunkter under året. Kvin-
nor uppnådde i högre utsträckning godkänt resultat än män, medan 
män var mer benägna att avbryta utbildningen. 

År 2019 slutförde 35 procent eller 70 000 kursdeltagare sin kurs i 
sfi medan 25 procent avbröt den. Av de som inte slutförde eller avbröt 
sin kurs var det 40 procent som antogs fortsätta kursen året efter. 

 
4 Med att en elev har rätt att fullfölja kursen menas att eleven har rätt att fullfölja den kurs som 
eleven har antagits till i den omfattning som kommunen vid kursens början har fastställt. 
Bestämmelsen innebär också att en elev som flyttar till en annan kommun under pågående 
utbildning har rätt att gå kvar på en påbörjad kurs i den gamla hemkommunen. 
5 Se Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 
2020:906 och Sveriges officiella statistik. 
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Av de som slutförde sin kurs fick 97 procent betyget godkänt 
(dvs. något av betygen A–E), medan 3 procent inte fick godkänt (dvs. 
betyget F). Av de som fick godkänt uppnådde 4 procent av dem det 
högsta betyget, A. 

Nästan alla elever får ett godkänt betyg inom sfi. Att de flesta 
förr eller senare uppnår ett godkänt resultat hänger samman med 
elevens rätt att fullfölja sin utbildning. 

Figur 4.2 Betygsfördelning sfi 2019/2020 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Sfi ska i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan 
under en fyraveckorsperiod (20 kap. 24 § skollagen). Kommunen får 
dock minska undervisningstiden om en elev begär det och kommunen 
tycker att det är förenligt med utbildningens syfte.6 Kommunen kan 
uppdra åt en enskild utbildningsanordnare, t.ex. en folkhögskola att 
anordna sfi. Folkhögskolan måste då ha betygsrätt (24 kap. 11–15 §§ 
skollagen). 

 
6 Tidigare fanns en reglering med ett riktvärde på 525 timmar som dock var otydlig i huruvida 
timmarna gällde per kurs eller för elevens hela sfi-utbildning. Regleringen upphörde i och med 
förordningen (2016:1052) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Jfr 
även vad som uttalas i Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk (Promemoria U2019/02278/GV). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, s. 82, om att det förekommer att huvudmannen på en gruppnivå 
sätter upp begränsningar och rekommendationer om respektive sfi-kurs längd, dvs. att antalet 
timmar som en elev får läsa för att uppnå godkänt betyg i en kurs begränsas. 
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De elever som slutförde en kurs i sfi under 2019 hade i genom-
snitt studerat 227 timmar. Som en jämförelse hade eleverna på kurs 
3D i genomsnitt studerat 160 timmar, medan eleverna på kurs 1A 
hade studerat 290 timmar i genomsnitt. Längst tid att slutföra en kurs 
tog det för eleverna på kurserna 1B och 1C där eleverna i genomsnitt 
studerade 343 respektive 310 timmar för att nå godkänt resultat i 
kursen. Kvinnor behövde mera tid på sig än män för att slutföra en 
kurs. 

Vem är sfi till för? 

Bosatt i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska 

Som utgångspunkt gäller att alla som är bosatta i Sverige och saknar 
sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som sfi syftar till 
att ge har rätt att delta i sfi-utbildning från och med det andra kalen-
derhalvåret det år då han eller hon fyller 16 år (20 kap. 31 § skol-
lagen). Kravet på att man ska vara bosatt i Sverige innebär enligt 
29 kap. 2 § skollagen att man ska vara folkbokförd enligt folkbok-
föringslagen (1991:481). 

Utöver de som är folkbokförda här har personer som har rätt till 
utbildning utifrån EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES), avtalet mellan EU och dess medlemsstater 
samt Schweiz, om fri rörlighet för personer, rätt till sfi (jfr 29 kap. 2 
och 3 §§ skollagen). 

Även finländska medborgare som bor i Finland nära gränsen till 
Sverige har rätt att delta i sfi från och med det andra kalenderåret då 
de fyller 16 år under förutsättning att de stadigvarande arbetar i en 
svensk kommun och saknar de grundläggande kunskaper i svenska 
språket som utbildningen syftar till att ge.7  

För personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt ska bl.a. behovet 
av sfi tillgodoses genom Kriminalvården (se 24 kap. 10 § skollagen och 
5 kap. 10 a § förordningen [2011:1108] om vuxenutbildningen). Den 
som är intagen i anstalt har således också rätt till sfi-undervisning. 

 
7 Personer med kunskaper i danska eller norska har enligt 20 kap. 31 § andra stycket och 32 § 
skollagen inte rätt till sfi såvida det inte anses nödvändigt att de får grundläggande svensk-
undervisning. 
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Tabell 4.2 Vem har rätt till sfi enligt skollagen? 

Personer som 
har rätt till sfi, 
när och varför 

    

Vem? Folkbokförd i 
Sverige 

Bosatt i Sverige 
och har rätt till 
utbildning till 
följd av EU-
rätten, EES-
avtalet eller 
avtalet om fri 
rörlighet för 
personer mellan 
EU och dess 
medlemsstater 
och Schweiz 

Finländsk med-
borgare bosatt i 
Finland nära 
svenska gränsen 
och arbetar 
stadigvarande 
i en svensk 
kommun 

Intagen i kriminal-
vårdsanstalt och har 
rätt till kommunal 
vuxenutbildning 

När? Från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 16  år 
Anledning? Saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbild-

ningen syftar till att ge 
Lagrum 20 kap. 31 § 

1 st och 29 kap. 
2 § 1 st skol-
lagen  

20 kap. 31 § 
1 st jfr med 
29 kap. 2 § 2 
och 3 st skol-
lagen 

20 kap. 31 § 
2 st skollagen 

24 kap. 10 § skol-
lagen 
5 kap. 10 a § 
förordningen 
(2011:1108) om 
vuxenutbildningen 

Källa: Egen sammanställning. 

Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsinsatser 

Nyanlända med kort utbildning som inte bedöms kunna komma i 
arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska 
ägna sig åt utbildning och ta del av sfi eller motsvarande utbildning 
vid folkhögskola, samhällsorientering och utbildning inom exempelvis 
den kommunala vuxenutbildningen i syfte att närma sig arbetsmark-
naden.8 Detta brukar kallas för utbildningsplikt och gäller sedan den 
1 januari 2018.9 Nyanlända som omfattas av utbildningsplikten kan 
således anvisas till sfi. Av lagen (2017:584) om ansvar för etablerings-

 
8 Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering 
inom samhälls- och arbetslivet (2 § förordningen [2017:820] om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare. 
9 En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete 
under tiden i etableringsprogrammet ska inom ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi 
eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), samhälls-
orientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första 
stycket 2 (14 § förordningen [2017:820] om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). 
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insatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen) framgår att 
den nyanlände som har fyllt 20 men inte 65 år och som har be-
viljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlännings-
lagen (2005:716) på grund av t.ex. skyddsbehov eller synnerligen 
ömmande omständigheter, eller enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, 21 
eller 22 kap. utlänningslagen omfattas av etableringslagen. Även ny-
anlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har uppe-
hållstillstånd på grund av anknytning till en av de nu nämnda person-
kategorierna och har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det 
att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot 
i en kommun omfattas. Likaså omfattas nyanlända invandrare som 
sedan tidigare har ett sådant uppehållstillstånd som nu nämnts och 
som inom giltighetstiden för uppehållstillståndet ansökt om ett nytt 
eller fortsatt sådant tillstånd. I oktober 2020 omfattades 5 875 kvinnor 
och 3 069 män av utbildningsplikt. Av dessa deltog 56 procent av kvin-
norna och 52 procent av männen i sfi och 12 procent av kvinnorna och 
13 procent av männen i komvux på grundläggande nivå eller mot-
svarande utbildning på folkhögskola. 

Sfi som krav för försörjningsstöd 

I prop. 2020/21:55 som överlämnades från regeringen till riksdagen den 
3 december 2020 föreslås att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ändras på så sätt att det ska kunna ställas krav på att den som uppbär 
försörjningsstöd vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhög-
skola för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande, en s.k. 
språkplikt. Om det finns godtagbara skäl ska den enskilde ha rätt till 
försörjningsstöd även om han eller hon inte deltar i sfi. Syftet med 
tillägget är att tydliggöra för den enskilde vikten av att delta i språk-
utbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och 
att etableras i Sverige. Tillägget tydliggör vad som enligt förarbeten och 
rättspraxis ingår i att stå till arbetsmarknadens förfogande. Lag-
ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 
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Asylsökande och papperslösa har inte rätt till sfi 

Personer som är asylsökande, papperslösa eller har vissa tidsbegrän-
sade uppehållstillstånd har inte rätt att delta i sfi. Med papperslösa 
avses dels personer som rest in i Sverige utan tillstånd, dels personer 
som kommit hit lagligt men därefter förlorat sitt tillstånd att stanna 
kvar. Till denna grupp räknas också den som ännu inte sökt asyl. För 
den som är asylsökande, papperslös eller har ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd finns dock andra möjligheter att lära sig svenska, 
se avsnitt 4.4. 

Elevsammansättning10  

År 2019 var antalet kursdeltagare som studerade på sfi med kommu-
nen som huvudman drygt 123 000 och varje elev deltog i genomsnitt 
i 1,3 kurser under året. Det är en marginell minskning av antalet elever 
jämfört med de fem föregående åren då antalet sfi-elever ökade 
kraftigt för varje år. En större andel av kursdeltagarna var kvinnor 
(58 procent kvinnor respektive 42 procent män) och majoriteten av 
den totala elevgruppen var i åldersspannet 25–39 år (55 procent). 
I övrigt var åldersfördelningen i elevgruppen följande: 12 procent var 
yngre än 25 år och 33 procent var äldre än 39 år. Medelåldern var 
36 år under 2019. 

Vad gäller elevernas utbildningsbakgrund så hade 10 procent 
0–3 års utbildning, 10 procent 3–6 års utbildning, 17 procent en 7–9-
årig utbildning, 24 procent en 10–12-årig utbildning medan 34 procent 
hade minst 13 års utbildning. För 5 procent av eleverna saknas upp-
gift om utbildningsbakgrund. Kvinnor hade i genomsnitt kortare 
utbildning än män. Under 2019 var det 22 procent av kvinnorna som 
hade högst en 6-årig utbildning, jämfört med 18 procent av männen. 

Det vanligaste födelselandet bland eleverna under 2019 var Syrien, 
men även Eritrea, Afghanistan, Irak, Somalia och Iran är vanliga 
födelseländer. Det vanligaste modersmålet 2018/2019 var arabiska 
(36 procent), följt av tigrinska, persiska och somaliska. Ungefär 
72 procent av eleverna hade något av de tio största språken som sitt 
modersmål. 

 
10 Statistiken i avsnittet kommer från Sveriges officiella statistik. 
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Nationella prov och sfi 

Om nationella prov 

Inom såväl komvux som grundskola genomförs varje år nationella 
prov i olika kurser, ämnen och årskurser. Syftet med nationella prov 
är att stödja och underlätta en likvärdig bedömning och betygs-
sättning. Det nationella provet är ett av flera underlag för lärarens 
samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Resultatet från ett nationellt prov ska dock ”särskilt beaktas vid 
betygssättningen” enligt 20 kap. 37 a § skollagen, vilket innebär att 
det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid lärares 
allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Undantag från detta gäller om det finns särskilda skäl. Med särskilda 
skäl avses sådana situationer där det finns ovanliga och särskilt beak-
tansvärda omständigheter som gör att den betygssättande läraren ska 
kunna göra ett avsteg från huvudregeln att resultatet på ett nationellt 
prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen. Typiskt sett bör det 
vara fråga om situationer där provresultatet eller resultat på delprov 
inte ger en rättvisande bild av vad som tidigare är känt om elevens 
kunskaper och detta beror på omständigheter som eleven inte själv 
råder över. Det kan exempelvis vara fråga om felande teknik och 
hjälpmedel som inte fungerat vid ett delprov. Det kan också vara 
fråga om personliga förhållanden, t.ex. dödsfall i familjen eller vän-
kretsen eller andra omvälvande händelser. Det kan dock även vara 
fråga om omständigheter som eleven själv förfogar över, såsom att det 
har konstaterats att eleven har fuskat vid provet (prop. 2017/18:14 
s. 26 f.). De nationella proven är inga examensprov. 

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av 
proven. Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett natio-
nellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det 
finns särskilda skäl (se om särskilda skäl ovan). För elever med funk-
tionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet 
behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Anpass-
ningen behöver dock göras så att provet fortfarande prövar de kun-
skaper och förmågor som det avser att pröva. 

Det är Skolverket som ansvarar för de nationella proven och slut-
proven och för att kontinuerligt utveckla samt analysera resultaten 
av dessa prov. De nationella proven konstrueras av flera av landets 
universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket och de prövas ut 
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av lärare och elever för att de ska ha god validitet och reliabilitet. 
Proven konstrueras utifrån analyser av läroplaner, ämnes- och kurs-
planer och ska täcka så stora delar av ämnes- och kursplanerna som 
möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande 
att allt finns med. Det tar mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov. 

Nationella prov inom sfi 

Skolverket ger ut två nationella prov i sfi per kurs (B, C och D) och 
år i syfte att det ska finnas aktuella, sekretesslagda prov som verk-
samheterna kan alternera mellan. Proven behöver genomföras under 
likvärdiga former för att de ska visa likvärdiga resultat för alla elever. 
Den kommunala vuxenutbildningen ska vara flexibel och individ-
anpassad samt bedrivas kontinuerligt under året. Det är därför upp till 
varje lärare att avgöra när det är lämpligt att göra de nationella proven. 
Alla prov har ett första provdatum. Efter det första provdatumet är 
det tillåtet för lärare att använda provet när de finner det lämpligt. Det 
är inte tillåtet att använda ett prov före det första provdatumet. Sedan 
hösten 2018 gäller en treårig användningstid för varje nationellt prov. 
Efter den tiden gäller fortsatt sekretess (se 17 kap. 4 § offentlighets- 
och sekretesslagen). 

Enligt uppgifter från Skolverket finns det olika svårigheter i 
genomförandet av nationella prov i vuxenutbildningen vad gäller 
genomförande, hantering och inrapportering. När det gäller proven 
i sfi får myndigheten återkommande indikationer på otillåten sprid-
ning av proven både inom verksamheterna och på sociala medier. 
Spridningen beror till stor del på att nationella prov inom komvux 
genomförs kontinuerligt och frekvent under året. 

Oavsett vilken studieväg en elev läser på inom sfi är det obliga-
toriskt att delta i ett nationellt prov i slutet av kurserna B, C och D. 
Varje nationellt prov består av fyra delprov som prövar elevernas 
färdigheter i läs- och hörförståelse, skriftlig respektive muntlig pro-
duktion och interaktion. Betyg sätts på varje delprov och därefter 
beräknas ett sammanvägt provbetyg. Det sammanvägda provbetyget 
beräknas genom att ett genomsnitt tas på de fyra delproven. Som 
anges ovan har resultatet på ett nationellt prov en större betydelse 
än andra underlag vid betygsättningen i en kurs. 
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Av kursdeltagarna i nationella prov i sfi år 2018 gjorde 18 000 
kursdeltagare B-provet, cirka 26 000 C-provet och drygt 22 000 D-
provet. Resultaten på proven skiljer sig åt mellan de olika kurserna. 
De högsta resultaten fick kursdeltagarna som deltog i B-provet, 
94 procent fick lägst betyget E i sammanvägt provbetyg. På C- och 
D-provet var motsvarande andelar 86 procent vardera. Det högsta 
betyget A fick 4 procent av kursdeltagarna. 

Det delprov som eleverna klarade i lägst utsträckning var, liksom 
tidigare år, delprovet i skriftlig produktion. Kvinnor och män pre-
sterade i stort sett lika bra. Dock var det en något högre andel män 
än kvinnor som inte klarade delprovet i skriftlig produktion. 

Digitalisering av nationella prov 

Skolverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag som 
innebär en digitalisering av de nationella proven. Uppdraget inne-
fattar inte att digitalisera de nationella proven inom sfi. De nationella 
proven i sfi var emellertid it-baserade i tre år mellan 2009–2012. Skol-
verket konstaterade i sin slutredovisning att det då fanns en rad 
utmaningar med de it-baserade proven, men är i dag positiv till en 
digitalisering även av de nationella proven inom sfi.11 

4.1.3 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna 

Fakta om komvux 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge 
vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetslivet och till att göra fortsatta studier möjliga. Utbildningen på 
grundläggande nivå ges i form av nationella kurser, delkurser och 
orienteringskurser. Syftet med kommunal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbild-
ningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gym-
nasiearbete. Ämnesplanerna och kunskapskraven inom komvux på 

 
11 Jfr Statens skolverk (2018). Redovisning av uppdrag om plan för utvecklingsarbetet med att 
digitalisera de nationella proven m.m. Dnr U2017/03739/GV. www.skolverket.se/download/ 
18.6bfaca41169863e6a65d14a/1553967829295/pdf3912.pdf [2020-12-09]. 
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gymnasial nivå är desamma som finns inom gymnasieskolan, med 
undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som 
utformas efter individuella behov. För den som uppnått 2 400 gym-
nasiepoäng kan en gymnasieexamen i form av en yrkesexamen eller 
en högskoleförberedande examen utfärdas. 

Komvux som särskild utbildning för vuxna finns också på grund-
läggande och gymnasial nivå. På grundläggande nivå motsvarar 
utbildningen den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan 
och på gymnasial nivå motsvaras utbildningen av den som ges i gym-
nasiesärskolans nationella program. Målet med den särskilda utbild-
ningen är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimu-
leras i sitt lärande och att de ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten 
för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar 
och den som fått minst utbildning ska prioriteras. 

Vem kan gå på komvux? 

Deltagande i komvux på grundläggande nivå är en rättighet för en 
vuxen fr.o.m. det andra kalenderhalvåret då han eller hon fyller 20 år 
om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som 
normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodo-
göra sig utbildningen (20 kap. 11 § skollagen). För komvux på gym-
nasial nivå uppställs i huvudsak samma kriterier med tillägget att den 
enskilde i övrigt ska uppfylla föreskrivna villkor. Även den som är 
yngre än 20 år kan gå på komvux på gymnasial nivå om denne har 
slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor (20 kap. 
20 § skollagen). Rätt att delta i komvux på gymnasial nivå har dock 
endast den som vill genomgå utbildningen i syfte att få behörighet 
till högskola eller yrkeshögskola (jfr 20 kap. 19–19 d §§ skollagen). 

Deltagande i komvux som särskild utbildning på grundläggande 
nivå är en rättighet för den som är vuxen och har en utvecklingsstör-
ning, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 
20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper 
som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge och har förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen (20 kap. 11 a § skollagen). 
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För den särskilda utbildningen på gymnasial nivå är kriterierna 
desamma så när som på att man ska sakna sådana kunskaper som 
utbildningen syftar till att ge och i övrigt uppfylla föreskrivna villkor 
(20 kap. 20 a § skollagen). 

Av 29 kap. 8 § skollagen följer att det som sägs i lagen om per-
soner med utvecklingsstörning också ska gälla för dem som har fått 
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsätt-
ning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom och att personer med autism eller autismliknande tillstånd 
ska jämställas med personer med utvecklingsstörning endast om de 
också har en utvecklingsstörning eller en sådan funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildningen och utrikesfödda12  

Vuxenutbildningens kurser är många gånger nyanländas väg in i 
arbetslivet eller vidare studier, utöver sfi. Andelen utlandsfödda 
elever inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå har ökat 
med 16 procentenheter de senaste tio åren. År 2019 studerade 
261 000 elever på komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Av 
dessa var 56 procent födda utomlands. På den grundläggande nivån 
var andelen utrikesfödda elever 96 procent och på den gymnasiala 
nivån utgjorde de utrikesfödda 43 procent. Med utrikesfödda förstås 
såväl nyanlända personer som utlandsfödda personer som har befun-
nit sig i Sverige under en längre tid. 

Vad gäller utbildningsbakgrund så hade majoriteten av eleverna 
inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå år 2019 minst 
en treårig gymnasial utbildning eller mer (totalt 64 procent). På 
grundläggande nivå hade 50 procent av eleverna minst en treårig gym-
nasial utbildning, medan 68 procent av eleverna på gymnasial nivå 
hade det. Utbildningsbakgrunden skiljde sig inte särskilt mycket åt 
mellan könen, men en viss skillnad kunde ses när det gäller utbild-
ningsbakgrund för utrikesfödda jämfört med svenskfödda elever. 
Totalt 35 procent av de utlandsfödda eleverna på grundläggande eller 
gymnasial nivå hade en eftergymnasial utbildning, att jämföra med 
12 procent av de svenskfödda eleverna. 

 
12 Uppgifterna i avsnittet är hämtade från Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i 
kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
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Den kurs på grundläggande nivå som år 2019 hade flest kursdel-
tagare var, i likhet med tidigare år, svenska som andraspråk. Det var 
också den kurs som majoriteten av de utrikesfödda eleverna med 
eftergymnasial utbildning på komvux på grundläggande nivå läste. 
Svenska som andraspråk hade 89 600 kursdeltagare år 2019, vilket 
motsvarar 10 procent av samtliga kursdeltagare på grundläggande 
nivå. Totalt sett var det dock 50 000 elever som läste kursen som 
helhet eller uppdelad i flera nationella delkurser inom svenska som 
andraspråk. Varje elev i kursen läste i snitt 1,8 delkurser.13 

På gymnasial nivå var det 24 100 kursdeltagare respektive 23 100 
elever som studerade svenska som andraspråk. Svenska som andra-
språk var den kurs som hade näst flest deltagare. 

Svenska och samhällskunskap m.m. på komvux 

Inom den kommunala vuxenutbildningen går det att läsa kurser i 
svenska och samhällskunskap på såväl grundläggande som gymnasial 
nivå. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Inom ämnet svenska finns bl.a. kurser i svenska och svenska som 
andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ska ge elever med ett 
annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunika-
tiva språkförmåga. Ämnet kan bidra till att eleverna stärker sin fler-
språkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som 
de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 
sig. I sammanhanget kan nämnas att kurs- och ämnesplanerna i 
svenska som andraspråk inte är framarbetade för målgruppen nyan-
lända elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk. Av kurs-
planen i svenska framgår att: 

Undervisningen i kursen svenska inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar 
att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språk-
förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften 
i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom 

 
13 Kurser på grundläggande nivå är ofta uppdelade i delkurser. Detta innebär att en elev ibland 
kan vara kursdeltagare i flera delkurser under samma kalenderår. 
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undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, 
kommunikation och kunskapsutveckling. 
    Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva. 
Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 
genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleven 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 
med andra. Eleven ska i undervisningen ges möjligheter att kommu-
nicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Vidare 
ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur man 
söker och kritiskt värderar innehåll från olika källor. 
    I undervisningen ska eleven möta, samt ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om, olika former av sakprosa och skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scen-
konst och annat estetiskt berättande ska eleven ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk. 
    Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och 
utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala samman-
hang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevens 
medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleven får förståelse för 
att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för sig själv och 
för andra människor. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att ta 
ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier. 
    Genom undervisningen i kursen svenska ska eleven sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera innehållet.14 

   

 
14 Det är inte speciellt stora skillnader mellan kursplanerna i svenska och svenska som andra-
språk på grundläggande nivå men det finns avgörande skillnader mellan svenska och svenska 
som andrapråk på gymnasial nivå, se Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet (2020). Information om skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande 
svenska och svenska som andraspråk. www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/ 
grundskola/vilka-%C3%A4r-skillnaderna-mellan-svenska-och-sva-i-lgr11-och-gy11-1.375672 
[2020-11-08]. Nuvarande kursplaner i bl.a. svenska och svenska som andraspråk ersätts dock av 
nya kursplaner den 1 juli 2021. 
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Inom komvux på grundläggande nivå går det att läsa en kurs i svenska 
om 700 verksamhetspoäng eller fyra delkurser i svenska (om 100, 
respektive vardera 200 verksamhetspoäng), detsamma gäller ämnet 
svenska som andraspråk. På gymnasial nivå ges kurser i svenska 
respektive svenska som andraspråk som tre kurser, kurs 1, 2 och 3 
och varje kurs omfattar 100 verksamhetspoäng. Av Sveriges offi-
ciella statistik framgår att år 2019 var antalet kursdeltagare på kursen 
i svenska som andraspråk 50 000 på komvux på grundläggande nivå, 
varav 60 procent var kvinnor och 40 procent var män. På gymnasial 
nivå läste 23 000 kursdeltagare svenska som andraspråk 1 och nästan 
15 000 svenska som andraspråk 2. Kursen svenska 1 på gymnasial 
nivå hade 5 500 kursdeltagare, svenska 2 hade 9 100 kursdeltagare 
och kursen svenska 3 nästan 7 800 kursdeltagare. För elever på gym-
nasial nivå genomförs nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk. För information om de nationella provens syfte och 
konstruktion se avsnitt 4.1.2 ovan om sfi. 

Samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen 

När det gäller samhällskunskap på komvux grundläggande nivå finns 
en kurs om 150 verksamhetspoäng i samhällskunskap samt två kurser 
i grundläggande samhällsorienterande ämnen. De sistnämnda kurs-
erna består av en inledande kurs och en fortsättningskurs. Av kurs-
planen i samhällskunskap framgår bl.a. följande: 

Undervisningen i kursen samhällskunskap inom kommunal vuxenutbild-
ning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar sina kun-
skaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på sam-
hällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, eko-
nomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 
    Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att se samhällsfrågor ur 
olika perspektiv. På så sätt ska eleven utveckla sin förståelse för egna 
och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur 
olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck samt hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska under-
visningen ge eleven möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för 
samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. 
    Undervisningen ska ge eleven verktyg för att hantera information i 
vardags-, samhälls- och arbetslivet samt vid studier, och ge kunskaper 
om hur man söker och värderar information om samhället från olika 
källor. Genom undervisningen ska eleven också ges förutsättningar att 
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utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och 
samhällsstrukturer. Eleven ska vidare ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
    Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förtrogenhet 
med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleven tillägnar sig kunskaper om, 
och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett 
demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och 
ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. 
    Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställnings-
taganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleven 
stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om sam-
hällsfrågor.  
    Genom undervisningen i kursen samhällskunskap ska eleven ges för-
utsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
samverkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella sam-
hällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra 
källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

 
Vad gäller kurserna i grundläggande samhällsorienterande ämnen är 
de en sammanslagning av kurserna i geografi, historia, religionskun-
skap och samhällskunskap. Kurserna har en samhällsorienterande 
kärna där grundläggande delar i de nämnda ämnena har identifierats 
utifrån ett vuxenperspektiv. Kurserna i samhällsorienterande ämnen 
existerar parallellt med befintliga ämneskurser och betraktas som 
likvärdiga med de separata kurserna i varje ämne. Kurserna lämpar 
sig framför allt för elever som inte har gått i svensk grundskola och 
har kort eller ingen tidigare utbildning. Beslut om en elev ska läsa en 
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samhällsorienterande kurs eller en separat ämneskurs fattas i samråd 
mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och elev.15 

Den inledande kursen i grundläggande samhällsorienterande 
ämnen omfattar 100 verksamhetspoäng och kursens fokus ligger 
framför allt på hur samhället fungerar, hur vårt demokratiska system 
är uppbyggt och ekonomi och hur samhället fungerar. Kursen ger 
också inblick i de stora världsreligionerna, Sveriges geografi samt 
Sveriges historia och demokratiska framväxt. I fortsättningskursen 
får eleverna problematisera och utveckla sina kunskaper kring de 
områden som man gått igenom i den inledande kursen och därutöver 
lära sig om t.ex. svensk historia och europeiska unionen. Fortsätt-
ningskursen omfattar 200 verksamhetspoäng. För utförlig informa-
tion om kursplanernas innehåll hänvisas till avsnitt 7.5.1.  

4.2 Svenska och samhällskunskap inom grund- 
och gymnasieskolan 

Elever i grundskolan och gymnasiet får undervisning i bl.a. svenska, 
svenska som andraspråk och samhällskunskap. Detsamma gäller elever 
på de s.k. introduktionsprogrammen till gymnasiet. Nedan redogörs 
summariskt för vem som är skyldig eller kan gå i vilken skolform 
samt undervisningen i svenska, svenska som andraspråk samt sam-
hällskunskap i grund- och gymnasieskolan. 

4.2.1 Svenska och samhällskunskap för barn i grundskolan 
och grundsärskolan 

Skolplikt för barn t.o.m. årskurs 9 

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till en 
kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola (2 kap. 18 § 
första stycket regeringsformen). Enligt 7 kap. 2 § skollagen råder 
skolplikt för barn som är bosatta i Sverige. Skolplikten gäller dock 
inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är 
sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i 

 
15 Statens skolverk (2018). Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort 
utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning. www.skolverket.se/getFile?file=3900 
[2020-12-08]. 
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skolan. Skolplikten gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra 
stycket skollagen. Detta innebär att bl.a. asylsökande barn, barn som 
beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, barn som har ansökt 
om uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts att vistas här 
medan ansökan prövas och asylsökande barn som inte vistas på någon 
förläggning och som bor med en vårdnadshavare som har uppehålls-
tillstånd, inte omfattas av skolplikt. Inte heller barn som har rätt till 
utbildning till följd av EU-rätten m.m. omfattas av skolplikt. Dessa 
barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. Barn 
som är familjemedlemmar till personer som tillhör främmande makts 
beskickning etc. (29 kap. 2 § 4 skollagen) och barn som vistas här utan 
stöd av myndighetsbeslut eller författning (29 kap. 2 § 5 skollagen) 
har dock, såvitt här är av intresse, endast rätt till utbildning i för-
skoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola 
(29 kap. 3 § skollagen). 

Skolplikten inträder på höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller sex år. Fullgörandet påbörjas i förskoleklass och pågår till och 
med grundskolans slut, dvs. årskurserna F/0–9 (7 kap. 4 och 10 §§ 
skollagen). Utöver undervisning i bl.a. svenska och matematik ingår 
i grundskolan också undervisning i samhällsorienterande ämnen, 
dvs. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För 
grundskolan gäller bl.a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (SKOLFS 2011:19) och kursplaner för de olika 
ämnen som barnen får undervisning i. Av kursplanerna för svenska/ 
svenska som andraspråk och samhällskunskap framgår bl.a. att syftet 
med undervisningen och de centrala delarna är följande. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i 
tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 
olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-
manhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 
och söka information från olika källor och värdera dessa. 

För samtliga årskurser (1–9) består undervisningen i svenska av 
följande fyra centrala delar: 



SOU 2021:2 Utbildning i svenska och samhällskunskap i dag 

93 

• Läsa och skriva 

• Tala, lyssna och samtala 

• Språkbruk 

• Informationssökning och källkritik. 

För eleverna i årskurserna 1–6 ingår därutöver också delen Berätt-
ande texter och sakprosa som en femte central del. 

För var och en av de angivna centrala delarna finns ”underkate-
gorier” som är anpassade till respektive årskurs. Som exempel kan 
nämnas att lässtrategier förekommer som en underkategori till delen 
Läsa och skriva i samtliga årskurser. För årskurserna 1–3 anges det 
bl.a. att lässtrategin innebär att man ska förstå och tolka texter samt 
kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Lässtra-
tegin för årskurserna 4–6 syftar till att förstå och tolka texter från 
olika medier samt urskilja texters budskap, både uttalade och sådant 
som står mellan raderna. I årskurserna 7–9 ska eleverna kunna förstå, 
tolka och analysera texter från olika medier. De ska kunna urskilja 
texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang. Även om de olika delarna är desamma finns det således 
skillnader mellan årskurserna. 

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 huvud-
sakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare, kan undervisning i 
svenska som andraspråk anordnas om det behövs (5 kap. 14 § skol-
förordningen [2011:185]). Det är rektor som beslutar om undervis-
ning i svenska som andraspråk för en elev. Utöver vad som nu angetts 
får svenska som andraspråk även anordnas som språkval i grundskolan 
och specialskolan, som elevens val, eller inom ramen för skolans val 
(5 kap. 15 § skolförordningen). Undervisning i svenska som andra-
språk ersätter undervisning i svenska. Nationellt centrum för andra-
språk har uttalat att det inte är speciellt stora skillnader mellan kurs-
planerna i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan, 
men att kurs- och ämnesplanen i svenska som andraspråk däremot 
inte är framtagen för målgruppen nyanlända elever som ska lära sig 
svenska som ett nytt språk. Undervisande lärare i svenska som andra-
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språk måste därför anpassa kursplanen till just nyanlända elevers 
förutsättningar och behov.16 

Samhällskunskap 

Av kursplanen i samhällskunskap för grundskolan framgår bl.a. att 
eleverna genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
samverkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och 
olika perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra 
källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

För elever i årskurserna 1–3 ska undervisningen i de samhällsorien-
terande ämnena behandla följande fyra delar: 

• Att leva tillsammans 

• Att leva i närområdet 

• Att leva i världen 

• Att undersöka verkligheten. 

 
16 Jfr Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (2020). 
Information om skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande svenska och svenska som andra-
språk. www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-%C3%A4r-
skillnaderna-mellan-svenska-och-sva-i-lgr11-och-gy11-1.375672 [2020-11-08]. Nuvarande 
kursplaner i bl.a. svenska och svenska som andraspråk ersätts dock av nya kursplaner den 1 juli 
2021. 
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Elever i årskurserna 4–6 ska få undervisning i följande centrala delar: 

• Individer och gemenskaper 

• Information och kommunikation 

• Rättigheter och rättsskipning 

• Beslutsfattande och politiska idéer. 

I årskurserna 7–9 består undervisningen i samhällskunskap av de fyra 
centrala delar som anges under årskurserna 4–6 samt den centrala 
delen Samhällsresurser och fördelning. Det finns dock skillnader i 
det faktiska innehållet i och med att varje central del, precis som i 
ämnet svenska, innehåller ett antal underkategorier. För eleverna i 
årskurs 4–6 ska t.ex. delen Individer och gemenskaper bl.a. behandla 
underkategorierna Familjen och olika samlevnadsformer, Sociala 
skyddsnät för barn och Urfolket samerna och övriga nationella minori-
teter i Sverige. För eleverna i årskurserna 7–9 ingår i den nämnda delen 
underkategorierna Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefin-
nande, Sveriges befolkning, storlek, sammansättning och geografiska 
fördelning samt Immigration till Sverige förr och nu. Den faktiska 
undervisningen skiljer sig således åt mellan årskurserna. 

Nationella prov 

För elever i årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan finns nationella prov 
i svenska och svenska som andraspråk. Proven består av flera delprov 
som prövar elevernas förmåga att tala, läsa och skriva. 

För elever i årskurs 9 ges även nationella prov i samhällskunskap. 
Alla elever gör då prov i ett av ämnena geografi, historia, religions-
kunskap eller samhällskunskap och alla elever i en skola gör provet i 
samma ämne. Beslut om vilket av de fyra ämnena det blir fattas av 
Skolverket utifrån Statistiska centralbyråns modell för att fördela 
ämnena jämnt bland landets skolor. Det nationella provet består av 
två skriftliga delprov som prövar de förmågor som beskrivs i kurs-
planen för det aktuella ämnet, dvs. geografi, historia, religionskunskap 
eller samhällskunskap. 

Syftet med de nationella proven, deras betydelse för betygsätt-
ningen, hur de konstrueras m.m. framgår av avsnitt 4.1.2 om sfi ovan. 
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Kunskapskrav och betyg 

Kunskapskraven för eleverna i grundskolan framgår av kursplanen 
för respektive ämne. Betyg sätts i slutet av varje termin från och med 
årskurs 6 i de ämnen som eleven fått undervisning i (10 kap. 15 § 
skollagen). Om undervisningen i t.ex. samhällsorienterande ämnen i 
huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas 
för dessa respektive ämnen i årskurs 6. 

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. 
Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta 
betyg är A och lägsta betyg är E. Ett icke godkänt resultat ges ett F 
(10 kap. 17 § skollagen). 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan omfattar utbildning i särskilda ämnen eller ämnes-
områden, eller en kombination av dessa. Det finns t.ex. kurser i 
ämnena svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande 
ämnen. Utbildningen kan omfatta ämnen som finns i grundskolans 
kursplaner. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och värden, bidra 
till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett 
aktivt deltagande i samhället. Utbildningen är öppen för elever som 
har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna nå grund-
skolans kunskapskrav. Grundsärskolan består av nio årskurser och 
utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. 

Inom skolformen sätts bara betyg om vårdnadshavaren eller 
eleven begär det. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om 
eleven inte når kraven för betyget E sätts inget betyg. F och streck 
används således inte i grundsärskolan. 

4.2.2 Svenska och samhällskunskap för ungdomar 
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Gymnasieskolan är till för ungdomar som avslutat grundskolan 

Gymnasieskolan är öppen för de ungdomar som avslutat sin grund-
skoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar gym-
nasieutbildningen som senast under det första kalenderhalvåret det år 
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de fyller 20 år eller, för den med ett svårt rörelsehinder som har rätt 
att få sin utbildning vid en gymnasieskola med Rh-anpassad utbild-
ning, 21 år (15 kap. 5 och 9 §§ skollagen).17  

Bestämmelserna om gymnasieskolan omfattar bara ungdomar 
som är bosatta i landet och som har rätt till utbildning. Vilka per-
soner som anses bosatta här framgår av 29 kap. 2 § skollagen. Av den 
efterföljande bestämmelsen, 29 kap. 3 § skollagen, framgår att det 
finns vissa begränsningar i rätten till utbildning. Som ett exempel så 
har personer som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 1, 2 och 5 skol-
lagen endast rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola 
om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. De som avses är 
bl.a. ungdomar som är asylsökande, personer som har beviljats uppe-
hållstillstånd med tillfälligt skydd eller personer som har tids-
begränsade uppehållstillstånd. 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltag-
ande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak 
bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsva-
rande utbildning (15 kap. 2 § skollagen). Utbildningen syftar till en 
gymnasieexamen (16 kap. 26 § skollagen). 

Gymnasieskolan består av olika högskoleförberedande program 
och yrkesprogram med olika inriktningar. Det finns dock s.k. gym-
nasiegemensamma ämnen som är desamma för alla elever men kan 
variera i antal kurser och omfattning. Gymnasiegemensamma ämnen 
är: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andra-
språk. På det högskoleförberedande samhällsvetenskapliga program-
met finns t.ex. de gymnasiegemensamma ämnena/kurserna sam-
hällskunskap 1b, svenska 1–3 och svenska som andraspråk 1–3. Pro-
grammet har tre inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, informa-
tion och kommunikation samt Samhällsvetenskap. Inom inriktning-
arna Beteendevetenskap respektive Samhällsvetenskap ges kursen 
samhällsvetenskap 2. De elever som valt inriktningen samhällskun-
skap läser också samhällskunskap 3. Kurserna samhällskunskap 2 
och 3 samt internationella relationer och internationell ekonomi går 
även att välja inom ramen för vad som kallas för programfördjup-
ning. Inom ämnet svenska finns fördjupning i form av kurserna 
Litteratur, Retorik och Skrivande. Tanken med en programfördjup-

 
17  ”Rh” står för rörelsehinder. 
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ning är att ge utrymme för specialisering. Vilka ämnen och kurser 
som finns att välja på skiljer sig dock åt mellan olika skolor. Det finns 
även kurser i svenska som andraspråk på gymnasiet. Elever som har 
ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som 
andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. 
Eleven får då läsa svenska som individuellt val. På gymnasiet kan 
elever således få undervisning i både svenska och svenska som andra-
språk, vilket skiljer sig från vad som gäller i grundskolan. 

Varje ämne i gymnasieskolan har en kursplan. Av kursplanen 
framgår vad ämnet har för syfte, vilka kurser som finns och vilket inne-
håll undervisningen ska ha i respektive kurs. För varje kurs anges vilka 
kunskapskrav som ställs för att nå upp till respektive betyg (A– E). 
Betyg ska sättas efter varje avslutad kurs (15 kap. 22 § skollagen). 
Närmare information om de centrala delarna i undervisningen i de 
olika kurserna och vilka kunskapskrav som ställs upp finns i kurs-
planerna för respektive ämne på Skolverkets hemsida. Det kan dock 
nämnas att kurserna i svenska och svenska som andraspråk skiljer sig 
mycket åt.18  

Elever i gymnasiet genomgår nationella prov i bl.a. svenska och 
svenska som andraspråk. Provens syfte, uppbyggnad etc. är desamma 
som för elever i grundskolan, se ovan. 

Introduktionsprogram före gymnasiet 

För den som inte är behörig till gymnasiet finns möjlighet att gå ett 
s.k. introduktionsprogram i syfte att komma in på ett nationellt pro-
gram, eller få ett arbete. Bland introduktionsprogrammen finns fyra 
alternativ: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alter-
nativ och språkintroduktion. Yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ vänder sig till elever som inte är behöriga till yrkesprogram 
medan språkintroduktionen står öppen för nyanlända ungdomar som 
inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkespro-
gram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
Även andra elever får gå språkintroduktion om det finns särskilda skäl 

 
18 Se Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (2018). Infor-
mation om skillnader i Gy11 mellan Svenska och Svenska som andraspråk. www.andrasprak.su.se/ 
polopoly_fs/1.375661.1520252188!/menu/standard/file/Skillnader_svenska_sva_Gy11.pdf  
[2020-09-08]. 
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(17 kap. 12 § skollagen). Enligt gymnasieförordningen kan elever på 
språkintroduktionen få undervisning i enbart svenska eller svenska 
som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbild-
ningen bestå av de ämnen och kurser som eleven behöver för sin 
fortsatta utbildning (6 kap. 8 § gymnasieförordningen). 

Eleverna på språkintroduktionen har varierande förutsättningar 
för sina studier, inte minst beroende på vilken skolbakgrund de har 
och vid vilken ålder de börjar på programmet. Många unga nyanlända 
hinner inte slutföra språkintroduktionen innan de är 20 år vilket är 
den övre gränsen för när man får börja läsa ett nationellt program 
inom gymnasieskolan. För dem är ett alternativ att gå från språk-
introduktion till komvux. Av de elever som går vidare till ett natio-
nellt program är det inte heller alla som uppnår en gymnasieexamen 
inom gymnasieskolan. Komvux är därför viktig även för denna grupp. 

Läsåret 2019/20 var det totalt 14 800 elever som läste språkintro-
duktion, en minskning med 8 050 elever från läsåret dessförinnan. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar mellan 16 och 20 år som 
har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som inte 
bedöms kunna nå gymnasieskolans mål. För att möjliggöra för elev-
erna att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål är 
gymnasiesärskolan mycket flexibel. Alla elever i gymnasiesärskolan 
har därför en individuell studieplan. 

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program. 
Alla program är fyra år. De nationella programmen består av kurser 
som tillsammans omfattar 2 500 poäng att jämföra med de individu-
ella programmen som innehåller ämnesområden om totalt 3 600 
undervisningstimmar. 

Eleverna inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan 
kan läsa en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnes-
områden från gymnasiesärskolans individuella program. På ett indi-
viduellt program kan eleverna kombinera ämnen från de nationella 
programmen och ämnesområdena. Rektorn bestämmer även här 
vilka kurser som eleverna kan kombinera. 

Precis som i gymnasieskolan finns gemensamma ämnen. De gym-
nasiegemensamma ämnena i gymnasiesärskolan är engelska, estetisk 
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verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som 
andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program 
ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt 
program läser och därutöver finns det programfördjupande kurser 
på varje program. 

I gymnasiesärskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs enligt 
skalan A–E. Klarar man inte kraven för betyget E får man inget 
betyg. Efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolans nationella 
och individuella program erhåller eleverna ett gymnasiesärskole-
bevis. I beviset står det vilket program eleven har gått, vilka kurser 
eleven har läst och vilka betyg eleven uppnått dvs. vad eleven har lärt 
sig under de fyra åren på gymnasiesärskolan. 

För elever som har gått grundsärskolan finns möjlighet att gå på 
något av introduktionsprogrammen till gymnasiet; t.ex. språkintro-
duktion (se avsnittet ovan). 

4.3 Samhällsorientering 

Samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Kort om samhällsorientering 

Under lång tid var samhälls- och arbetslivsorientering en del av sfi 
och ingick då som integrerad del i undervisningen i svenska. Vid en 
förändring av kursplanen i sfi år 2007 togs samhällsorienteringen 
emellertid bort från undervisningen i sfi med motiveringen att man 
önskade renodla och effektivisera språkutbildningen. Som ytter-
ligare skäl angavs att samhällsinformationen i många fall bör ges i ett 
tidigt skede av introduktionen och därtill på modersmål, eftersom 
den nyanlända annars riskerar att missa eller missförstå viktig infor-
mation. 

Samhällsorientering i sin nuvarande form infördes i samband med 
den så kallade etableringsreformen år 2010.19 Bestämmelser om ut-
bildning i samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare finns 
numera i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

 
19 Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet (2010). Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egen-
ansvar med professionellt stöd. (Regeringens proposition 2009/10:60). Stockholm: Regerings-
kansliet. 
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invandrare (samhällsorienteringslagen) och förordningen (2010:1138) 
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (samhälls-
orienteringsförordningen). 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas 
etablering i arbets- och samhällslivet genom att ge deltagarna kun-
skaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar. Samhällsorienteringen ska bidra till deltagarnas kun-
skaper om deras rättigheter och skyldigheter i övrigt, dvs. vilka rättig-
heter och skyldigheter som är av väsentlig betydelse att känna till för 
den som lever och deltar i samhället, utan att de för den skull är 
grundlagsfästa. Utbildningen ska också bidra till de nyanländas kun-
skaper om hur samhället är organiserat, såsom t.ex. offentliga institu-
tioner, näringsliv och civila samhället, liksom kunskap i praktiskt var-
dagsliv. Samhällsorienteringen ska utgå från Sveriges konstitutionella 
grundvalar (jfr 1 kap. 4 och 5 §§ skollagen). Häri ingår grundläggande 
principer om alla människors lika värde och jämställdhet. 

Utbildningen ska kunna kombineras med arbete, studier och 
andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i 
arbetslivet och ska normalt vara avslutad ett år efter det att den på-
börjades. 

Vilka omfattas? 

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända 
invandrare som är folkbokförda i kommunen. Skyldigheten gäller 
under tre år från det att den nyanlände första gången folkbokfördes 
där. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter 
att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och varje kommun 
är skyldig att arbeta för att nå de nyanlända i kommunen som har 
rätt till samhällsorientering och motivera dem till att delta (3–5 §§ 
samhällsorienteringslagen). 

Rätt till samhällsorientering har nyanlända invandrare som om-
fattas av etableringsplan eller etableringsprogram samt vissa andra ny-
anlända – ”den utökade målgruppen”. Av 1 a § samhällsorienterings-
lagen framgår att de som omfattas av rätten till samhällsorientering är 
nyanlända personer som är fyllda 18 men inte 65 år, som är folk-
bokförda här och har ett uppehållstillstånd som flykting eller annan 
skyddsbehövande eller som är anhörig till en sådan person. Det är 
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samma personkrets som anges i 1 § lagen om ansvar för etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare. Därutöver omfattas invand-
rare som beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familje-
medlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att 
vistas i Sverige, eller uppehållstillstånd på grund av anknytning till en 
person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 1 a §. Detta 
gäller under förutsättning att den nyanlände har fyllt 18, men inte 
65 år och är folkbokförd i en kommun (jfr 2 § samhällsorienterings-
lagen). 

Varken nyanlända som går i gymnasieskola eller den som är med-
borgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller i Schweiz har rätt till samhällsorientering (2 a § 
samhällsorienteringslagen). 

Att den nyanlände ska vara under 65 år ska inte förstås som att 
kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering alltid upp-
hör när den nyanlände fyller 65 år. Kommunens skyldighet kvarstår 
om den nyanlände påbörjat samhällsorienteringen och fyller 65 år 
innan den slutförts, eller om denne anmält sig för deltagande och fyller 
65 år innan samhällsorienteringen påbörjats (prop. 2012/13:63 s. 81). 

Det är Skatteverkets folkbokföringsbeslut som ligger till grund 
för vem som ska omfattas av rätten till samhällsorientering. Reglerna 
för folkbokföring följer av folkbokföringslagen. Som huvudregel 
gäller att den som efter inflyttning kan antas komma att regelmässigt 
tillbringa sin nattvila här under minst ett år ska folkbokföras. 

Undervisningen ska ges på ett språk som deltagaren behärskar 

Utbildning i samhällsorientering ska bedrivas på deltagarens moders-
mål eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Valet av språk 
ska i första hand ske mot bakgrund av pedagogiska överväganden. 
Om det finns behov av tolk ska en sådan anlitas. Det har ansetts vara 
väldigt viktigt att samhällsorienteringen ges tidigt i etableringspro-
cessen. Detta innebär att de flesta inte kan svenska tillräckligt bra för 
att uppnå den förståelse som behövs. Undervisning på svenska med 
hjälp av tolk har inte heller bedömts ge samma möjligheter till ett 
aktivt deltagande med frågor och diskussion som undervisning på 
modersmål (se SOU 2010:37 s. 16). 
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Enligt länsstyrelsen är det vanligaste att samhällsorientering ges 
på modersmål. Det näst vanligaste alternativet är att ge samhälls-
orientering på ett annat språk som deltagare behärskar väl.20 

Kursinnehåll 

Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för nyan-
lända invandrare ska följande åtta delar ingå i utbildningen: 

• Att komma till Sverige.  

• Att bo i Sverige.  

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige.  

• Individens rättigheter och skyldigheter.  

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige.  

• Att påverka i Sverige.  

• Att vårda sin hälsa i Sverige.  

• Att åldras i Sverige. 

För var och en av de åtta delarna finns underkategorier som enligt 
förordningsmotiven bör ingå i undervisningen (se Förordningsmotiv 
Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 
Fm 2010:1 s. 5). För del 1 Att komma till Sverige anges t.ex. i förord-
ningsmotiven att Integrations- och etableringsprocessen, Arbetets 
och språkets betydelse och Kultur och högtider i Sverige ska ingå i 
undervisningen. Utgångspunkten för undervisningen i respektive 
del är de mål som anges i 2 § samhällsorienteringsförordningen. Detta 
innebär t.ex. att jämställdhet mellan kvinnor och män ska behandlas 
där det är möjligt och lämpligt. Där det är möjligt med hänsyn till 
samhällsorienteringens tidsmässiga begränsning och lämpligt med 
hänsyn till förståelsen kan den historiska utvecklingen inom varje del 
också behandlas. Tyngdpunkten i utbildningen ska ligga på de prak-
tiska aspekterna av att leva i Sverige. 

 
20 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019 Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020. www.lansstyrelsen
.se/download/18.3db3ed8a171ac1fbfcb21f8c/1590993942466/L%C3%A4nsstyrelsernas%20
%C3%A5terrapportering%20av%20uppdrag%20om%20%C3%B6versyn%20av%20samh%C
3%A4llsorientering%20f%C3%B6r%20nyanl%C3%A4nda%202019.pdf [2020-12-09]. 
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Hur innehållet exakt ser ut, omfattningen och tyngdpunkten i de 
olika delarna kan anpassas efter deltagarna och de lokala förutsätt-
ningarna. Av samhällsorienteringsförordningen framgår att kommu-
nerna själva bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och 
i vilken ordningsföljd de olika delarna i samhällsorienteringen ska 
behandlas. Varje kommun ska ha en plan för samhällsorienteringen 
i vilken innehållet och omfattningen ska anges. Planen ska revideras 
när det behövs varvid hänsyn ska tas till nya förutsättningar och hur 
genomförandet har fungerat. Kommunen får dock uppdra åt andra 
att utforma planen och anordna samhällsorienteringen. Planen ska 
då godkännas av kommunen. Regelverket för samhällsorientering 
ger således kommunerna ett relativt stort handlingsutrymme, vilket 
resulterar i stora skillnader mellan kommunerna när gäller genom-
förande, språk, material och metod. Även bland de som deltar i sam-
hällsorienteringen är variationen betydande avseende bl.a. förkun-
skaper, ålder och utbildningsnivå. Det finns således avsevärda varia-
tioner när det gäller samhällsorienteringens förutsättningar och kvali-
tet och i slutänden de nyanländas utbildning i samhällsorientering. 

Kursmaterial 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs stad har tagit 
fram en bok som heter ”Om Sverige” som kan användas i samhälls-
orienteringen. Utöver denna bok används ett antal andra utbildnings-
material och plattformar såsom Va med, Tillsammans för Sverige och 
Samhällsorientering.se inom samhällsorienteringen. Enligt Länsstyrel-
sens enkätundersökning från 2018 uppgav 83 procent av de tillfrågade 
kommunerna, regionerna och utförarna att boken ”Om Sverige” var 
deras huvudsakliga utbildningsmaterial. 

Boken ”Om Sverige” omfattar över 200 sidor och är uppdelad i åtta 
kapitel, motsvarande de obligatoriska delar som anges i 2 § samhälls-
orienteringsförordningen. Boken innehåller bl.a. texter om demo-
krati, religion och sekularisering, skola och barnomsorg, barns rättig-
heter, diskriminering och jämställdhet, våld i nära relationer, familjen, 
släkten och individualism, parrelationer och äktenskap. Boken finns 
tillgänglig på webbplatsen informationsverige.se och finns där på 
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svenska och de nio vanligast förekommande språken hos nyanlända 
däribland arabiska, dari, spanska och ryska.21  

Utöver boken ”Om Sverige” finns även andra pedagogiska material 
på webbplatsen informationsverige.se. T.ex. finns det digitala språk-
inlärningspaketet ”Lära svenska” på sidan. ”Lära svenska” används 
för såväl självstudier som inom sfi och i civila samhällets aktiviteter 
riktade till målgrupperna. 

Webbplatsen informationsverige.se samfinansieras av Länssty-
relserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och innehåller 
information om Sverige och det svenska samhället. Webbplatsen 
riktar sig till asylsökande, nyanlända och ensamkommande unga. 
Syftet med den är också att stödja de som kommer i kontakt och 
arbetar med de nämnda personkategorierna. 

Antal deltagare och elevsammansättning 

Av Länsstyrelsens årsrapport 2019 med återrapportering om sam-
hällsorientering (länsstyrelsens årsrapport 2019) framgår att antalet 
deltagare inom samhällsorienteringen har minskat i förhållande till 
föregående år.22 Enligt rapporten uppgav de svarande kommunerna 
(266 av 290 kommuner) att 14 436 personer påbörjade samhällsori-
entering för första gången i perioden 1 oktober 2018–30 september 
2019, medan Arbetsförmedlingen redovisade ett deltagande på 8 545 
personer för samma period. Att antalet deltagare skiljde sig åt för-
klaras med att det saknas ett nationellt och enhetligt system för stati-
stikföring, registrering av uppgifter om anmälda deltagare samt upp-
följning och är i linje med hur det har sett ut tidigare år. Antalet 
kvinnor som påbörjade samhällsorientering under perioden var 60 pro-
cent (8 661) att jämföra med 40 procent män (6 011). När det gäller 
deltagare från den s.k. utökade målgruppen visade Länsstyrelsens 
årsrapport 2018 med återrapportering av samhällsorientering att del-

 
21 Av Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om 
översyn av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018 framgår bl.a. att Om Sverige 
bedöms behöva utvecklas då det finns en stor variation i genomförande, innehåll och utfall av 
samhällsorienteringen. Mot denna bakgrund beslutades det under hösten 2019 att medel för 
att utöka samhällsorienteringen och utveckla utbildningsmaterialet skulle skjutas till (jfr prop. 
2019/20:1 Utgiftsområde 13 s. 33 och vad som sägs nedan om ersättning). 
22 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019 Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020. 
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tagandet för gruppen som helhet var väldigt lågt.23 Samma uppfatt-
ning redovisades i årsrapporten 2019. 

Figur 4.3 Deltagare i samhällsorientering åren 2011–2019 

 
Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Undervisnings- och genomströmningstid 

Sedan den 1 februari 2020 omfattar utbildningen i samhällsorientering 
minst 100 timmar att jämföra med tidigare 60 timmar. Normalt ska 
samhällsorienteringen avslutas inom ett år från det att den påbörjades. 

Enligt länsstyrelsens årsrapport 2019 tyder uppgifter från kom-
munerna på att en stor andel av de som påbörjar samhällsorien-
teringen också slutför den inom ett år från det att de anmäldes. När 
det gäller antalet avbrott så är det inte några stora skillnader mellan 
kvinnor och män, men däremot är det stora skillnader mellan könen 
när det gäller orsaken till avbrottet. För kvinnor är den främsta 
orsaken till avbrott föräldraledighet (78 procent), medan det för 
män är arbete (72 procent). 

Efter att en person slutfört utbildningen i samhällsorientering ska 
kommunen ge deltagaren ett intyg om att kursen är avslutad. Om en 
annan kommun begär det ska kommunen lämna information om 
delvis genomgången samhällsorientering. Utbildningens omfattning 
och innehåll ska framgå av informationen. 

 
23 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018. 
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Kommunerna får ersättning för anordnande 
av samhällsorientering 

Kommunerna erhåller en schablonersättning för mottagandet av 
nyanlända. Ersättningen betalas ut under två år med ett fastställt 
belopp per mottagen person. Ersättningen avser bl.a. kostnader för 
mottagande och praktisk hjälp i samband med samhällsorientering. 

Hösten 2019 beslutades om en höjning av schablonersättningen 
för att möjliggöra en utökning av undervisningstiden i samhälls-
orientering från minst 60 till minst 100 timmar och att utöka delar 
av det utbildningsmaterial och metodstöd som används inom sam-
hällsorienteringen (prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 13 s. 33). Fr.o.m. 
den 1 februari 2020 är schablonersättningen 146 100 kronor för per-
soner under 65 år och 82 100 kronor för personer över 65. 

4.4 Kurser i svenska och samhällskunskap 
för den som inte har uppehållstillstånd 

Det finns möjlighet att studera svenska och få kunskaper om sam-
hället utanför det formella utbildningssystemet. Insatserna kan 
genomföras när det passar individen. I avsnittet ges några exempel 
på sådana utbildningsinsatser. 

Tidiga aktiviteter för asylsökande 

Ideella organisationer, studieförbund och folkhögskolor erbjuder 
svenskundervisning i form av t.ex. språkcaféer, studiecirklar och 
kurser i svenska och samhällsinformation. 

Dessa aktiviteter är ofta en del av tidiga insatser för asylsökande 
(även kallat TIA) vilka riktar sig till asylsökande och personer som 
har uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boende. Tidiga 
insatser för asylsökande är gratis att delta i för den som har ett s.k. 
LMA-kort (lagen [1994:137] om mottagande av asylsökande). 

Tidiga insatser för asylsökande samordnas av länsstyrelserna. Ett 
statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande infördes den 1 februari 
2017. Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyl-
tiden, underlätta kontakter med arbetsmarknaden samt främja förut-
sättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehålls-



Utbildning i svenska och samhällskunskap i dag SOU 2021:2 

108 

tillstånd. Statsbidraget kan lämnas till organisationer i det civila sam-
hället och i vissa fall till kommuner och kommunalförbund. Ansökan 
om statsbidrag ges in till länsstyrelserna, som också betalar ut bidraget. 
För år 2019 var statsbidraget 139,4 miljoner kronor. 

Svenska för asylsökande på studieförbund 

Sedan hösten 2015 fördelas även statsbidrag till folkbildningen för 
verksamhet riktad till asylsökande och vissa nyanlända. Folkbild-
ningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor för 
insatsen Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Från och med 
hösten 2017 fördelar även SISU Idrottsutbildarna medel för Svenska 
från dag ett. 

Svenska från dag ett består av undervisning i svenska och sam-
hällsinformation. Kursen syftar till att ge deltagarna en meningsfull 
sysselsättning under asyltiden och att korta ned den tid det tar att 
etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstill-
stånd. Vardagssvenska är en särskild studiecirkel på 40 timmar som 
har som mål att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket 
så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardags-
situationer. 

Verksamheterna har under år 2019 bedrivits i 166 kommuner. De 
som deltog under 2019 beräknas utgöra 34 procent av den totala mål-
gruppen, som uppskattas bestå av cirka 53 000 personer. SISU Idrotts-
utbildarna genomförde år 2019 375 arrangemang i 34 kommuner. 

Statskontoret har utvärderat Svenska från dag ett samt Vardags-
svenska och en slutrapport lämnades till regeringen i februari 2020. 
Utvärderingen visar bl.a. att innehållet i och utformningen av insatsen 
är ändamålsenlig och att insatsen är viktig för målgruppen. Insatsen 
ger grundläggande kunskaper i svenska och enligt anordnare är det 
vanligt att deltagarna kan placeras på en högre sfi-nivå efter insatsen 
än om de inte deltagit i tidiga insatser. Utvärderingen visar också att 
de asylsökande önskar fler studietimmar och möjlighet till fortsatta 
studier. 
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Svenskkurser på studieförbund24  

Studieförbunden anordnar en stor mängd kurser i svenska inom 
ramen för folkbildningen. Kurserna benämns ofta efter den gemen-
samma europeiska referensramen för språk (GERS), och erbjuds 
hela vägen från nybörjarsvenska till avancerad nivå. Det finns också 
olika former av inriktningar med exempelvis fokus på konversation. 
Kurserna finansieras delvis med bidrag från stat och kommun samt 
genom deltagaravgifter. Deltagarna kan omfattas av rätten att läsa sfi. 

Språkcafé25  

Civilsamhället står bakom flera av de språkcaféer som, för sig eller 
tillsammans med sfi, erbjuder en arena för utveckling av den talade 
svenskan. Språkcaféerna erbjuds ibland i samma lokaler som sfi, där 
individer på ideell basis erbjuder sin tid som en resurs för deltagarna. 
Biblioteken är också en vanlig plats för språkcaféer. 

Självstudier 

Webbsidan www.swedish-for-all.se ger tips på webbplatser där man 
kan lära sig svenska. Länsstyrelsernas webbportal information-
sverige.se erbjuder också hjälp för den som vill lära sig svenska på 
egen hand. På den sistnämnda portalen finns t.ex. kurser på ny-
börjar- och fortsättningsnivå under fliken ”Lära svenska”, liksom 
länkar till Flyktingguide, Språkvän, Svenska med baby och Welcome. 
Samtliga aktiviteter syftar till att hjälpa individen att öva sig i 
svenska. Språkvän organiseras t.ex. av kommunerna för att möjlig-
göra att man övar på sin svenska, medan Welcome är en app i vilken 
användaren kan få kontakt med personer som pratar svenska för att 
chatta eller bestämma träff i syfte att öva svenska. 

 
24 Avsnittet är hämtat från Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och lik-
värdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (Promemoria U2019/02278/GV). 
Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 63. 
25 Ibid, s. 64. 
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Obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande 

Regeringen gav i april 2020 Migrationsverket i uppdrag att planera 
för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda 
inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för 
asylsökande.26 Asylsökande ska ta del av samhällsintroduktion så 
kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl registrerats. Sam-
hällsintroduktionen ska genomföras under två till tre heldagar och 
ska ersätta den introduktion och samhällsinformation om tre till fyra 
timmar som Migrationsverket i dag tillhandahåller för asylsökande. 
 

 
26 Regeringsbeslut I:4 den 16 april 2020, Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk sam-
hällsintroduktion för asylsökande. 
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5 Språk- och 
samhällskunskapskrav 
i andra länder 

I detta kapitel redovisar utredningen vilka krav på kunskaper i språk 
och samhällskunskap som ställs upp i vissa länder i Europa och i 
Nordamerika, vilken nivå av kunskaper det är fråga om, om det finns 
undantag samt vem som arrangerar utbildningar och genomför kun-
skapsprov. I de flesta länder ställs de angivna kraven upp vid förvärv av 
medborgarskap genom ansökan (naturalisation), men det innebär inte 
att det inte kan finnas liknande krav vid andra typer av förvärv av med-
borgarskap i de här angivna länderna. För de nordiska länderna ges t.ex. 
en kort redogörelse av hur en person kan förvärva medborgarskap 
genom anmälan. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara uttömmande.  

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av hur kraven på kun-
skaper i språk och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap 
utvecklats i Europa. Därefter följer en redogörelse för de krav som 
ställs upp i de nordiska länderna samt Nederländerna, Förenade kunga-
riket och Österrike. Även kriterierna för naturalisation i Kanada och 
USA återges.  

5.1 Språk och samhällskunskapskrav i Europa1 

Antalet stater i Europa som ställer upp krav på språkkunskaper för 
medborgarskap har ökat stadigt under de senaste 10–15 åren. År 2018 
var Sverige tillsammans med Irland och San Marino några av få stater 

 
1 Informationen i detta avsnitt är hämtad från Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration 
of adult migrants: requirements and learning opportunities. Report on the 2018 Council of 
Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants. 
rm.coe.int/ linguistic-integration-of-adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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som inte ställde några formella krav på språkkunskaper för medbor-
garskap. Utöver att antalet stater har ökat så ställs också allt högre 
krav på språknivån.2 Majoriteten stater/regioner har också krav på 
samma nivå för alla förmågor (lyssna, läsa, tala och skriva). Norge krä-
ver dock endast kunskaper i tal på GERS-nivå A2, medan Luxemburg 
kräver att den sökande har förmåga att lyssna på B1 och att tala på 
A2.3 Schweiz å sin sida ställer upp krav på GERS-nivå B1 i hörför-
ståelse och muntlig färdighet och A2 i skriftlig färdighet och läs-
förståelse.  

Förkortningen GERS står för Gemensam Europeisk referensram 
för språk: lärande, undervisning och bedömning, och är en referens-
ram som har utarbetats av Europarådet för att beskriva färdigheter 
inom främmande språk. Referensramen består av olika nivåer med 
beskrivningar för att mäta vilken förmåga eller färdighet en person 
har inom ett visst språk baserat på hör- och läsförståelse samt skrift-
lig och muntlig färdighet. Den utvecklades för att vara en gemensam 
grund för människor som arbetar med moderna språk inom EU vid 
utarbetande av läromedel, examina, kursplaner och läroplaner.4 

Statistiken visar att det för förvärv av medborgarskap år 2018 ställ-
des krav på godkänt resultat i samhällskunskapsprov i 13 stater och 
genomgången samhällskunskapsundervisning eller samhällskunskap 
i fem stater eller regioner.  

5.2 Språk- och samhällskunskapskrav i Norden 

5.2.1 Danmark  

Krav för medborgarskap 

En ansökan om danskt medborgarskap kostar 3 800 DKK (cirka 
5 600 SEK) och ges in till Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
Om sökanden uppfyller de krav som ställs upp förs dennes namn 
upp på ett lagförslag om meddelande av medborgarskap. Det är 
sedan Folketinget som två gånger per år beslutar om lagförslaget 

 
2 Ibid, s. 31 f. och 59. 
3 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska GERS-nivån emellertid höjas från A2 till B1. 
Ändringarna kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i 
Norge (2020). Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/ 
viktige-meldinger/strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ 
[2020-12-08]. 
4 För mer information om GERS och innebörden av de olika nivåerna, se avsnitt 7.4.1.  
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med meddelande om medborgarskap ska antas eller inte. Kriterierna 
för medborgarskap genom naturalisation finns i Cirkulærskrivelse 
nr. 9779 af 14 september 2018 om naturalisation (cirkulärskrivelsen). 
Åren 2018 och 2019 ansökte cirka 6 400 respektive 5 400 personer 
om danskt medborgarskap. 

Av cirkulärskrivelsen framgår att det för naturalisation bl.a. krävs 
ett visst antal års hemvist i Danmark, ett hederligt levnadssätt, att 
sökanden är självförsörjande samt att denna har en viss nivå av dansk-
kunskaper och kännedom om det danska samhället, dansk kultur och 
dansk historia, i fortsättningen benämnt samhällskunskap.  

Medborgarskap kan också förvärvas genom anmälan. Bestäm-
melser om detta finns i Indfødsretslov (medborgarskapslagen). För 
medborgare i Norden ställs följande krav upp för förvärv av med-
borgarskap genom anmälan: man ska vara 18 men inte 23 år fyllda, 
vara bosatt i Danmark och ha varit det i sammanlagt minst 10 år, 
varav minst fem av de senaste sex åren. Vidare ska man vara ostraffad, 
inte ha dömts till t.ex. tillsyn, avgiftning eller psykiatrisk behandling 
enligt 9 kap. strafflagen och inte heller vara misstänkt för brott. 
Alternativt så ska man ha fyllt 18 år, ha bott i Danmark de senaste 
sju åren och under denna tid inte ha dömts till fängelse eller annan 
påföljd som kan likställas med fängelse. Om kriterierna för förvärv 
genom anmälan inte är uppfyllda kan medborgarskap endast förvär-
vas genom att personen tas upp på lagförslaget med meddelande om 
medborgarskap. Något krav på kunskaper i språk eller samhällskun-
skap ställs inte upp vid medborgarskap genom anmälan. 

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

För att styrka sina danskkunskaper ska sökanden ge in intyg på god-
känt resultat i ett språkprov eller godkänt betyg/resultat i något av 
de prov, examina eller utbildningar som anges i vissa bilagor till cir-
kulärskrivelsen. Nivån på språkprovet anses motsvara GERS-nivå B2.5  

För den sökande som uppfyller kravet på att kunna försörja sig 
själv och som vid tidpunkten för ansökan maximalt har tagit emot 
förmåner eller bidrag enligt lagen om aktiv socialpolitik eller inte-
grationslagen i sammanlagt sex månader under de senaste nio åren 

 
5 Speak (2020). Information om språkkursen Danska 3 på engelska. www.speakspeak.dk/ 
examinations/danish-language-3/ [2020-11-13].  
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gäller ett lägre språkkrav. Det prov som en sådan sökande ska klara 
av motsvarar GERS-nivå B1 i skriftlig färdighet och lite över B1 i 
muntlig färdighet.6 

Språkprovet för danskt medborgarskap äger rum två gånger om 
året. Provet är statskontrollerat och täcker in hör- och läsförståelse 
samt skriftlig och muntlig färdighet. Provet ska visa vilka kunskaper 
provdeltagaren har i danska och att denne klarar av de krav som ställs 
i det danska samhället, t.ex. i ett arbete eller under en utbildning. 
Provet kostar 1 389 DKK (cirka 2 050 SEK) för den som inte är 
anmäld till Danskutbildning på viss nivå och särskild modul.7 Provet 
kan också användas för den som behöver styrka sina språkkunskaper 
för att kunna genomgå en viss utbildning. 

Enligt uppgift var godkännandegraden år 2018 94,4 procent i pro-
vet med lägre svårighetsgrad (6 676 av 7 074 personer) och 86,7 pro-
cent (4 903 av 5 655 personer) i det svårare. Siffrorna inkluderar 
såväl de som studerat vid en språkskola/danskutbildning som de som 
bedrivit självstudier. Av siffrorna går inte att utläsa om individen 
gjort provet en eller flera gånger. Fördelningen var 80/20, dvs. 80 pro-
cent av deltagarna i proven hade gått på undervisning och 20 procent 
hade studerat på egen hand.8  

Utöver godkänt språkprov finns det utbildningar, kurser och exa-
mina/intyg som kan användas som bevis på språkkunskaper. Som 
bevis på att sökanden har tillräckliga kunskaper i danska kan t.ex. ges 
in en allmän eller teknisk studentexamen, studieresultat från han-
delshögskola eller sjuksköterskeutbildning och intyg på godkänt 
prov i danska eller danska som andraspråk på vissa nivåer. 

När det gäller kunskaper om det danska samhället, dansk kultur 
och dansk historia (samhällskunskap) ska sökanden ge in intyg på 
att denne har uppnått godkänt resultat i Indfødsretsprøve af 2015 

 
6 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2019). Aktiviteten hos udbydere af 
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2018. Årsrapport 2018. 
www.integrationsbarometer.dk/ tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-
filer/Aktivitetetsrapport2018inclbilag.pdf [2020-11-13].  
7 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2020). Danskprøve A1 og Danskprøve 
A2 for ægtefællesammenførte. https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-
for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
[2020-12-13]. 
8 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2019). Aktiviteten hos udbydere af 
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2018. Årsrapport 2018. 
www.integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-
filer/Aktivitetetsrapport2018inclbilag.pdf [2020-11-13]. 
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(samhällskunskapsprovet). Samhällskunskapsprovet ges på danska. 
Provet arrangeras två gånger per år på ett antal språkcentrum över 
hela landet och kostade år 2020 799 DKK (cirka 1 180 SEK).  

Provet består av 40 flervalsfrågor, varav fem frågor rör aktuella 
förhållanden och händelser i det danska samhället. De övriga 35 frå-
gorna baseras på den bok som Udlændinge- og Integrationsministe-
riet har publicerat som förberedelse inför provet. Boken går att ladda 
ned från nätet. För godkänt resultat krävs att sökanden har 32 rätta 
svar och provtiden är 45 minuter.9  

Nästan två tredjedelar av de som gjorde provet i juni 2020 nådde 
godkänt resultat. Av 3 014 provdeltagare klarade 64,9 procent provet 
(1 957 personer). Det finns dock stora skillnader i resultat mellan 
olika grupper.  

Av tillgänglig statistik för november 2017 framgår att av dem som 
hade flyktingbakgrund (asyl) uppnådde i genomsnitt 27 procent 
godkänt resultat, att jämföra med den genomsnittliga godkännande-
nivån om 54 procent för alla grupper. Bland de personer som inte har 
västerländskt ursprung klarade två av fem personer provet medan 
godkännandenivån för personer med västerländskt ursprung låg på 
fyra av fem personer. EU-invandrare och arbetskraftsinvandrare har 
en godkännandenivå på 71 respektive 60 procent. Andelen godkända 
resultat är i genomsnitt högre för personer med högre utbildning och 
lägre än genomsnittet för de med grundskoleutbildning. Det finns 
också en koppling mellan deltagarnas testresultat och deras dansk-
kunskaper. Bland invandrare som hade klarat provet i Dansk 3 var 
godkännandenivån dubbelt så hög som för personer som slutfört 
examen på Dansk 2, 70 respektive 35 procent.10  

Andra sätt att visa kunskaper 

Barn under 12 år omfattas inte av kravet på kunskaper. För barn som 
har fyllt 12 år krävs inte godkänt språk- eller samhällskunskapsprov 
utan de kan i stället styrka sina kunskaper genom Folkeskolans af-
gangsprove i 9:e eller 10:e klass. För den som har fyllt 12 år men 

 
9 Faktalink (2020). Information om Indfødsretsprøven. www.faktalink.dk/indfodsretsproven 
[2020-11-04]. 
10 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2017). Artikel om indfødsretsprøven 
fra november 2017.pdf. Gode danskkundskaber er afgørende for at bestå Indfødsretsprøven. 
www.integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/filer-yderligere-
analyser/Artikelomindfdsretsprvenfranovember2017.pdf [2020-11-04]. 
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ännu inte har avlagt Folkeskolans afgangsprove finns möjlighet att 
i stället ge in ett intyg från skolan om att dennes kunskaper i danska 
och samhällskunskap är på en tillräcklig nivå för ett barn i den 
sökandes ålder.  

Personer som har hemvist på Färöarna och Grönland kan styrka 
sina kunskaper i danska genom ett intyg från polisen. Av intyget ska 
framgå att sökanden kan delta obehindrat i ett samtal på danska, fär-
öiska eller grönländska.  

För den som är svensk- eller norsktalande kan språkkunskaperna 
styrkas genom betyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola. 

För personer som är födda i Sydslesvig och som helt eller delvis 
har gått i dansk skola och som under hemvisten i Sydslesvig har visat 
anknytning till danska förhållanden ställs inget krav på kunskaper.11 
Även sökande som omfattas av den s.k. prinsessregeln och är bosatta 
i utlandet undantas från kravet på godkänt språkprov om de kan kon-
versera på danska.12  

Vad som nu sagts om andra sätt att visa kunskaper gäller också 
för samhällskunskapsprovet från 2015 med den skillnaden att det 
inte krävs att sökanden har visat sina kunskaper i språk för att kunna 
undantas.13  

Undantag från kravet på kunskaper  

Om särskilda skäl föreligger, kan Folketingets medborgarrättskom-
mitté/utskott göra undantag från kravet på godkänt prov i danska och 
samhällskunskap.14  

Undantag kan göras för den som har en medicinsk diagnos av 
långvarig fysisk, psykisk, sinnlig eller intellektuell funktionsnedsätt-
ning och som till följd av den inte har eller kommer att kunna ha 

 
11 Sydslesvig ligger i norra Tyskland, på gränsen till Danmark. Området är sedan år 1920 tyskt, 
men ca 50 000 danskar bor i regionen, se Institutet för språk och folkminnen (2013). Sydslesvig 
– en förebild för tvåspråkighet. 26 februari 2013. www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/ nyhets-
arkiv/nyheter-2013/2014-02-13-sydslesvig---en-forebild-for-tvasprakighet.html [2020-11-16]. 
12 Prinsessregeln som finns i 12 § cirkulärskrivelsen omfattar sökande som föddes av en dansk 
mor under perioden den 1 januari 1961–31 december 1978 och som kunde ha förvärvat danskt 
medborgarskap om modern hade lämnat in en ansökan om detta mellan den 1 januari 1979 
och 31 december 1981. 
13 Se bilaga 4 till cirkulärskrivelsen. 
14 Om Folketingets medborgarrättskommitté/utskott beviljar sökanden undantag från något 
eller några av de krav som ställs upp förs sökandens namn upp på förslaget till lag om med-
borgarskap som Folketinget sedan beslutar om, se Utlännings- och integrationsministeriet i 
Danmark (2020). Information om ansökan om medborgarskap. www.uim.dk/arbejdsomrader/ 
statsborgerskab/ udenlandske-statsborgere/behandling-af-ansogningen [2020-11-16].  
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rimliga förutsättningar att uppfylla kravet på godkänt prov i danska 
och samhällskunskap, även om proven genomförs med stöd och/eller 
anpassningar. För att undantag ska medges krävs att funktionsned-
sättningen hindrar sökanden från att klara av ett prov även med lägre 
svårighetsgrad med eller utan stöd och/eller anpassningar. Sökanden 
måste också ge in bevis på att denne har deltagit i danskundervisning, 
i förekommande fall anpassad till dennes förutsättningar, samt visa 
att denne har försökt att klara provet i danska på den nivån där sökan-
den har studerat utifrån sina förutsättningar, stöd och anpassningar. 
Vad som nu sagts gäller också för provet i samhällskunskap. Om 
sökanden inte har deltagit i danskundervisning, inte har försökt att 
genomföra något prov i danska och/eller samhällskunskap enligt vad 
som krävs, med eller utan stöd och anpassningar, kan undantag ändå 
medges om sökanden kan styrka att denne har en långvarig fysisk, 
mental, sinnlig eller intellektuell funktionsnedsättning. Om doku-
mentationskraven inte är uppfyllda kan man vid bedömningen lägga 
vikt vid om sökanden på annat sätt kan anses ha försökt tillägna sig 
danskkunskaper i någorlunda samma omfattning som danskar på 
samma utvecklings- och utbildningsnivå.  

Sammanfattningsvis finns således möjlighet att göra undantag 
från språk- och samhällskunskapskravet, men det kräver att det finns 
dokument som styrker de omständigheter som sökanden gör gällande. 
Av inledningen till cirkulärskrivelsen framgår att det ska finnas en 
särskild inspektionsenhet hos den danska patientsäkerhetsmyndig-
heten som har att bedöma den medicinska information som åberopas 
till stöd för att undantag från språk- och samhällskunskapskrav ska 
medges.  

Nordiska medborgare 

För nordiska medborgare ställs det upp lägre krav för naturalisation. 
För nordiska medborgare krävs oavbruten bosättning i Danmark 
under minst två år, hederlig vandel, skuldfrihet och att denne visar 
trohet och lojalitet till Danmark. Sökanden måste också vara själv-
försörjande vilket innebär att denne inte får ha erhållit socialförsäk-
ringsförmåner under de föregående två åren, eller under en total 
period av mer än fyra månader under de föregående fem åren. Sökan-
den måste också kunna styrka sina kunskaper i danska och samhälls-
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kunskap. Utöver godkänt provresultat kan svenska och norska med-
borgare t.ex. styrka sina kunskaper i danska och samhällskunskap 
genom godkänt betyg från en svensk eller norskspråkig grundskola.  

5.2.2 Finland15 

Krav för medborgarskap 

Ansökningar om medborgarskap handläggs i Finland av finska Migra-
tionsverket. Kostnaden för att ansöka är 420 € (cirka 4 600 SEK) för 
en webbansökan och 520 € (cirka 5 700 SEK) för en pappersansökan. 
Antalet ansökningar om medborgarskap var såväl år 2019 som 2018 
cirka 10 400.16  

Kriterierna för medborgarskap genom naturalisation finns i med-
borgarskapslagen 16.5.2003/359. Av medborgarskapslagen framgår 
att sökandens identitet ska vara styrkt, denne ska ha uppfyllt sina 
offentligrättsliga betalningsförpliktelser (genom att t.ex. ha betalat 
sina skatter, böter och underhållsbidrag) samt avge en tillförlitlig 
redogörelse för sin försörjning. Sökanden ska också uppfylla krav på 
oförvitlighet, vilket innebär att denne inte ska ha gjort sig skyldig till 
brott eller meddelats besöksförbud, vara bosatt i Finland och ha en 
tillräckligt lång boendetid i landet samt tillräckliga språkkunskaper. 
För en sökande som har fyllt 18 år gäller att denne måste ha haft sin 
egentliga bostadsort i Finland antingen under de senaste fem åren 
utan avbrott eller under sju år efter det att han eller hon fyllde 15 år, 
varav de senaste två åren utan avbrott. Om den sökande visar att 
denne har tillfredsställande kunskaper i finska eller svenska kan hon 
eller han få medborgarskap redan efter att ha bott fyra år i Finland. 
För nordiska medborgare finns möjlighet att ansöka om medborgar-
skap redan efter två års boende i Finland.17 När det gäller språk-
kriteriet krävs, för den som har fyllt 15 år, kunskaper i något av föl-
jande språk: 

 
15 Information från Migrationsverket i Finland (2020). Information om ansökan om med-
borgarskap. www.migri.fi/sv/finskt-medborgarskap [2020-11-16]. 
16 Migrationsverket i Finland (2020). Statistik Medborgarskap. www.tilastot.migri.fi/ 
index.html#decisions/23331?l=sv&start=564&end=575 [2020-12-08]. 
17 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Information om med-
borgarskap i Finland. www.norden.org/sv/info-norden/finskt-medborgarskap [2020-11-16]. 
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• Finska i tal och skrift 

• Svenska i tal och skrift 

• Finskt teckenspråk 

• Finlandssvenskt teckenspråk. 

Utöver vad som nu sagts måste sökanden också kunna använda sig 
av finska eller svenska på en godtagbar muntlig nivå i kontakterna 
med Migrationsverket. Om sökanden inte kan detta, kan det påverka 
myndighetens bedömning av om sökanden uppfyller språkkraven 
för medborgarskap.  

Det finns också möjlighet att förvärva medborgarskap genom 
anmälan. För nordiska medborgare krävs att man har fyllt 18 år, har 
erhållit sitt nordiska medborgarskap på annat sätt än genom an-
mälan, har varit bosatt i Finland de senaste fem åren och att man inte 
har blivit dömd till fängelse eller villkorlig dom. Även minderåriga 
nordiska medborgare kan förvärva finskt medborgarskap genom an-
mälan. Det är då vårdnadshavaren som ger in anmälan. Vid förvärv av 
medborgarskap genom anmälan ställs inga krav på språkkunskaper.  

Bevis på språkkunskaper 

Sökanden kan styrka sina språkkunskaper genom att ge in bevis på 
att denne har en allmän språkexamen på en viss färdighetsnivå (som 
motsvarar GERS-nivå B1) eller en språkexamen för statsförvaltningen 
med nöjaktig förmåga att använda språket i tal och skrift.18 Även 
avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium i Finland med finska 
eller svenska som modersmål eller som andra språk, en finsk stu-
dentexamen med godkänt vitsord i finska eller svenska eller en yrkes-
inriktad grundexamen kan användas för att styrka sökandens språk-
kunskaper. Därutöver kan också intyg över avlagda högskolestudier 
i Finland eller intyg över kunskaper i teckenspråk användas för att 
visa på språkkunskaper.  

 
18 InfoFinland.fi (2020). Information om officiellt intyg över språkkunskaper. www.infofinland.fi/ 
sv/livet-i-finland/finska-och-svenska-spraket/officiellt-intyg-over-sprakkunskaper [2020-11-13].  
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Om den allmänna språkexamen  

Den allmänna språkexamen (YKI) är en språkexamen för vuxna som 
kan användas för att styrka en persons språkkunskaper. Den all-
männa språkexamen är en så kallad fristående examen, vilket betyder 
att man genom ett prov visar vad man kan på det valda språket. Det 
har således ingen betydelse var eller hur man lärt sig språket då tex-
terna i examen inte har någon anknytning till något material som 
man borde behärska innan man deltar i testet. Testdeltagaren behöver 
alltså inte gå på en språkkurs eller läsa någon lärobok före testet.  

I den allmänna språkexamen testas följande förmågor: tal, hörför-
ståelse (talförståelse på finlandssvenska), muntlig och skriftlig färdig-
het. Examen kan avläggas på grundnivå, mellannivå eller högsta nivå 
(alla delprov avläggs på samma nivå) och varje nivå består av två färdig-
hetsnivåer. Sammanlagt finns således sex färdighetsnivåer. Grund-
nivån är avsedd för personer som kan använda språket i vardagliga 
sammanhang (nivåerna 1 och 2). Mellannivån är avsedd för personer 
som kan språket relativt väl (nivåerna 3 och 4). Den högsta nivån är 
avsedd för personer som kan språket mycket väl (nivåerna 5 och 6).  

Den som vill ansöka om finskt medborgarskap ska visa sina kun-
skaper i finska eller svenska genom godkänt resultat på två delprov 
på minst färdighetsnivå 3.19 För att de muntliga och skriftliga kun-
skaperna samt språkproduktionen ska anses tillräckliga, godkänns 
endast följande kombinationer av delprov: tal och skrift, hörför-
ståelse och skrift, eller textförståelse och tal.20  

Den allmänna språkexamen arrangeras på testcenter runt om i 
landet på datum som bestäms på förhand. Testet är likadant för de 
som gör testet på samma dag. En allmän språkexamen på mellannivå 
kostar 123 € (cirka 1 350 SEK).    

 
19 InfoFinland.fi (2020). Information om officiellt intyg över språkkunskaper. www.infofinland.fi/ 
sv/livet-i-finland/finska-och-svenska-spraket/officiellt-intyg-over-sprakkunskaper [2020-11-13]. 
20 Med språkproduktion menas hur man producerar ord och meningar, se 1177 (2020). Infor-
mation om språkstörning hos barn och ungdomar. www.1177.se/Vastra-Gotaland/ sjukdomar--
besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/sprakstorning-hos-barn-och-ungdomar/ 
[2020-11-13].  
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Undantag från kravet på språkkunskaper  

Det är möjligt att göra undantag från kravet på språkkunskaper, men 
det är sällsynt att det medges. För att undantag ska aktualiseras krävs 
dels att det finns stöd för att göra undantag i lag, dels att det i det 
individuella fallet finns anledning att avvika från språkkunskaps-
kravet. Varje undantag bedöms således individuellt. Dessa situatio-
ner kan utgöra skäl för undantag: 

• Sökanden är över 65 år 

• Sökandens hälsa hindrar denne från att uppnå de språkkunskaper 
som krävs 

• Sökanden kom till Finland som vuxen och kan inte läsa och skriva 

• Sökanden åberopar ett annat särskilt och tungt skäl som grund 
för undantag. 

Sökande över 65 år 

Den som är över 65 år och har beviljats uppehållstillstånd på grund 
av flyktingstatus eller som alternativt skyddsbehövande, behöver 
inte ge in en utredning över sina språkkunskaper.  

För den sökande över 65 år som har beviljats uppehållstillstånd 
på någon annan grund, kan undantag från språkkunskapskravet med-
ges om denne har elementära färdigheter i att förstå och tala finska 
eller svenska, eller om denne regelbundet och under lång tid har 
deltagit i undervisning i finska eller svenska. Sökanden ska i sådana 
fall ge in ett intyg till styrkande av dessa omständigheter. Intyget ska 
visa vilka färdigheter sökanden har att förstå och tala språket i de 
olika delområden som testas och enligt GERS-nivåerna A1–C2. 
Alternativt ska intyget visa att sökanden regelbundet har deltagit i 
undervisning i finska eller svenska. Av det sistnämnda intyget ska 
det framgå under vilken period sökanden deltagit och hur dennes 
närvaro sett ut. För att sökanden ska kunna anses ha deltagit regel-
bundet krävs att denne har deltagit i kurser i finska eller svenska 
under flera års tid. Migrationsverkets rekommendation är att intyg 
om språkfärdighet och/eller deltagande i språkundervisning utfärdas 
av sökandens personliga lärare i finska eller svenska. 
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Hälsoskäl 

En sökande kan undantas från språkkravet om denne på grund av sitt 
hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada inte kan nå upp till 
kravet på minst tillräckliga kunskaper i finska eller svenska eller i 
finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. En sjukdom eller skada är 
dock sällan av sådan karaktär att sökanden är permanent oförmögen 
att uppfylla språkkunskapsvillkoret. Den som har konstaterade läs- 
och skrivsvårigheter eller hörsel- eller synsvårigheter kan ansöka om 
specialarrangemang för att avlägga den allmänna språkexamen (YKI). 

Att sökanden själv upplever att hälsotillståndet påverkar förmågan 
att lära eller studera språk eller att det finns läkarintyg är ingen 
garanti för att undantag ska medges. Att sjukdomen eller skadan för-
svårar livet och t.ex. gör att inlärningen av ett nytt språk går långsamt 
och är svårt, innebär inte att den förhindrar inlärningen helt och 
hållet. Bland åkommor som inte i sig utgör tillräcklig grund för av-
vikelse nämns bl.a. hörsel- eller synsvårigheter, dyslexi, koncentra-
tionsstörning, minnesstörningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorga-
nen, smärttillstånd, depression, posttraumatisk stressreaktion och 
ångestsyndrom. Även sådana sjukdomar och skador som inte i sig 
anses utgöra ett hinder för språkinlärning beaktas dock som en del 
av den totala bedömningen. 

Migrationsverket har tillgång till alla uppgifter och intyg om sökan-
dens hälsotillstånd, läs- och skrivfärdigheter som lämnades in när 
denne ansökte om uppehållstillstånd i Finland och beaktar samtliga 
tillgängliga uppgifter vid handläggningen av ansökan. 

Ej läs- och skrivkunnig 

Den som var myndig vid ankomsten till Finland och som då inte 
kunde läsa eller skriva och vid ansökan om medborgarskap fort-
farande inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål eller något annat 
språk, kan medges undantag från språkkunskapskravet. För att med-
ges undantag krävs dock att sökanden har elementära färdigheter i 
att förstå och tala finska eller svenska eller under en lång tid regel-
bundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Undantag 
kan således inte medges endast på den grunden att sökanden inte kan 
läsa och skriva på finska eller svenska. Inte heller bristfälliga skrif-
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tliga språkkunskaper eller långsam inlärningsförmåga då det gäller 
språk berättigar till undantag. 

Till styrkande av läs- och skrivsvårigheter kan sökanden ge in ett 
intyg utfärdat av dennes personliga lärare i finska eller svenska eller 
ett intyg av vilket det framgår att sökanden har elementära färdig-
heter att förstå och tala finska eller svenska. Intyget ska referera till 
GERS-nivåerna A1–C2. Även intyg över att sökanden regelbundet 
har deltagit i undervisning i finska eller svenska kan ges in till stöd för 
sökandens (o)kunskaper. Såsom angivits ovan beaktar Migrations-
verket samtliga tillgängliga uppgifter om sökanden som finns hos 
myndigheten vid handläggningen av ansökan.  

Annat särskilt och tungt skäl 

Undantag från språkkunskapskravet kan även medges av andra skäl 
såsom att en sökande har en fast heltidsanställning och det är oskäligt 
svårt för denne att utföra arbetet utan finskt medborgarskap. Därut-
över kan undantag medges om det finns andra synnerligen vägande 
skäl. Synnerligen vägande skäl kan t.ex. vara att det bedöms omöjligt 
för sökanden att tillägna sig tillräckliga språkkunskaper på grund av 
andra synnerligen vägande skäl som inte har med ålder, hälsotillstånd, 
avsaknad av läs- och skrivkunnighet eller arbete att göra. Att sökan-
den har bott i Finland länge eller har levt ett oklanderligt liv är inte 
något sådant skäl. Inte heller den omständigheten att sökanden har 
svårt att resa med sitt nuvarande pass, eller att övriga medlemmar i 
familjen har finskt medborgarskap utgör skäl för undantag på denna 
grund. Att sökanden har en besvärlig livssituation som för när-
varande hindrar denne från att studera räcker inte heller som skäl, 
eftersom hindren för att tillägna sig språkkunskaperna ska vara per-
manenta.  
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5.2.3 Island21 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om isländskt medborgarskap ges in till Inrikesministe-
riet (inrikesdepartementet). Kostnaden för att ansöka är 25 000 ISK 
(cirka 1 850 SEK).22 Antalet ansökningar om medborgarskap ligger 
kring 1 200 per år (åren 2017–2019). Kriterierna för medborgarskap 
finns i Lög um íslenskan ríkisborgararétt 100/1952 (medborgarskaps-
lagen). Som huvudregel gäller att sökanden måste ha bott på Island i 
sju år och ha vistats sammanhängande i landet de sista åren innan 
ansökan görs. För nordiska medborgare, den som är gift med en 
islänning och vissa andra personkategorier gäller en kortare bosätt-
ningstid. Medborgare från de nordiska länderna behöver t.ex. bara ha 
varit folkbokförda på Island i fyra år före ansökan om medborgar-
skap.23 Därutöver ska sökanden kunna styrka sin identitet, inte ha 
tagit emot kommunalt försörjningsbidrag de sista tre åren, inte ha 
dömts till böter eller fängelsestraff på Island eller utomlands och inte 
heller vara misstänkt eller anklagad för handlingar som är straffbara 
enligt isländsk lag (undantag från det sistnämnda kravet är möjligt efter 
att viss tid förflutit). Sökanden ska också kunna försörja sig själv, ha 
betalat sina skatter och avgifter samt intyga att denne har ett gott rykte. 
Det ställs även krav på att sökanden ska kunna visa kunskaper i 
isländska på en kombinerad GERS-nivå A1/A2. 

Medborgarskap kan också förvärvas genom anmälan. En nordisk 
medborgare som har fyllt 18 år kan t.ex. förvärva medborgarskap 
genom anmälan efter att ha varit bosatt i Island de närmaste tre åren 
före anmälan. Utöver kravet på bosättning gäller att han eller hon 
under treårsperioden inte får ha dömts till fängelse eller ha fått vill-
korlig dom eller dömts till vård. Bestämmelserna grundar sig på 
1962 års Helsingforsavtal, som är en samarbetsöverenskommelse 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. För utlänningar 
som fyllt 18 men inte 21 år kan förvärv av medborgarskap genom 
anmälan ske om han eller hon har haft hemvist och bott på Island 

 
21 Information från Regeringskansliet på Island (2020). Information om medborgarskap. 
www.government.is/topics/foreign-nationals/citizenship/ [2020-11-16]. 
22 Utlänningsdirektoratet på Island (2020). Information om ansökningsavgifter för att ansöka 
om medborgarskap. www.utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/processing-
fee#rbr-fee [2020-11-17].  
23 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Informationen om med-
borgarskap på Island. www.norden.org/sv/info-norden/islandskt-medborgarskap [2020-11-11].  
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kontinuerligt sedan 13 års ålder. Anmälan ges in till Immigrations-
direktoratet. För statslösa personer eller personer med flykting-
status finns möjlighet att förvärva medborgarskap genom anmälan 
om han eller hon har haft hemvist och bott i Island under minst tre 
år. Anmälan ska ges in till Immigrationsdirektoratet innan anmäla-
ren har fyllt 21 år. Det finns också möjlighet för den som förlorat 
sitt isländska medborgarskap men som är född på Island och hade 
hemvist där tills dess att han eller hon var 18 år att förvärva med-
borgarskap genom anmälan. Detta förutsätter att han eller hon har 
haft hemvist i landet två år närmast före anmälan.  

För medborgarskap genom anmälan uppställs inga krav på kun-
skaper i språk eller samhällskunskap. 

Bevis på språkkunskaper  

Det är möjligt att visa kunskaper i isländska för medborgarskaps-
förvärv genom godkänt resultat på ett särskilt språkprov eller genom 
t.ex. betyg i isländska från gymnasiet eller betyg från universitetet. 
Även intyg eller betyg som visar att en person har gått i grundskolan 
på Island godtas som bevis på språkkunskaper.  

Språkprovet i isländska arrangeras av Utbildningsdepartementet 
i samarbete med en språkskola. Språkprovet ges två gånger per år på 
flera platser runt om i landet. Provet testar provdeltagarnas hör- och 
läsförståelse samt muntliga och skriftliga färdighet. För att klara 
provet krävs att sökanden kan klara sig i vardagssituationer i skolor, 
arbete och privat och att denne klarar sig i oväntade situationer samt 
har tillräckligt ordförråd för att kunna delta i diskussioner om kända 
ämnen. Sökanden behöver också kunna förstå enkla konversationer 
mellan människor, läsa och skriva korta texter på enkel isländska om 
kända ämnen och förstå huvuddragen i det som sänds på tv och radio 
om ämnen som är kända för denne. De flesta som gör testet har genom-
gått 240 timmars undervisning i isländska.24 Provet kostar 35 000 ISK 
(cirka 2 200 SEK) att göra. Om sökanden inte klarar provet kan denne 
göra om det efter att återigen ha betalat provavgiften. Enligt under-
handsuppgifter från departementet är det inte många som får avslag på 

 
24 Språktidningen (2018). Här är provet i läsförståelse i det isländska språktestet. 13 augusti 2018. 
https://spraktidningen.se/blogg/har-ar-provet-i-lasforstaelse-i-det-islandska-spraktestet [2020-11-09]. 
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sin medborgarskapsansökan på grund av bristande kunskaper i 
isländska. Den allmänna uppfattningen är att provet är mycket lätt. 

Undantag från kravet på språkkunskaper 

Enligt Reglugerð um próf í íslensku fyrir umsækjendur um íslenskan 
ríkisborgararétt 1129/2008 (ungefär förordningen om isländska språk-
prov för personer som ansöker om medborgarskap) finns möjlighet att 
göra undantag från språkkravet. Immigrationsdirektoratet kan medge 
undantag om det kan anses orättvist att kräva detta. Enligt förord-
ningen om isländska språkprov för personer som ansöker om med-
borgarskap kan t.ex. följande omständigheter anses vara orättvisa och 
resultera i att undantag från språkkravet medges. Om sökanden är över 
65 år och har bott i Island de närmaste sju åren före ansökan, om sökan-
den går på isländsk grundskola eller om sökanden ännu inte har upp-
nått skolåldern. Undantag från kravet på språkkravet kan också med-
ges om sökanden med hjälp av ett intyg från en isländsk utbildnings-
institution kan styrka att denne redan har kunskaper på en sådan nivå 
som krävs enligt lag. Möjlighet att göra undantag kan också finnas om 
sökanden med hjälp av medicinska intyg eller liknande kan styrka att 
denne inte kan klara av provet på grund av allvarliga hinder som beror 
på fysiska eller psykiska orsaker. Den som anser att han eller hon om-
fattas av ett undantag ska ge in intyg och dokument till stöd för sin 
uppfattning. Utbildningsdirektoratet har i vissa fall medgett sökande 
som varken kan skriva eller läsa att han eller hon enbart genomför den 
muntliga delen i språkprovet. Enligt uppgift från departementet har 
inga andra omständigheter än de som uttryckligen anges i förordningen 
resulterat i undantag från kravet på språkkunskaper för medborgarskap. 

5.2.4 Norge25 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om norskt medborgarskap ges in till polisen eller en 
norsk utlandsmyndighet som förbereder ansökan inför Utlendings-
direktoratets (motsvarande Migrationsverket i Sverige) granskning 

 
25 Statsborgerloven, Lovdata (2020). Information om lagen om norskt medborgarskap (stats-
borgerloven). www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51 [2020-08-25]. 
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av ansökan i sak. En ansökan kostar 3 700 NOK (cirka 3 500 SEK). 
År 2019 kom det in cirka 13 000 ansökningar om medborgarskap att 
jämföra med cirka 10 000 år 2018.  

Enligt lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) (med-
borgarskapslagen) gäller generellt följande kriterier för ansökan om 
medborgarskap. Sökanden ska ha fyllt 12 år och ha för avsikt att 
förbli bosatt i landet. Vidare ska sökanden kunna styrka sin identitet, 
inneha permanent uppehållstillstånd och ha bott i landet i samman-
lagt sju år under de senaste tio åren. För nordiska medborgare över 
12 år gäller att de måste ha bott i Norge de senaste två åren.26 Sökan-
den ska också ha genomgått undervisning i norska och kunna visa 
att denne har kunskaper i norska eller samiska och samhällskunskap. 
Sökanden får vid ansökningstidpunkten inte vara dömd för brott 
eller genomgå påföljd (viss karenstid gäller efter det att sökanden har 
dömts för brott). Till ansökan ska det finnas ett intyg bifogat där 
polisen anger om sökanden är, har varit misstänkt för eller åtalad för 
brott. Om grundläggande nationella intressen eller utrikespolitiska 
skäl talar emot det får sökanden inte beviljas medborgarskap. 

Förvärv av medborgarskap kan också ske genom anmälan. För 
medborgarskap genom anmälan för den som är dansk, finsk, isländsk 
eller svensk medborgare krävs att denne har fyllt 18 år, har varit bo-
satt i landet under de senaste sju åren och att denne under den tiden 
inte har dömts till fängelse eller annan påföljd till följd av ett brott. 
Något krav på kunskaper i språk eller samhällskunskap uppställs inte 
för förvärv av medborgarskap vid anmälan.  

Krav på kunskaper i språk och samhällskunskap 

Kravet på kunskaper i norska omfattar den som är mellan 18 och 
67 år och innebär att man ska ha genomgått 300 timmars godkänd 
undervisning i norska eller visa att man har tillräckliga kunskaper i 
norska eller samiska. Kravet på att en person ska ha genomgått under-
visning i norska är tillämpligt på den sökande som omfattas av en 
undervisningsrätt eller undervisningsplikt i norska och samhällskun-
skap enligt introduktionslagen. Utöver detta krävs att sökanden har 

 
26 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Informationen om med-
borgarskap i Norge. www.norden.org/sv/info-norden/norskt-medborgarskap [2020-08-25].  
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en miniminivå av norska i tal på GERS-nivå A2 och att denne har 
klarat ett prov i samhällskunskap på norska (bokmål eller nynorsk).27  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap28 

Allmänt 

Det finns olika sätt för en sökande att visa att denne har muntliga 
norskkunskaper på minst GERS-nivå A2. Genomfört ”norskprov” 
som konstrueras av Kompetanse Norge gäller t.ex. som bevis på språk-
kunskaper i norska om sökanden har uppnått godkänt resultat på 
minst GERS-nivå A2. Alternativt kan sökanden genomgå Bergen-
testen, ta en Trinn 3-examen eller göra ett teckenspråkskommuni-
kationsprov på GERS-nivå A2, B1 eller B2.29 Den som har klarat ett 
språkprov i norska i samband med undervisning i norska, behöver 
inte göra provet igen.30  

Norskprovet 

Norskprovet arrangeras fyra gånger per år och genomförs vid varje 
tillfälle under en period om cirka 10 dagar. Provet kan t.ex. användas 
för att styrka språkkunskaper vid ansökan om medborgarskap eller 
vid ansökan till en högskoleutbildning. Norskprovet består av fyra 
delar: 

• Läsförståelse (75 minuter) 

• Hörförståelse (25–50 minuter) 

 
27 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska språknivån höjas från A2 till B1. Ändringarna 
kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i Norge (2020). 
Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/viktige-meldinger/ 
strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ [2020-12-08]. 
28 Information från Kompetanse Norge (2020). Information om Norskprøve. 
www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob=10814,10815 
[2020-05-01]. 
29 Bergentesten och Trinn 3-eksamen styrker en avancerad språknivå, t.ex. för den som vill 
söka in till ett norskt universitet eller högskola, se Folkuniversitetet i Norge (2020). Informa-
tion om Test of Norwegian – advanced level (Bergenstesten). www.folkeuniversitetet.no/eng/ 
Artikler/Spraaktester/Test-of-Norwegian-advanced-level-Bergenstesten, hämtad 2020-05-01 
och www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0130/index-eng.html [2020-05-01]. 
30 Utlänningsdirektoratet i Norge (2020). Information om muntlig test i norska. www.udi.no/ 
en/word-definitions/norwegian-oral-test-for-those-who-apply-for-norwegian-citizenship/ 
[2020-05-01]. 
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• Skriftlig färdighet (mellan 90 och 120 minuter beroende på vilken 
nivå som testas) 

• Muntlig färdighet (20–30 minuter). 

Läs- och hörförståelsens frågor eller övningar anpassas efter deltaga-
ren på så sätt att antalet övningar som denne behöver genomföra 
varierar beroende på vilka svar som denne ger. Ju fler korrekta svar, 
desto svårare blir övningarna och desto fler övningar måste man 
slutföra. I den skriftliga delen väljer provdeltagaren GERS-nivå A1–
A2, A2–B1 eller B1–B2 när denne anmäler sig till provet. Den munt-
liga delen av provet består av en konversationsdel och en individuell 
del och precis som i den skriftliga delen måste deltagaren välja nivå 
vid anmälan. Vid medborgarskapsansökan måste sökanden endast 
kunna styrka sina kunskaper i tal (A2-nivå). Enligt Kompetanse Norges 
statistikdatabas var antalet deltagare i muntlighetsdelen 22 192 per-
soner år 2019. I genomsnitt uppnådde 41,75 procent av dem A2-
nivån medan 14 procent i genomsnitt låg under den nivån. En procent 
nådde inte upp till GERS-nivå A1. Övriga låg över GERS-nivå A2.31 

Provdelarna kan anpassas t.ex. för den som ser eller hör dåligt 
eller den som har dyslexi. För att anpassningar och stöd ska kunna 
medges för en dyslektiker, blind eller döv behövs läkarintyg.  

Den som har rätt och plikt att delta i undervisning i norska har 
rätt att göra alla delar av språkprovet gratis en gång. För övriga 
kostar provet mellan 300 och 2 200 NOK (cirka 280–2 080 SEK). Den 
exakta kostnaden bestäms av respektive kommun. 

För den som vill lära sig eller förbättra sin norska finns en webb-
sida som länkar till olika användbara sidor som erbjuder onlinekurser 
och övningar.32 

Som bevis på att sökanden har kunskaper i samhällskunskap gäller 
intyg på godkänt statsborgerprøve (medborgarskapsprov) eller sam-
funnskunnskapsprøve (samhällskunskapsprov) på nynorsk eller bok-
mål. Skillnaderna mellan proven är att medborgarskapsprovet bedöms 
ha en något lägre norsk språknivå än samhällskunskapsprovet. Språk-
nivån i medborgarskapsprovet motsvarar GERS-nivå A2, medan nivån 

 
31 Se länken under Resultat per kommune og fylke på Kompetanse Norge (2020). Information 
om Norskprøve. www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob 
=10814,10815 [2020-05-01].  
32 Kompetanse Norge (2020). Onlineinformation om att lära sig norska. www.kompetansenorge.no/ 
Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/nettressurser-for-a-lare-norsk/ [2020-04-29]. 

 



Språk- och samhällskunskapskrav i andra länder SOU 2021:2 

130 

i samhällskunskapsprovet anses ligga kring B1.33 Proven är digitala. 
Datumen för båda proven bestäms av lokala myndigheter. För den 
som vill öva på frågor i förväg finns möjlighet att göra det online. 

Medborgarskapsprovet ges på norska (bokmål eller nynorsk), 
men kan också bli uppläst på ljudfil för den som önskar det. Av prov-
deltagarna år 2019 gjorde 98,5 procent provet på bokmål.34 Provet 
består av 36 frågor och varje fråga har tre alternativa svar där endast 
ett är rätt. Provdeltagaren får dock endast poäng på 32 av frågorna i 
provet, vilket beror på att man provar ut nya frågor i varje medborgar-
skapsprov. Svaren på utprovningsfrågorna påverkar inte poängen. För 
att klara provet måste man få 24 poäng. Provtiden är max en timme. 
Av de som gjorde provet år 2019 fick 81 procent av de 6 244 del-
tagarna godkänt resultat.35  

Samhällskunskapsprovet består av 38 frågor. Varje fråga har tre 
alternativa svar och endast ett svar är rätt. För att bli godkänd måste 
provdeltagaren ha 29 rätta svar. Provtiden är max en timme. Provet 
kan göras på 27 olika språk och används bl.a. vid ansökningar om 
permanent uppehållstillstånd och ansökningar om medborgarskap. 
Det finns även möjlighet att göra provet genom uppläsning på ljud-
fil. Denna möjlighet erbjuds på tio olika språk. Om sökanden vill 
göra provet muntligt på ett språk som inte finns inläst på ljudfil eller 
med hjälp av en tolk så är det möjligt. Om provet ska användas för att 
styrka kunskaperna i en ansökan om medborgarskap måste provet 
dock ha gjorts på norska. År 2019 gjorde sammanlagt 19 708 per-
soner samhällskunskapsprovet (på alla tillgängliga språk och sätt) 
och 76 procent av dem nådde godkänt resultat. För proven i bokmål 
och nynorsk som kan läggas till grund för medborgarskap var del-
tagarantalet 10 219 respektive 314 personer och godkännandenivån 
låg på 73 respektive 51 procent.36 Av tabellen nedan framgår hur stor 
andel som uppnådde godkänt resultat i samhällskunskapsprovet i 
några av de språkgrupper som bedöms vara stora också i Sverige (resul-
taten i bokmål och nynorsk finns med som jämförande referens).  

 
33 Mejlsvar från Kompetanse Norge 2020-10-16. 
34 Kompetanse Norge (2020). Provresultat Statsborgerprøven 2019.  
www.kompetansenorge.no/nyheter/81-prosent-klarte-statsborgerproven-i-2019 [2020-05-01]. 
35 Ibid. 
36 Kompetanse Norge (2020). Statistikkbanken. www.status.vox.no/webview/ 
index.jsp?catalog=http://status.dmzvox.local:80/obj/fCatalog/Catalog25&submode=catalog
&language=no&mode=documentation&top=yes [2020-11-30].  



SOU 2021:2 Språk- och samhällskunskapskrav i andra länder 

131 

Tabell 5.1 Tabell över andel godkända i samfunnskunnskapsprøve 
2018 och 2019  

Språk Deltagare  
2018 

Andel godkända 
(%) 

Deltagare  
2019 

Andel godkända 
(%) 

Arabiska 4 271 85 2 281 81 
Dari 116 71 57 68 
Engelska 770 90 787 89 
Persiska 193 82 107 87 
Ryska 151 97 106 100 
Somaliska 309 66 178 68 
Spanska  121 94 98 95 
Tolk till modersmål 258 88 183 84 
Bokmål 10 873 71 10 219 73 
Nynorsk 247 58 314 53 
Totalt 17 309 80 14 330 80 

Källa: Kompetanse Norge Statistikkbanken. 

Undantag från kravet på kunskaper 

Undantag från språkkravet kan medges för den som kan styrka att 
denne redan har tillräckliga kunskaper i norska eller samiska språket 
eller den som är allvarligt eller kroniskt sjuk. Undantag beviljas en-
dast under exceptionella omständigheter och om det finns läkar-
intyg. Undantag kan också medges om kommunen tidigare har be-
viljat sökanden undantag från kravet på godkänt muntligt prov eller 
från kravet på undervisning i norska på grund av sjukdom.  

Undantag från kravet på kunskaper i samhällskunskap kan göras 
för den som har läst samhällskunskap i grundskolan eller gymnasiet 
och har ett slutbetyg. Även den som har läst minst 10 poäng sam-
hällskunskap på universitets- eller högskolenivå kan undantas. Andra 
skäl för undantag kan precis som när det gäller språkkunskaper vara 
om sökanden är allvarligt eller kroniskt sjuk. Även en kommuns 
beslut att bevilja en person undantag från kravet på undervisning i 
samhällsstudier eller kravet på godkänt test på grund av sjukdom kan 
fungera som grund. Utöver detta kan andra viktiga och allvarliga skäl 
som utgör exceptionella omständigheter också medge rätt till undan-
tag. Skälen måste kunna styrkas. 
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5.3 Krav på kunskaper i språk och samhällskunskap 
i några andra europeiska länder 

5.3.1 Österrike37 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om österrikiskt medborgarskap ska ges in till ansvarig 
myndighet i den delstat där sökanden är bosatt. Kostnaden för att 
ansöka om medborgarskap består av två delar, en federal och en del-
statlig avgift. Den delstatliga avgiften varierar från delstat till delstat 
beroende på hur lagstiftningen ser ut, i vissa delstater kopplas avgiften 
t.ex. till sökandens inkomst. Den federala kostnaden var år 2018 
1 115 € (cirka 12 300 SEK) och därutöver tillkom den delstatliga av-
giften om mellan 150 € och 1 357 € (cirka 1 650–14 000 SEK). För 
barn är den totala ansökningskostnaden mellan 292 € och 458 € 
(cirka 3 200–5 050 SEK). År 2019 ansökte drygt 10 600 personer 
om österrikiskt medborgarskap.38  

Kriterierna för medborgarskap finns i Staatsbürgerschaftsgesetz 
(ungefär medborgarskapslagen). För medborgarskap genom s.k. dis-
kretionärt beslut (Ermessensentscheidung) krävs som utgångspunkt 
att sökanden har tio års laglig och oavbruten bosättning i Österrike, 
varav fem år med permanent uppehållstillstånd. Sökanden får inte ha 
blivit dömd för brott eller vara föremål för en pågående straffrättslig 
åtgärd i landet eller utomlands. Sökanden får inte heller ha begått något 
allvarligt administrativt brott (”no severe administrative offences with 
special degree of unlawfulness”). Sökanden måste visa att denne har 
haft fasta och regelbundna inkomster (såsom lön, underhållsstöd, 
försäkringsersättningar etc.) under en genomsnittlig period av 
36 månader för de sex åren närmast före ansökan. Överföringar av 
t.ex. familjebidrag och barnbidrag räknas som inkomst. Undantag 
från kravet på fast och regelbunden inkomst gäller dock för den som 
inte har inkomster på grund av orsaker som inte beror på den 

 
37 Information från Regeringskansliet i Österrike (2020). Information om medborgarskap. 
www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/integration-and-citizenship/ 
citizenship/ [2020-11-30], Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO 
Citizenship observatory. cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_ CIT_ 
2013_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2020-05-01] och European University Institute 
(EUI) (2020). Information om olika länders profiler. www.globalcit.eu/country-profiles/ 
[2020-11-16]. 
38 Eurostat (2020]. Statistik om förvärv av medborgarskap. www.ec.europa.eu/eurostat/ 
databrowser/view/migr_acq/default/table?lang=en [2020-12-06]. 
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enskilde själv såsom funktionshinder eller en permanent allvarlig 
sjukdom. Utöver vad som nu sagts krävs att sökanden har en positiv 
inställning till republiken Österrike och ett intygande om att denne 
inte utgör någon fara för allmän ordning och säkerhet. Vidare får det 
inte finnas något pågående ärende om återkallande av bosättning, 
något gällande beslut om förbud mot att bosätta sig eller återvända 
till landet eller ett utvisningsbeslut fattat av ett annat EES-land eller 
Schweiz. Det får inte heller ha fattats något beslut om vräkning 
under de senaste 12 månaderna. Sökanden får inte heller ha ett nära 
förhållande till en extremist- eller terrorgrupp. Sökandens förvärv av 
österrikiskt medborgarskap får inte innebära att de internationella 
förbindelserna för Republiken Österrike påverkas nämnvärt eller att 
landets intressen skadas. Utöver detta måste sökanden visa att denne 
har språkkunskaper i tyska samt grundläggande kunskaper om det 
demokratiska systemet och de fundamentala principer som följer av 
detta system liksom kunskaper om österrikisk historia och del-
staternas historia.  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

När kravet på språkkunskaper infördes i Österrike angavs det inte på 
vilken nivå sökanden behövde kunna tyska för att beviljas medborgar-
skap. Om sökandens kunskaper var tillräckliga eller inte, bedömdes av 
myndigheterna bl.a. med beaktande av sökandens ”livsomständig-
heter”. Sedan år 2006 krävs testintyg från certifierade institutioner för 
att styrka kunskaperna. Inledningsvis var kravet GERS-nivå A1. 
År 2011 höjdes kravet till GERS-nivå B1.39 40 

Som bevis på kunskaper i tyska behöver sökanden ge in ett intyg om 
att denne har genomfört Integrationsöverenskommelsens modul 2.41 
Integrationsöverenskommelsen syftar till att integrera lagligt bosatta 
tredjelandsmedborgare genom att se till att de får avancerade tyska 
språkkunskaper och kunskaper om det demokratiska systemet och 

 
39 Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO Citizenship observatory. 
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_CIT_2013_28.pdf?sequence
=1&isAllowed=y [2020-05-01], s. 15.  
40 I Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants. rm.coe.int/linguistic-integration-of-adult-
migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb, s. 25 anges att GERS-nivån för att med-
ges österrikiskt medborgarskap numera är B2.  
41 ”Module 2 of the Integration Agreement according to § 10 Abs. 2 IntG”. 
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de grundläggande principerna i det systemet. Integrationsöverens-
kommelsen består av två moduler. Modul 1 är obligatorisk för att 
beviljas vissa uppehållstillstånd. Modul 2 är en förutsättning för att 
kunna beviljas ett längre uppehållstillstånd och för att kunna beviljas 
medborgarskap.  

När det kommer till att styrka språkkunskaperna för medborgar-
skap kan sökanden ge in ett intyg eller bevis på sina kunskaper från 
olika anordnare. Modul 2 anses bl.a. genomförd om sökanden har 
uppnått GERS-nivå B1 i Austrian Integration Funds integrations-
prov (”Integrationsprüfung B1”), eller ger in bevis på att denne 
klarat ”Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch” (ÖSD) på 
nivå B1 i integrationsprovet (”Integrationsprüfung B1”) före den 
30 maj 2021. Som bevis på att sökanden har kunskaper motsvarande 
modul 2 godtas även vissa andra intyg och betyg. Som exempel kan 
nämnas att sökanden kan visa att denne är inskriven vid en grund-
skola i enlighet med skolplikten eller att denne går i gymnasiet och 
kan styrka att denne studerar ämnet tyska. Även intyg på att sökan-
den har genomgått åtminstone fem år i skolan i enlighet med skol-
plikten och att denne har godkänt betyg i tyska eller har slutfört 
studier i tyska i årskurs 9 godtas. Vidare accepteras intyg på att sökan-
den har läst tyska på en tyskspråkig utländsk skola och intyg på att 
sökanden har varit inskriven vid en högskoleutbildning under minst 
två år där denne har studerat på tyska och tagit åtminstone 32 ECTS-
poäng eller har slutfört sin utbildning på högskolan som bevis på 
språkkunskaper.42  

När det gäller bevis på sökandens kunskaper om det demokra-
tiska systemet och österrikisk historia krävs ett intyg på att denne 
har genomfört ett skriftligt prov i dessa ämnen inför delstatsreger-
ingen eller att denne har ett betyg i ”Historia och samhällskunskap” 
från grundskolans åttonde klass. Samhällskunskapsprovet består av 
18 flervalsfrågor och provdeltagaren behöver nio rätta svar för att få 
godkänt på provet. Provet kan göras som mest fem gånger.43 Sökan-
den kan inte överklaga ett beslut om att denne inte har klarat testet, 

 
42 ECTS (European Credit Transfer System) är ett europeiskt beräknings- och studieöver-
föringssystem som används i europeiska länder. Ett års högskolestudier i Sverige ger 60 ECTS-
poäng.  
43 Migration & Befölkerung (2020). Information om migration och befolkning i Österrike. 
www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=060304 [2020-05-01]. 
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utan endast klaga på ett avslag på ansökan om medborgarskap.44 En-
ligt uppgift ligger andelen godkända på provet över 90 procent.45 

Undantag från kravet på kunskaper  

Generellt görs undantag från språk- och samhällskunskapskraven 
för minderåriga under 14 år och personer vars psykiska eller fysiska 
hälsa är dålig. Särskilt nämns tal- och hörselnedsättningar. När det 
gäller språkkunskaper undantas även den som har tyska som moders-
mål eller är minderårig och går i österrikisk skola, eller ännu inte om-
fattas av skolplikt, från kravet. Minderåriga i österrikisk skola undan-
tas också från kravet på kunskaper om det demokratiska systemet m.m. 

5.3.2 Förenade kungariket46 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om medborgarskap ges in till Home Office (ungefär in-
rikesdepartementet på svenska) och kostar 1,330 £ (cirka 16 100 SEK). 
År 2018 ansökte 147 000 personer om medborgarskap i Förenade 
kungariket att jämföra med 175 000 personer år 2019.47 Kriterierna 
för medborgarskap genom naturalisation är följande. Sökanden ska 
ha varit bosatt i landet minst fem år på dagen före ansökans ingivande 
samt ha haft permanent uppehållstillstånd (”permanent residence” 
status, ”settled EU status” eller indefinite leave to remain) i minst 
12 månader innan ansökan gavs in. Sökanden ska ha ett hederligt 
levnadssätt (good character) samt ha för avsikt att ha sin huvud-
sakliga bostad i landet och fortsätta att bo där, eller arbeta för landet. 
Sökanden ska också avge en trohetsed vid en medborgarskaps-
ceremoni. Sökanden måste också visa att denne har tillräckliga kun-

 
44 Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO Citizenship observatory., s. 11. 
admus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_CIT_2013_28.pdf?sequence=
1&isAllowed=y [2020-05-01]. 
45 Die Presse (2014). Resultat medborgarskapsprov i Österrike. www.diepresse.com/1564726/ 
staatsburgerschaftstest-nur-drei-prozent-fallen-durch [2020-05-01]. 
46 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om medborgarskap. 
www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship [2020-11-16].  
47 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2019). Nationell statistik Hur många fortsätter att 
bo i Storbritannien?. www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-year-ending-
june-2019/how-many-people-continue-their-stay-in-the-uk [2020-12-06]. 
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skaper i ett av landets språk (engelska, walesiska eller gaeliska) och 
tillräckliga kunskaper om livet i Förenade kungariket.48  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

Kravet på språkkunskaper gäller för den som är över 18 år. Till stöd 
för att kravet är uppfyllt kan sökanden ge in intyg på att denne kan 
engelska på GERS-nivå B1 eller högre, att denne har en engelsk 
examen eller har forskat på engelska. Även godkänt resultat på ett 
erkänt engelskprov från ett godkänt testcenter kan styrka språkkun-
skaperna. Som exempel godtas t.ex. ESOL (English for Speakers of 
Other Languages) om provet gjorts på ett testcenter som finns 
angivet på en lista över certifierade/godkända center. Vidare godtas 
en sökandes examen eller forskarutbildning som skett på engelska. 
Sökanden får använda ett äldre intyg om GERS-nivå B1 till stöd för 
sina språkkunskaper om intyget accepterades när sökanden ansökte 
om uppehållstillstånd.49 Andra intyg, examensbevis etc. än de som 
anges såsom t.ex. GCSEs, A levels eller NVQ:s (National Vocational 
Qualifications) godtas inte. 

Vad gäller kunskaper om livet i Förenade kungariket finns det ett 
prov i samhällskunskap. Det består av 24 flervalsfrågor om brittiska 
traditioner och seder, brittisk historia samt de lagar och politiska 
system som landet styrs av. För godkänt krävs 75 procent rätta svar. 
Det finns inga begränsningar i antalet gånger man kan göra provet 
för att få godkänt. Frågorna baseras på en officiell handbok med 
titeln ”Life in the UK”.50 Boken finns i flera olika format. År 2020 
kostade handboken i bokform 12,99 £ (cirka 150 SEK).51  

De officiella frågorna publiceras inte, vilket innebär att sökandena 
inte i förväg kan veta vilka frågor som kommer att ställas. Det går dock 
att öva på exempelfrågor via internet. Frågorna vid provtillfället slum-
pas fram av en dator och provdeltagaren har 45 minuter på sig att göra 
provet. Kostnaden för provet är 50 £ (cirka 600 SEK) och det går att 

 
48 Vad som anges om engelska i texten om Förenade kungariket omfattar också walesiska och 
gaeliska. 
49 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om krav på kunskaper i engelska 
för förvärv av medborgarskap. www.gov.uk/english-language/degrees-in-english [2020-11-16].  
50 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK Test. 
www.gov.uk/life-in-the-uk-test [2020-11-16]. 
51 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK book. 
www.officiallifeintheuk.co.uk/shop [2020-12-10]. 
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göra provet på mer än 30 testcenter runtom i landet. Sökanden väljer 
själv var och bokar online. Godkänt provresultat behövs såväl för att 
söka medborgarskap som för att bosätta sig i Förenade kungariket 
(”ILR indefinite leave to remain). År 2018/2019 genomfördes 170 986 
test varav 82 procent uppnådde godkänt resultat.52 Den som klarat 
provet vid ansökan om att bosätta sig i Förenade kungariket behöver 
inte göra om provet vid ansökan om medborgarskap.53  

Undantag från kravet på kunskaper 

Undantag från språkkunskapskravet kan göras för den som är 65 år 
eller äldre liksom den som har en långvarig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Undantag görs också för personer med med-
borgarskap i vissa länder. Bland de länder vars medborgare undantas 
från kravet finns bl.a. Australien, Kanada, Jamaica, Nya Zeeland, 
Irland, Trinidad och Tobago samt USA. Den som åberopar undantag 
på grund av funktionsnedsättning ska styrka detta med ett läkar-
intyg. Inga andra undantag medges. 

När det gäller provet för att pröva sökandens kunskaper om det 
brittiska samhället finns möjlighet att göra undantag för den som är 
under 18 år och den som har fyllt 65 år, den som tidigare har klarat 
provet, t.ex. i samband med ansökan om bosättning i Förenade 
kungariket, och den som har ett nedsatt fysiskt eller psykiskt till-
stånd av icke-övergående natur (long term) som styrks av ett läkar-
intyg. För den som har en funktionsnedsättning finns möjlighet att 
begära anpassning eller stöd för genomförandet av provet. 

 
52 Chesire Live (2019). Många människor misslyckas på medborgarskapsprovet varje år. 
www.cheshire-live.co.uk/news/chester-cheshire-news/high-numbers-failing-british-
citizenship-16745059 [2020-08-26].  
53 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK Test. 
www.gov.uk/life-in-the-uk-test [2020-11-16]. 
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5.3.3 Nederländerna54 

Krav för medborgarskap 

Kraven för förvärv av medborgarskap genom naturalisation finns i 
Rijkswet op het Nederlanderschap (ungefär lagen om nederländsk 
nationalitet). Kostnaden för att ansöka är 901 € (cirka 9 900 SEK) 
för en enskild person eller 670 € (cirka 7 350 SEK) om personen är 
statslös eller har beviljats uppehållstillstånd på asylgrund. Om man 
ansöker som ett par är kostnaden lägre.55 Antalet ansökningar åren 
2018 och 2019 var cirka 26 000 respektive 44 400.56 En sökande som 
uppfyller kraven får bifall till sin ansökan om det inte finns några andra 
skäl mot att bevilja medborgarskap. En ansökan om medborgarskap 
genom naturalisation ska ges in till kommunen där sökanden är folk-
bokförd. Kommunen lämnar sedan en rekommendation i samband 
med att ansökan lämnas över till De Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) (ungefär Migrationsverket) för beslut. Följande kriterier ställs 
upp. Sökanden ska vara över 18 år och vara bosatt i Nederländerna 
sedan minst fem år med ett giltigt permanent uppehållstillstånd. 
Från kravet på fem års bosättning görs undantag för vissa person-
kategorier, t.ex. för en sökande som är gift eller sammanboende med 
en nederländsk medborgare. Vid ansökningstillfället ska det inte 
finnas några pågående straffrättsliga processer mot sökanden i 
Nederländerna eller utomlands. Sökanden ska inte heller under 
något av de fem senaste åren före ansökan ha blivit dömd för ett 
brott i Nederländerna eller utomlands. Sökanden måste avsäga sig 
sitt gamla medborgarskap och avge en solidaritetsförklaring genom att 
vid en ceremoni bl.a. svära att respektera den konstitutionella ord-
ningen i Nederländerna och troget fullgöra sina skyldigheter som 
medborgare i landet. Vidare ska sökanden vara tillräckligt integrerad 
i det nederländska samhället. Sökanden visar detta genom en examen 
i civil integration (inburgeringsexamen) som består av två delar: språk-
kunskaper (läsa, skriva, lyssna och tala på GERS-nivå A2) respektive 
kunskaper i samhällskunskap (det nederländska samhället och den 
nederländska arbetsmarknaden).  

 
54 Information från Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information 
om medborgarskap. www.ind.nl/en/dutch-citizenship/Pages/Naturalisation.aspx [2020-11-12]. 
55 Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information om avgifter för 
ansökan om medborgarskap. www.ind.nl/en/Pages/Costs.aspx [2020-11-13]. 
56 Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Årlig rapport 2019. https://ind.nl/ 
en/news/pages/annual-report-2019-number-of-applications-increases-sharply.aspx [2020-12-06].  
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Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 
och utbildning57 

För medborgarskap krävs alltså en integrationsexamen, som kan 
sägas vara den avslutande delen av en integrationsutbildning. Den 
som omfattas av en skyldighet att integreras får ett brev från DUO 
(Dienst Uitvoering Onderwijs) (Utbildningsimplementeringskon-
toret). Av brevet framgår startdatumet för sökandens integrations-
period. Sökanden har tre år på sig från startdatumet att ta sin examen. 

Utbildningen består av undervisning i nederländska på GERS-nivå 
A2 och undervisning i hur det är att leva och bo i Nederländerna. För 
att få göra proven i integrationsexamen är det inte nödvändigt att 
man har genomgått utbildningen, såvida man inte tillhör en person-
kategori som har en skyldighet att genomgå den. Eftersom integra-
tionsexamen kan tenteras av kan man förbereda sig genom att studera 
på egen hand eller frivilligt registrera sig på integrationsutbildningen 
eller en kurs i t.ex. Nederländska som andra språk (NT2) eller en läs-
kunnighetskurs. DUO tillhandahåller inget studiematerial men det 
finns prov att öva på. Kostnaden för själva integrationsutbildningen 
betalas av den enskilde och den varierar beroende på vilken skola 
som arrangerar utbildningen. Kostnaderna för delproven i den civila 
integrationsexamen är däremot desamma överallt. De kostar 40 € för 
delprovet i samhällskunskap och 40 € för delprovet i orientering i 
den nederländska arbetsmarknaden, 50 € för vart och ett av del-
proven att läsa, skriva och lyssna och 60 € för delprovet att tala, dvs. 
totalt 290 € (cirka 3 200 SEK). Deltagaren kan välja att själv betala 
för utbildningen och/eller examen eller låna pengar från DUO. Utöver 
nu nämnda kostnader tillkommer 150 € (cirka 1 650 SEK) för ett s.k. 
deltagandebevis i integrationsutbildningen. Flyktingar behöver dock 
inte betala den sistnämnda summan. Den som inte uppnår godkänt 
resultat i en eller flera av provdelarna av integrationsexamen har ingen 
möjlighet att överklaga resultatet.  

Om sökanden inte har tagit sin examen inom den föreskrivna 
tiden om tre år får denne betala böter. Därefter har sökanden ytter-
ligare två år på sig att ta examen. Böterna beräknas utifrån hur många 

 
57 Information från Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information 
om samhällskunskapsprov. www.ind.nl/en/Pages/Integration-in-the-netherlands.aspx#Civic-
integration-for-naturalisation och Utbildningsdepartementet i Nederländerna (2020). Infor-
mation om integration och medborgarskap. www.inburgeren.nl/en/integration-in-the-netherlands/ 
samt Administrative Committee to Coordinate English Speaking Services – ACCESS (2020). 
Information om medborgarskap i Nederländerna. https://access-nl.org/about-access/ [2020-11-12].  
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timmar som sökanden har studerat på en certifierad skola, hur ofta 
sökanden har försökt att klara de olika delarna i examen och hur 
många delar som sökanden har fått godkänt i. Böterna ligger i inter-
vallet 0 € till och med 1 250 € (cirka 0–13 750 SEK). Från de angivna 
beloppen kan avdrag göras med 20 procent för varje delprov i examen 
som sökanden har fått godkänt i. Av de flyktingar som fick uppe-
hållstillstånd i Nederländerna år 2014 och som omfattades av ett krav 
på integrering hade 58 procent tagit en integrationsexamen den 
1 oktober 2018. 40 procent av de som inte hade tagit en examen hade 
antingen fått en förlängd integreringsperiod eller beviljats undantag.58 

Den som på annat sätt kan visa tillräckliga kunskaper behöver 
inte ta en civil integrationsexamen. Ett sådant annat sätt är att ge in 
intyg på att man har gått i skolan i Nederländerna, eller på att man 
har en viss examen från t.ex. ett nederländskt universitet. Även ett 
godkänt resultat i State Exam Dutch (NT-2) på nivå I eller II lik-
ställs med integrationsexamen. Detsamma gäller den som har ett 
undantagsbeslut från kommunen som baseras på att sökanden redan 
har tillräckliga kunskaper. Likaså kan den som har bott i den euro-
peiska delen av Nederländerna under åtta år i skolåldern undantas, 
liksom den som har ett belgiskt examensbevis och kan visa att under-
visningen skedde på nederländska.  

Undantag från kravet på kunskaper och utbildning 

Permanent funktionsnedsättning  

Allvarliga permanenta fysiska problem såsom dövhet, blindhet och 
dövstumhet eller allvarliga psykiska hälsobegränsningar kan utgöra 
skäl för undantag från integrationsexamen.  

För att visa på sådana skäl är läkarintyg inte tillräckligt. Det krävs 
i stället att sökanden genomgår en läkarundersökning av en medi-
cinsk rådgivare utsedd av Social- och arbetsmarknadsministern. Även 
intyg från DUO eller kommunen som visar att sökanden av psyko-
logiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller på grund av en 
psykisk sjukdom är permanent oförmögen att klara delproven i den 
civila integrationsexamen kan användas som underlag för att styrka 
att undantag ska medges.  

 
58 Cbs (2019). 6 in 10 status holders pass civic integration exam. www.cbs.nl/en-gb/news/2019/ 
16/6-in-10-status-holders-pass-civic-integration-exam [2020-11-12]. 
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Andra skäl59 

Sökanden kan styrka att det finns anledning att göra undantag på grund 
av andra skäl t.ex. genom att ge in ett beslut eller intyg från Social- och 
arbetsmarknadsministern eller DUO enligt vilket sökanden ska undan-
tas från kraven på integration på grund av att denne har gjort tillräckliga 
insatser, men inte rimligen kan förväntas att klara av integrations-
utbildningen. Sökanden kan få ett sådant intyg när denne har gjort 
tillräckliga försök att klara av integrationsexamen. Följande krav 
ställs upp. Om sökanden har anvisats till integrationsutbildning ska 
denne ha gått minst 600 timmar. Timmarna kan vara en kombination 
av integrationskurs och nederländska som andraspråk. Skolan ska vara 
godkänd av myndigheterna. Sökanden ska ha försökt att klara alla 
delprov minst fyra gånger och högst två av gångerna får ha varit provet 
i nederländska som andraspråk. För en sökande som har anvisats till en 
läskunnighetsutbildning krävs också att denne har gått på undervis-
ning i minst 600 timmar för att undantag ska kunna aktualiseras. 
Minst 300 av timmarna måste vara en läskunnighetskurs, resterande 
timmar kan vara en integrationskurs men endast om läskunnighets-
kursen påbörjades innan integrationskursen. Sökandens skola ska vara 
angiven på lista över certifierade skolor och sökanden måste i sådana 
fall visa vad denne har lärt sig genom att göra ett prov hos DUO för 
att undantag ska bli aktuellt. Provet kostar 150 € (cirka 1 650 SEK).  

5.4 Hur ser det ut i Nordamerika? 

5.4.1 USA60 

Naturalisationsprocessen handläggs i USA av US Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) (ungefär Migrationsverket), som är 
en del av the Department of Homeland Security (ungefär Inrikes-

 
59 Utbildningsdepartementet i Nederländerna (2020). Information om integration och med-
borgarskap. www.inburgeren.nl/en/integration-in-the-netherlands/ [2020-11-12]. 
60 Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om medborgar-
skap och naturalisation. www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization 
[2020-11-12], Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om 
test i engelska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. www.uscis.gov/policy-
manual/volume-12-part-e-chapter-2 [2020-11-12] och Spiro (2015). Country report: United 
States of America. EUDO Citizenship observatory. https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/ 
1814/36498/EUDO_CIT_CR_2015_13_USA.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2020-05-01], 
s. 15.  
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departementet). Antalet ansökningar var åren 2018 och 2019 cirka 
837 000 respektive 830 000.61 En ansökan om naturalisation kostar 
725 USD (cirka 7 350 SEK). Enligt USA:s Nationality Act (ungefär 
medborgarskapslagen) så krävs för naturalisation att sökanden haft 
ett s.k. green card (uppehållstillstånd) i fem år.62 Undantag från 
denna tidsfrist finns, en sökande som är gift med en amerikansk med-
borgare behöver t.ex. endast ha haft uppehållstillstånd i tre år. 
Utöver detta krävs att sökanden har fyllt 18 år vid ansökningstid-
punkten och att denne är bosatt inom staten eller en bosättningsort 
som myndigheten (USCIS) har jurisdiktion över i minst tre månader 
före ansökan. Vidare ska sökanden ha bott regelbundet i USA som 
green card-innehavare i minst fem år före ansökan, ha varit fysiskt 
närvarande i USA i minst 30 månader under de fem åren och vara 
bosatt i USA under handläggningen av ansökan. Sökanden ska också 
vara en person med god moralisk karaktär i enlighet med principerna 
i USA:s konstitution samt ha förståelse och engagemang för kon-
stitutionen/lag och ordning i USA. Slutligen ska sökanden kunna 
läsa, skriva och tala engelska och ha kunskaper om och förståelse för 
USA:s historia och styre.  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

För att visa att sökanden har kunskaper i engelska och om USA:s 
historia och styre krävs godkänt resultat i tester i språk och sam-
hällskunskap som sökanden får genomföra i samband med ansökan 
om medborgarskap. Sökandens kunskaper bedöms vid ett prov inför 
en handläggande tjänsteman hos USCIS. Även kunskaper i samhälls-
kunskap testas genom ett prov. Sökanden har två försök på sig att 
klara proven, vid examinationen av en tjänsteman eller vid den andra 
handläggningsintervjun. Om sökanden begär det kan USCIS hålla 
en slags förhandling om sökandens provresultat. Handläggande tjänste-
man måste då tillhandahålla de delar av proven där sökanden inte 
godkändes. USCIS avslår ansökan om medborgarskap om sökanden 
inte når godkänt i båda delarna. Den vanligaste grunden för avslag på 
ansökan om naturalisering är sökandens oförmåga att nå upp till kra-

 
61 Homeland Security (2020). Annual Flow Report 2019. U.S. Naturalizations: 2019. www.dhs.gov/ 
sites/default/files/publications/immigration-statistics/yearbook/2019/ 
naturalizations_2019.pdf [2020-12-06]. 
62 Se sektion 312 i Nationality Act. 
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ven på engelskkunskaper. När det gäller språkkunskaper ska sökan-
den visa att denne har en förmåga att läsa, skriva, tala och förstå ord 
i vardaglig kontext. Vardaglig kontext innebär att sökanden ska 
kunna kommunicera begripligt och relevant med enkla ord och gram-
matik. Fel i uttal, meningsbyggnad, stavning och avsaknad av full 
förståelse av vissa ord, fraser eller meningar godtas. För att klara 
testet krävs således inte att sökanden är flytande i engelska. Läs- och 
skrivkraven anses uppfyllda om sökanden kan läsa och skriva enkla 
ord och fraser på ett sådant sätt att det utgör ett rimligt test av dennes 
kunskaper utan att extraordinära eller orimliga krav ställs på sökanden. 
Under testet kan sökanden be att ord eller meningar upprepas eller 
omformuleras. Provtjänstemannen har en skyldighet att upprepa och 
omformulera frågorna till dess att denne är nöjd med att sökanden 
antingen helt har förstått frågan eller att sökanden inte förstår engelska.  

Vid tal- eller muntlighetsprovet ska tjänstemannen bedöma sökan-
dens förmåga att tala och förstå engelska grundat på sökandens 
förmåga att svara på frågor som normalt ingår i handläggningen av 
medborgarskapsansökan. Frågorna ska vara kopplade till uppfyllan-
det av kriterierna för medborgarskap och inkludera frågor som finns 
i ansökningsformuläret. Tjänstemannen ska upprepa och formulera 
om frågorna till dess att denne känner sig nöjd med att sökanden 
förstår frågorna eller att sökanden inte kan engelska. För att klara 
provet måste sökanden visa en allmän förståelse för frågorna och kunna 
svara på dem på ett relevant sätt. Om sökanden inte förstår tillräckligt 
mycket engelska för att kunna avge en ed eller inte kan svara på 
frågorna som finns i ansökningsformuläret är sökanden inte godkänd.  

Läsprovet görs inför en tjänsteman och denne använder standar-
diserade prov. Det krävs att sökanden kan läsa en av tre meningar 
som presenteras för denne utan långa pauser och på ett sådant sätt 
att innebörden av meningen framgår och tjänstemannen förstår 
meningen. Så fort sökanden har läst en av de tre meningarna rätt 
upphör provet. Rent allmänt måste sökanden läsa alla ord, men om 
denne utlämnar korta ord eller gör uttals- eller intonationsfel är 
detta inte grund för underkänt såvida felet inte påverkar innebörden. 
Sökanden underkänns om denne utelämnar ett viktigt ord eller byter 
ut ord eller t.ex. gör långa pauser under tiden som meningen läses 
eller gör uttals- eller intonationsfel i en sådan omfattning att det inte 
går att förstå meningen. 
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När det gäller skriftliga kunskaper måste sökanden kunna skriva 
en av tre meningar på ett sätt som tjänstemannen förstår. Tjänste-
mannen dikterar meningen för sökanden från standardiserade prov/ 
formulär. Sökanden får inte förkorta något ord. Så fort sökanden har 
skrivit en mening på ett sätt som tjänstemannen förstår, upphör 
provet. Sökanden godkänns om denne förmår förmedla innebörden 
i en av de tre meningarna. Sökanden blir inte underkänd på grund av 
felaktig stavning, felaktig användning av stor eller liten bokstav eller 
avsaknad av punkt, såvida inte felet påverkar innebörden av meningen 
och tjänstemannen inte kan förstå den. Sökanden är däremot inte 
godkänd om denne gör fel i sådan omfattning att det inte går att 
förstå innebörden av meningen. Sökanden måste också visa kunskap 
och förståelse för grundläggande historia, principer och styre i USA. 
Sökandens kunskaper i samhällskunskap testas genom att en exami-
nerande tjänsteman ställer tio frågor från en officiellt tillgänglig lista 
med 100 exempelfrågor. Frågorna kan t.ex. vara ”Vad heter USA:s 
vice president?”, ”Hur många domare sitter i Högsta domstolen?”, 
”Vem var USA:s första president?” och “Vilket hav ligger på USA:s 
östkust?”. Sökanden har möjlighet att läsa in sig på frågorna med 
hjälp av en bok eller studiefrågor som finns på USCIS hemsida på 
olika språk såsom t.ex. spanska, kinesiska och koreanska. Det går 
också att t.ex. lyssna på exempelfrågor.63  

För att sökanden ska få godkänt resultat måste denne svara rätt 
på minst sex av de tio frågorna från de standardfrågor som tjänste-
männen har tillgång till. Provet görs muntligt. Så fort sökanden har 
gett sex rätta svar avslutas provet. Sökanden klarar provet om denne 
ger rätt svar eller en alternativ mening av det rätta svaret i sex av tio 
frågor.  

Vid valet av ämne, formulering av frågor och bedömning av svar 
ska tjänstemannen ta vederbörlig hänsyn till sökandens ålder, bak-
grund, bosättningstid i landet och vilka möjligheter och försök som 
sökande har gjort för att tillägna sig kunskaper.  

 
63 Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om studiematerial 
för test i engelska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. www.uscis.gov/ 
citizenship/find-study-materials-and-resources/study-for-the-test [2020-11-12]. 
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Undantag från kravet på kunskaper 

Äldre personer som bott länge i landet kan undantas från språk-
kravet. Undantagsmöjligheterna omfattar personer som är över 
50 år och som har bott i landet i minst 20 år, de som är minst 55 år 
och som har bott minst 15 år i landet liksom personer som är över 
65 år och som har bott i landet i minst 20 år. När det sedan gäller 
kunskaper i samhällskunskap kan de två förstnämnda personkate-
gorierna göra samhällskunskapstestet på valfritt språk med hjälp av 
en tolk. De sökande som är över 65 år och som har bott i landet i 
minst 20 år ges särskild hänsyn genom att de endast behöver besvara 
frågor från ett standardiserat prov som endast innehåller 20 speciellt 
utvalda frågor från listan av 100 frågor. Även dessa personer kan 
välja att göra provet på valfritt språk och med hjälp av en tolk. 

En sökande som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 
kan undantas från såväl språk- som samhällskunskapskravet. Vid åbe-
ropande av detta undantag ska sökande ge in ett särskilt formulär. 

5.4.2 Kanada64 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om kanadensiskt medborgarskap handläggs och beslutas av 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (ungefär Migrations-
verket). Kostnaden för att ansöka är 630 CAD (cirka 4 550 SEK) för 
en vuxen och 100 CAD (cirka 700 SEK) för barn. Kriterierna för att 
bli kanadensisk medborgare är följande. Sökanden måste ha permanent 
uppehållstillstånd, ha bott i Kanada under tre av de senaste fem åren, 
ha lämnat in sin skattedeklaration/betalat skatt och ha uppnått 
godkänt resultat i ett prov i samhällskunskap samt ha bevis för sina 
språkkunskaper. Ytterligare eller andra kriterier ställs upp för bl.a. 
minderåriga, personer som är gifta med kanadensiska medborgare 
och personer som tidigare har haft kanadensiskt medborgarskap. 
Sökanden får inte vara föremål för en invandrings- eller bedrägeri-
utredning. Sökanden får inte heller ha blivit beordrad att lämna 
landet eller ha missat att uppfylla krav som är kopplade till uppe-
hållstillståndet, t.ex. krav på att genomgå läkarundersökning.  

 
64 Information från Regeringskansliet i Kanada (2020). Information om medborgarskaps-
ansökan. www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/ 
become-canadian-citizen.html [2020-11-12].  
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I anslutning till att sökanden har genomfört samhällskunskaps-
provet får denne göra en intervju med en tjänsteman under vilken 
sökanden får ta del av sitt provresultat. Under intervjun kontrolleras 
även språkkunskaperna för den sökande som är mellan 18 och 54 år 
samtidigt som sökandens ansökan och originaldokument verifieras 
och tjänstemannen ställer eventuella ytterligare frågor som finns om 
ansökan för att säkerställa att sökanden uppfyller alla krav. 

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

En sökande som är mellan 12 och 54 år när denne ansöker om med-
borgarskap måste kunna visa att denne kan tala och förstå något av 
Kanadas officiella språk, engelska eller franska, på en viss nivå. Språk-
kunskaperna bedöms på två sätt. Dels genom en granskning av de intyg 
eller bevis som sökanden skickar med sin ansökan och som visar vilka 
kunskaper denne har, dels genom hur väl sökanden kommunicerar 
med handläggande tjänsteman eller tjänstemän under handläggnings-
förfarandet och, om det bedöms nödvändigt, vid ett särskilt möte med 
en tjänsteman i syfte att bedöma sökandens språknivå. 

Vad gäller vilket eller vilka intyg och vilken språknivå sökanden 
måste ha uppnått kan följande noteras. Som utgångspunkt gäller att 
sökanden måste visa att denne når upp till minst nivå L4 på ett prov 
benämnt CLB (Canadian Language Benchmark). L4 bedöms mot-
svara GERS-nivå A2.65 Fram till början av 2010-talet bedömdes 
sökandens språkkunskaper genom samhällskunskapsprovet och genom 
dennes interaktionsförmåga med tjänstemännen på handläggande 
myndighet. På språknivå L4 ska personen kunna delta i korta var-
dagliga konversationer om kända ämnen, förstå enkla instruktioner, 
frågor och anvisningar, använda grundläggande grammatik däri in-
kluderat enkla strukturer och former. Nivån innebär också att perso-
nen känner till tillräckligt många vanliga ord och fraser för att svara 
på frågor och uttrycka sig själv. Utöver CLB kan examina/certifikat, 
diplom och andra provresultat godtas som bevis på språkkun-
skaperna. En person som t.ex. studerat på engelska eller franska på 
ett gymnasium eller en högskola utanför Kanada kan visa sina kun-
skaper genom ett examensbevis eller diplom från utbildningen. Av 

 
65 North & Piccard (2018). Aligning the Canadian Language Benchmarks (CLB) to the Common 
European Framework of Reference (CEFR). www.language.ca/wp-content/uploads/2019/01/ 
Aligning-the-CLB-and-CEFR.pdf. 
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handlingen eller bifogat intyg ska framgå att utbildningsspråket var 
engelska eller franska. 

Den som är mellan 18 och 54 år omfattas också av kravet på sam-
hällskunskapsprov och behöver besvara frågor om rättigheter och 
skyldigheter för kanadensare och om Kanadas historia, geografi, 
ekonomi, politiska ledning, lagar och symboler. Provet består av 
20 frågor av flervalsnatur, eller påståenden om rätt och fel. Provet 
ges på engelska eller franska och tar 30 minuter. Sökandens kun-
skaper i engelska eller franska bedöms inte under detta prov. Provet 
är som utgångpunkt skriftligt men om sökanden t.ex. har svårt att 
läsa och skriva på engelska eller franska kan denne få göra ett munt-
ligt prov. En sökande som t.ex. sitter i rullstol eller har behov av 
teckenspråkstolk, personlig assistent, blindhund, studiematerial i 
blindskrift eller extra stora bokstäver får kontakta anordnaren i 
förväg för hjälp med anpassningar och stöd. För att få godkänt krävs 
att sökanden har lämnat 15 rätta svar (dvs. 75 procent).  

Om sökanden inte klarar sitt första skriftliga prov men uppfyller 
de andra kraven för medborgarskap kommer denne att kallas till ett 
nytt prov. Om sökanden inte heller klarar det andra provet kommer 
sökanden att kallas till en utfrågning med en tjänsteman. En ut-
frågning varar mellan 30 och 90 minuter och kan äga rum ansikte 
mot ansikte eller via videokonferens. En utfrågning kan användas för 
att bedöma ett eller flera krav för medborgarskap t.ex. sökandens 
kunskaper om det kanadensiska samhället, men också dennes språk-
kunskaper. Om sökanden misslyckas med samhällskunskapsprovet 
tre gånger avslås ansökan. Sökanden har möjlighet att ansöka om med-
borgarskap igen efter detta. 

Samhällskunskapsprovet är baserat på den officiella studiehand-
boken för medborgarskap ”Discover Canada”. Studiehandboken om 
medborgarskap är gratis och finns i flera olika format såsom online, 
MP3, PDF, e-bok.  

Undantag från kravet på kunskaper 

Den som har fyllt 55 år behöver inte göra samhällskunskapsprovet, 
men måste gå på en intervju. Detsamma gäller för minderåriga mellan 
14 och 17 år som ansöker ensamma, dvs. att det inte finns någon 
förälder som ansöker om medborgarskap samtidigt som barnet. Dessa 
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barn behöver inte göra något prov, men ska som utgångspunkt gå på 
en intervju. Övriga minderåriga behöver inte göra samhällskun-
skapsprovet och behöver som huvudregel inte heller gå på intervju. 
För att en minderårig ska behöva gå på en intervju krävs att det finns 
specifika frågor att reda ut.  

5.5 Sammanfattning 

Som framgår ovan så förekommer språk- och samhällskunskapskrav 
i flera länder. Systemen i länderna skiljer sig dock åt, bl.a. vad gäller 
språknivå. I de europeiska länderna som presenteras ovan varierar 
kravet på språkkunskaper mellan GERS-nivå A1, A2, B1 och B2. 
Island, Norge och Nederländerna tillhör de länder som ställer lägst 
krav på språknivå för medborgarskap (A1–A2), medan Danmark 
och numera även Österrike ställer högst krav (B2). Däremellan 
ligger Finland, Island och Förenade kungariket i vilka kravet ligger 
på B1-nivå. Det är också värt att notera att Norge är det enda land 
som endast kräver muntliga språkkunskaper (tal). Samtliga andra 
nämnda länder i detta kapitel (däri inkluderat Kanada och USA) vill ha 
bevis för att de blivande medborgarna har språkkunskaper i samtliga 
förmågor och färdigheter (tala, höra, läsa och skriva). När det gäller 
nordiska medborgare som söker medborgarskap i Danmark eller 
Norge kan språkkunskaperna för svensk- och norsk-/dansktalande 
styrkas genom ingivande av intyg på avgångsbetyg från en svensk, 
norsk eller dansk grundskola. Svenska, norska och danska medborgare 
behöver således inte göra något språkprov om de har sådana betyg.  

När det gäller kostnaderna för språkproven så varierar de mellan 
300 och 2 550 kronor i de europeiska länderna. Uppgift om kostna-
derna för Kanada och USA har inte kunnat tas fram. 

Vad gäller krav på kunskap i samhällskunskap för förvärv av med-
borgarskap noteras att samtliga länder ovan utom Finland och Island 
ställer upp krav på kunskaper i samhällskunskap. Proven i samhälls-
kunskap ges på ”medborgarskapslandets” officiella språk och de 
baseras för samtliga länder på en bok eller annat officiellt studie- eller 
frågematerial som sökanden får läsa in sig på inför provet. Proven 
består i alla länderna av ett varierande antal flervalsfrågor, utom i USA 
där kunskaperna testas vid en intervju med en tjänsteman vid USCIS. 
Danmark och Österrike genomför proven på papper, medan Förenade 
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kungariket, Nederländerna och Norge genomför dem digitalt. I samt-
liga länder verkar det vara möjligt att göra om provet om man inte 
lyckas första gången, med undantag från Österrike där det verkar som 
att sökanden endast får fem försök på sig att klara provet. Det finns 
således både likheter och skillnader mellan länderna. 

Kostnaden för ett samhällskunskapsprov ligger från 280 kronor 
till strax över 2 000 kronor för de länder som utredningen kunnat få 
uppgifter om.  

När det gäller möjligheten att göra undantag från språkkravet 
noteras att de allra flesta länderna ställer krav på kunskaper för 
personer mellan 18 och 65 år. Kanada och USA skiljer sig något från 
övriga länder i och med att de har olika lättnader för personer över 
50, 55 eller 65 år. I Norge gäller kraven upp till 67 års ålder. Vidare 
kan noteras att det antingen inte alls ställs krav på kunskaper i språk 
och samhällskunskap för minderåriga och/eller barn i skolpliktig 
ålder, alternativt att de ombeds styrka sina kunskaper genom intyg 
från skolan (Danmark) eller genom en intervju (ensamsökande barn 
i åldern 14–17 år i Kanada). Genomgående kan också personer med 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar undantas från kraven, 
under förutsättning att det finns medicinska intyg som styrker detta. 
Att en person har en funktionsnedsättning innebär dock inte per 
automatik att sökanden inte behöver uppfylla kraven, utan en pröv-
ning synes göras i varje enskilt fall. I Danmark krävs dessutom intyg 
som styrker att sökanden nått så höga kunskaper som bedöms möj-
ligt för denne innan det är möjligt att beviljas undantag medan en 
sökande i Nederländerna, utöver läkarintyg, behöver ha intyg på att 
denne inte rimligen kan antas nå en integrationsexamen utifrån sina 
förutsättningar.  

Sammanfattningsvis finns således grundläggande likheter i det att 
det ställs krav på kunskaper i språk och samhällskunskap för förvärv 
av medborgarskap. Många länder genomför också digitala samhälls-
kunskapsprov bestående av flervalsfrågor och medger sökanden att 
göra om provet om denne inte klarar det. Men det finns också skill-
nader bl.a. vad gäller språknivå och kostnader för proven. 

För att åskådliggöra vissa likheter och olikheter i språk- och sam-
hällskunskapsdelarna i Europa finns en sammanställning i tabellen 
nedan. 
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Tabell 5.2 Jämförelse av språk- och samhällskunskapskriterier i Europa  

Kriterier/ 
Land 

DK FI IS NO UK NL AT 

 Språkkunskap       
Språkkrav: JA JA JA JA JA JA JA 

– läsa X X X – X X X 
– skriva X X X – X X X 
– tala X X X X X X X 
– höra X X X – X X X 

Provtyp Papper   Digitalt    
Provkostnad 2 050 kr 1 350 kr 1 850 kr 280–

2 080 kr 
varierar 2 310 kr i.u. 

För vem? 18–65 år 18–
65 år 

18–
65 år 

18–
67 år 

18–
65 år 

18–
65 år 

18–
65 år 

 Samhällskunskap       
Samhälls- 
kunskap 

JA NEJ NEJ JA JA JA JA 

Provspråk DK – – Nynorsk/ 
Bokmål 

EN NL DE 

Provtyp Papper – – Digitalt Digitalt Digitalt Papper 
Provkon- 
struktion 

Flerval – – Flerval Flerval Flerval Flerval 

Provkostnad 1 180 kr – – 280–
2 080 kr 

600 kr 440 kr i.u. 

Källa: Egen sammanställning av uppgifter som förekommer i detta kapitel. 
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6 Ett krav på kunskaper i 
svenska och grundläggande 
samhällskunskap för förvärv 
av svenskt medborgarskap 

I detta kapitel, som är det första av fyra sammanhängande kapitel, 
föreslås att kriterierna för svenskt medborgarskap i medborgar-
skapslagen ska kompletteras med ett krav på kunskaper i svenska och 
grundläggande samhällskunskap. 

I nästa kapitel, kapitel 7, föreslås kravet ska kunna uppfyllas genom 
godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och sam-
hällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskapsprov). 
I kapitel 8 föreslås att kravet också kan uppfyllas genom att kun-
skaper i svenska och samhällskunskap visas på annat sätt. I kapitel 9 
finns förslag på regler om dispens från kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Bestämmelserna föreslås i stora delar införas i 
lag för att skapa ett system som är robust på längre sikt och som 
förutsätter riksdagsbehandling för förändringar. 

6.1 Medborgarskapslagen ska kompletteras med 
krav på kunskaper i svenska och grundläggande 
samhällskunskap 

Förslag: Det ska införas ett krav på kunskaper i svenska och grund-
läggande samhällskunskap i lagen om svenskt medborgarskap. 
Även nivån på kravet och vilka färdigheter i svenska som ska 
prövas ska regleras i lagen om svenskt medborgarskap. 
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Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag till för-
fattningsändringar som innebär att det ska krävas ett godkänt prov i 
svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av svenskt 
medborgarskap. Utredningen föreslår att det ska införas ett prov, 
men att kravet i lagen ska utformas som ett krav på kunskaper, som 
kan visas antingen genom ett särskilt prov eller på andra sätt. Andra 
sätt som bör godtas behandlas i kapitel 8. 

Utredningsdirektiven säger ingenting om kunskap i de svenska 
minoritetsspråken. Några överväganden om huruvida kunskaper i 
något av minoritetsspråken skulle kunna ligga till grund för svenskt 
medborgarskap har därför inte gjorts. Rent allmänt noteras dock att 
andra länder som har språkkrav för medborgarskap kräver språk-
kunskaper i landets officiella språk och att svenska är Sveriges officiella 
språk i internationella sammanhang samt huvudspråk i Sverige (se 4 och 
13 §§ språklagen [2009:600]).  

Enligt 8 kap. 2 § 1 regeringsformen ska föreskrifter som avser 
enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska 
förhållanden inbördes meddelas genom lag. Bestämmelser som rör 
medborgarskap och kriterier för förvärv av svenskt medborgarskap 
ska alltså meddelas genom lag och finns i dag i medborgarskapslagen. 
Mot den bakgrunden och med beaktande av att kunskaper i svenska 
och grundläggande samhällskunskap ska krävas för medborgarskaps-
förvärv finns det skäl att föra in de nya bestämmelserna om kun-
skapskrav för förvärv av medborgarskap och möjligheter till dispens 
i medborgarskapslagen. Det är viktigt att kraven för medborgarskap 
är varaktiga över tid och har ett brett parlamentariskt stöd. Kun-
skapsnivåerna bör därför inte kunna höjas eller sänkas utan stöd i 
riksdagen. Mot den bakgrunden anser utredningen att det är önsk-
värt att inte bara kravet på kunskap som sådant utan även nivån på 
kunskapen regleras i lag. 

Många europeiska länder som har krav på språkfärdighet för för-
värvande av medborgarskap använder sig av en referensram för språk 
som är utarbetad av Europarådet, kallad Gemensam europeisk referens-
ram för språk (GERS) som utgångspunkt för att beskriva den nivå 
på språkfärdighet som krävs (se avsnitt 7.4.1). Motsvarande modell 
framstår som lämplig också för svenskt vidkommande vid införande 
av ett krav på kunskap i svenska.  

Lämpligheten av att i lag hänvisa till den gemensamma europeiska 
referensramen för språk vars utveckling och förändring inte kan 
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påverkas av den svenska lagstiftaren kan visserligen ifrågasättas. I det 
sammanhanget kan dock anföras att GERS är ett stöd för alla som 
undervisar i språk och bedömer språkinlärning. Den används i 
arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela 
Europa.1 De svenska kurs- och ämnesplanerna i sfi, engelska, moderna 
språk och teckenspråk för hörande tar sin utgångspunkt i GERS. 
Även kursplanerna i ämnet modersmål som nationellt minoritetsspråk 
(andraspråk) med tillhörande kunskapskrav är till viss del knutna till 
GERS.2 Vidare är GERS ett etablerat system med utbredd använd-
ning inte bara i Sverige utan också i övriga Europa och utredningen 
bedömer därför att en hänvisning till GERS i lag trots allt får anses 
acceptabel.  

6.2 Kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap ska grundas på samhörighet  

Bedömning: Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
ska grundas på samhörighet.  

 
Enligt kommittédirektiven är syftet med att införa ett krav på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap att stärka medborgarskapets 
status och att främja ett inkluderande samhälle. I 1 § medborgar-
skapslagen anges att medborgarskapet förenar alla medborgare och 
står för samhörighet med Sverige. Bestämmelsen är av symbolisk 
innebörd och bygger på uppfattningen att reglerna om förvärv och 
upphörande av svenskt medborgarskap speglar grundtanken att 
medborgarskapet utgår från samhörighet med Sverige. Enligt ut-
talanden i prop. 2013/14:143 s. 12 f. anses bestämmelserna i med-
borgarskapslagen nämligen ge uttryck för utgångspunkten att den 
som har tillräcklig samhörighet med Sverige bör vara, eller åtmin-
stone ha möjlighet att bli, svensk medborgare. Omvänt gäller att den 
som inte har sådan samhörighet i regel inte heller bör vara med-
borgare i landet. 

 
1 Statens skolverk (2020). Information om Gemensam europeisk referensram för språk. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers [2020-10-01]. 
2 Statens skolverk (2020). Information om referensramen och de svenska kursplanerna. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna [2020-10-01]. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna
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Begreppet samhörighet tar enligt samma propositionsuttalande 
sikte på konkreta och objektiva faktorer, t.ex. att en person bott i 
Sverige en längre tid eller att ett barn kan förväntas växa upp här i 
landet. Det är framför allt två omständigheter som uppges vara av 
stor betydelse när det gäller frågan om samhörighet och svenskt 
medborgarskap. Den första av dessa är att ett barn föds med en 
förälder som är svensk medborgare och den andra är en individs 
hemvist i Sverige. För personer som efter födelsen blir svenska med-
borgare genom anmälan eller efter ansökan är det oftast en förut-
sättning för förvärvet att individen har haft hemvist i landet en viss 
tid. Hemvistkravet uppges framför allt ge uttryck för tanken att en 
person för att kunna bli svensk medborgare ska känna till svenska 
förhållanden och vara en del av det svenska samhället. Individen 
anses då ha en sådan samhörighet med Sverige att han eller hon som 
huvudregel ska kunna bli svensk medborgare.  

Det uttalas i samma proposition att det även i övrigt finns en rad 
faktorer som i varierande grad kan tala för att individen har sam-
hörighet med Sverige och som är av betydelse i medborgarskaps-
ärenden, t.ex. vid frågan om en individ ska få dispens från det krav 
på hemvist som gäller för naturalisation. En sådan omständighet 
uppges vara att sökanden är gift eller sambo med en svensk med-
borgare. Också den omständigheten att en individ har nära kontakt 
med släkt och vänner i Sverige anses kunna tala för samhörighet med 
landet. För att stärka nya medborgares känsla av samhörighet med 
Sverige har bestämmelser om medborgarskapsceremonier införts 
(prop. 2013/14:143 s. 14–17). 

Den grundtanke om samhörighet som genomsyrar medborgar-
skapslagen i dag bör enligt utredningen också ligga till grund för ut-
formandet av det nya kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap som föreslås nedan. 

I 1 § sista meningen medborgarskapslagen framgår vidare att med-
borgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för folkstyrelsen. Kopplingen mellan med-
borgarskap och demokratiska rättigheter är en viktig faktor i diskus-
sionen av språkets betydelse för medborgarskap eftersom utövandet 
av demokratiska rättigheter förutsätter vissa språkkunskaper. Det-
samma gäller kunskaper om det svenska samhället.  

Språkets betydelse i medborgarskapssammanhang har tidigare be-
handlats i betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). 
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Här uttalades bl.a. att språket kan ses som en nyckel till med-
borgarskapets förverkligande. Utredningen lyfte fram att det för den 
demokratiska processen som sådan är väsentligt att medborgarna i 
praktiken har möjlighet att delta i denna. Det påpekades även att 
nyhetsrapportering i medier och offentlig debatt om samhällsfrågor 
till övervägande del sker på svenska och att den som inte behärskar 
språket har betydligt sämre förutsättningar att inhämta kunskaper 
och ta ställning i relevanta frågor.3  

I betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54) som sammanfattar slutsatserna av arbetet i Migra-
tionskommittén, en parlamentariskt tillsatt kommitté, uttalas att 
betydelsen av kunskaper i svenska språket för en person som bor här 
i landet, och dennes möjligheter att få arbete och i övrigt integreras, 
inte får underskattas. Vidare uttrycks att det är centralt att kunna 
tala och skriva det svenska språket och att ha grundläggande kun-
skaper om det svenska samhället. Att ha kunskaper i svenska uppges 
vara väsentligt för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter 
och rättigheter i samhället. En person som ska leva i Sverige anses 
behöva grundläggande kunskap om de lagar och principer som ligger 
till grund för det svenska samhällsskicket. Det nämns att dessa 
aspekter självklart gäller för både män och kvinnor, men att det kan 
vara av särskild betydelse för utrikesfödda kvinnors möjligheter att 
delta i det svenska samhället.4 

I nämnda betänkande föreslås att det införs olika krav för er-
hållande av permanent uppehållstillstånd, bl.a. krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Trots att det i skrivande stund är 
ovisst om detta förslag kommer att leda till lagstiftning måste utred-
ningen förhålla sig till Migrationskommitténs förslag.  

Eftersom kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av medborgarskap ska grundas på samhörighet bör som 
utgångspunkt också gälla att det nya kravet ska vara så balanserat, 
rättvist och jämställt som möjligt så att det inte leder till exkludering 
och utestängande. 

 
3 Medborgarskapsutredningen (2013). Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). Stockholm: 
Justitiedepartementet, s. 177 f. 
4 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 217. 
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6.3 Personkretsen som ska omfattas 
av kunskapskravet 

6.3.1 Vem ska omfattas av kunskapskravet? 

Förslag: Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år och  

• som önskar förvärva svenskt medborgarskap genom ansökan 
(naturalisation), eller  

• som önskar förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. 
 
Kravet på kunskaper ska vara uppfyllt vid beslutstillfället. 

 
Svenskt medborgarskap kan förvärvas automatiskt vid födseln, 
genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Bestämmelserna 
om förvärv av medborgarskap enligt 2 och 4 §§ medborgarskaps-
lagen reglerar när barn automatiskt förvärvar svenskt medborgar-
skap vid födsel eller genom adoption. I 3 § samma lag föreskrivs att 
ett hittebarn som anträffas i Sverige ska anses som svensk med-
borgare till dess något annat blir känt. Det är inte vare sig ända-
målsenligt, lämpligt eller rimligt att kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap ska gälla i dessa fall. Något kunskapskrav föreslås 
därför inte gälla vid barns förvärv av medborgarskap enligt 2–4 §§ 
medborgarskapslagen.  

Enligt 4 § medborgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse kunde 
ett barn till en svensk man och en utländsk kvinna, som fötts före 
äktenskapet, bli svensk medborgare i samband med att föräldrarna 
ingick äktenskap, om barnet inte redan hade förvärvat medborgar-
skap enligt 1 §, om barnet var ogift och inte hade fyllt arton år. Den 
bestämmelsen upphävdes genom lagen (2014:481) om ändring i 
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap som trädde i kraft den 
1 april 2015. I punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt 
medborgarskap anges att 4 § ska fortsätta gälla för barn som fötts 
före den 1 april 2015. Eftersom något kunskapskrav inte föreslås 
gälla vid barns förvärv av medborgarskap enligt 2–4 §§ medborgar-
skapslagen i dess nuvarande lydelse anser utredningen att kravet på 
kunskaper inte heller ska gälla när ett barn förvärvar medborgarskap 
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genom äktenskap enligt nämnda övergångsbestämmelse. Utgångs-
punkten är därför att kravet på kunskaper i svenska och samhällskun-
skap endast ska gälla vid anmälan och vid ansökan om naturalisation. 

Frågan är då om kravet ska omfatta alla som önskar förvärva 
svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation, oavsett 
ålder. Som framgår av kapitel 5 finns det åldersgränser för kunskaps-
krav i många andra länder. Eftersom det finns så många olika varian-
ter på hur den nedre åldersgränsen regleras är det svårt att göra några 
direkta jämförelser. I t.ex. Danmark finns det ett krav på kunskaper 
i danska och samhällskunskap från 12 år. Barn som har fyllt 12 år 
behöver dock inte genomföra det prov som finns framtaget i danska 
och samhällskunskap utan ska i stället styrka sina kunskaper genom 
Folkeskolans afgangsprove i 9 eller 10 klass. För den som inte fyllt 
12 år eller som inte har avlagt Folkeskolans afgangsprove krävs 
i stället ett intyg från skolan. I Norge finns det ett krav på att den 
som är mellan 18 och 67 år ska ha genomgått godkänd undervisning 
i norska på visst sätt. Det framgår dock att den som är över 12 år 
förutom hemvist på minst 2 år måste ha genomgått undervisning i 
norska och visa sina kunskaper i norska och samhällskunskap.  

Det säger sig självt att det inte är möjligt att ställa upp krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap på ett nyfött eller mycket 
litet barn. För de flesta barn gäller skolplikt. I Sverige gäller enligt 
7 kap. 2 § skollagen (2010:800) skolplikt för alla barn som är bosatta 
i Sverige enligt den definition av ”bosatta” som finns i lagen. Skol-
plikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att 
barnet ska gå i skolan. Barn som är bosatta i Sverige som inte har 
skolplikt har i vissa fall ändå rätt till utbildning på samma sätt som 
skolpliktiga barn. Enligt 7 kap. 10 § skollagen inträder skolplikten 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns 
särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höst-
terminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Enligt 7 kap. 12 § 
skollagen upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det 
tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det 
att eleven börjat fullgöra skolplikten. Skolplikten kan dock upphöra 
både senare, som senast när eleven fyller 18 år, och tidigare enligt 
7 kap. 13 och 14 §§ skollagen.  

En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har enligt 
7 kap. 15 § skollagen rätt att slutföra den högsta årskursen, även om 
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skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskolan, grundsär-
skolan eller specialskolan (som ges till årskurs 10) har också rätt 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. En elev i specialskolan 
kan få genomgå ytterligare utbildning i specialskolan till och med 
vårterminen det kalenderår eleven fyller 21 år under vissa förut-
sättningar. 

I regel omfattas således barn i åldrarna 6 till 15 eller 16 år av skol-
plikt eller de har åtminstone rätt till utbildning som skolpliktiga 
barn. Dessa barn får således undervisning i såväl svenska som sam-
hällskunskap och kan förväntas ha eller få relativt goda kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. För barn i det nämnda åldersspannet 
anser utredningen att det inte är lämpligt att ställa krav på att barnet 
ska visa upp betyg eller intyg eller genomgå ett prov för att styrka 
sina kunskaper i svenska och samhällskunskap. Mot den bakgrunden 
skulle en nedre åldersgräns för den som fyllt 15 eller 16 år framstå 
som rimlig. Det som skulle tala för att sätta gränsen vid de som fyllt 
15 år är att utredningen, som en del i det fortsatta utredningsupp-
draget, ska ta ställning till införandet av vandelsprövning som krav för 
anmälan av medborgarskap och att åldern för straffbarhet enligt 1 kap. 
6 § brottsbalken är 15 år, dvs. en person som har begått ett brott kan 
från och med 15 års ålder dömas till straffrättsliga påföljder.  

Som framkommit tidigare föreslår Migrationskommittén i sitt 
betänkande (SOU 2020:54) att det ska införas ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för förvärvande av permanent uppe-
hållstillstånd. Enligt betänkandet ska det kravet inte gälla för barn. 
Enligt 1 § lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter definieras ett barn som alla som inte fyllt 18 år. 
Några närmare resonemang om grunden för den föreslagna åldern 
förs inte i betänkandet.  

Fördelarna enligt utredningen med att sätta den nedre ålders-
gränsen vid den som fyllt 18 år är att det skulle medföra färre lagtek-
niska svårigheter, att det skulle överensstämma med Migrationskom-
mitténs förslag om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för permanent uppehållstillstånd och att ett barn som kanske enda 
familjemedlem inte skulle riskera att bli ensam i familjen om att inte 
bli svensk medborgare på grund av att barnet inte klarar det upp-
ställda kravet.  
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Utredningen anser dock att det utifrån syftet med kravet inte är 
motiverat att sätta den nedre gränsen vid den som fyllt 18 år. Migra-
tionskommitténs förslag i den delen är inte närmare underbyggt och 
risken för att ett barn över 15–16 år, som kanske enda familje-
medlem, inte skulle klara det ställda kravet får anses som marginell. 
I sammanhanget bör framhållas att kravet på kunskaper föreslås kunna 
uppfyllas antingen genom ett särskilt framtaget prov eller på annat sätt, 
t.ex. genom godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk 
respektive godkänt betyg i samhällskunskap från grundskolans års-
kurs 9 eller motsvarande skolform, eller godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk respektive samhällskunskap från en kurs i 
gymnasieskolan eller motsvarande skolform (se kapitlen 7 och 8). 
Utredningen anser således att det finns goda möjligheter och alter-
nativa sätt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap och att 
de unga som möjligtvis kommer i kläm på sikt kommer att kunna 
uppfylla kravet. 

Även om det är eftersträvansvärt att inte ha för många olika ålders-
gränser i en och samma lagstiftningsprodukt anser utredningen att 
straffbarhetsåldern 15 år, oavsett vad utredningen kommer fram till i 
sitt framtida betänkande angående införande av vandelsprövning i 
anmälningsärenden, inte framstår som en naturlig utgångspunkt vid 
frågan om vilken nedre åldersgräns som ska gälla ifråga om ett krav 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap. 

Sammantaget anser utredningen med hänsyn till att de flesta är 
15 eller 16 år när de går ut nionde klass att det mest rimliga är att 
sätta den nedre åldersgränsen för kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för den som har fyllt 16 år.  

Vad gäller frågan om det ska finnas en övre åldersgräns för när 
man inte längre ska behöva visa sina kunskaper kan det framhållas 
att det inte finns något som rättsligt reglerar nödvändigheten av en 
övre gräns. Självklart är det viktigt även för äldre att förstå såväl det 
svenska språket som hur samhället fungerar och att kunna förstå och 
kommunicera med sin omgivning. De flesta andra länder har dock en 
övre gräns och forskning ger också stöd för att det blir svårare att lära 
sig språk med stigande ålder och om man invandrar i högre ålder.5 
Utredningen föreslår därför att utgångspunkten bör vara att kravet 

 
5 Se t.ex. kraven i Danmark och Finland i kapitel 5 och Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran 
Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive natura-
lisation rules. Journal of Ethnic and Integration Studies, s. 3 och 11 f. 
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på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla för den som 
är i arbetsför ålder. Att man är arbetsför kan kopplas till pensions-
åldern.  

Rent allmänt finns i dag ingen exakt fastställd tidpunkt för när 
pensionen infaller, även om 65 år ofta betraktas som ett riktmärke 
och det är då rätten till bl.a. garantipension och bostadstillägg in-
träder. Lägsta ålder för att ta ut pension är sedan den 1 januari 2020 
62 år. Samtidigt medger bestämmelserna i 32 a § lagen (1982:80) om 
anställningsskydd att en arbetstagare kvarstår i anställning till 68 år.6 
I syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner har begreppet 
riktålder införts i socialförsäkringsbalken.7 Riktålderns främsta syfte 
är att ersätta dagens 65-årsnorm med en pensionsålder som tar hän-
syn till den ökande livslängden.8 Enligt förordningen (2019:780) om 
riktålder för pension för år 2026 kommer riktåldern att vara 67 år 
fr.o.m. år 2026. Ett alternativ för att slippa ändra medborgarskaps-
lagen om riktåldern förändras skulle vara att knyta kravet på kun-
skaper till riktåldern i stället för en fastlagd ålder. Utredningen 
förutser att en hänvisning i sådana fall skulle behöva göras dels till 
socialförsäkringsbalken för att klargöra att det är begreppet som 
används där som avses, dels till den förordning i vilken det framgår 
vilken ålder som utgör riktålder för en viss tid. Den lösningen fram-
står som mindre önskvärd ur lagtekniskt perspektiv. En lagtext for-
mulerad på ett sådant sätt blir också svårare för den enskilde att 
förstå jämfört med att skriva ut en viss ålder. Det faktum att rikt-
åldern kan komma att ändras är i sig inte något avgörande skäl för 
att låta bli att skriva ut en viss ålder eftersom utredningen, som sagts 
ovan, endast föreslår att det är åldern för arbetsföra som ska vara 
utgångspunkten för den övre åldersgränsen.  

Vid en samlad bedömning föreslår utredningen att den övre 
gränsen för kunskapskravet anpassas till den för år 2026 beslutade 
riktåldern för pensionsuttag, dvs. 67 år.  

 
6 Från och med den 1 januari 2023 kommer en arbetstagare ha rätt att kvarstå i anställning till 
69 års ålder (32 a § lagen [2019:529] om ändring i lagen [1982:80] om anställningsskydd). 
7 Jfr prop. 2018/19:133 s. 18 f., 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialförsäkringsbalken och Pensions-
myndigheten (2019). Information om att pensionsåldern och grundskyddet höjs.  
www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/pensionsaldern-och-grundskyddet-
hojs [2020-11-04]. 
8 Även justeringarna av lägsta ålder för pensionsuttag och höjd LAS-ålder hänger samman med 
de förändringar som gjorts och görs av pensionssystemet (jfr Höjda åldersgränser i pensions-
systemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2 och se prop. 2018/19:133). 
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När det gäller frågan om vilken tidpunkt i processen som ska vara 
bestämmande för det åldersspann som föreslås konstaterar utred-
ningen att en bärande princip inom många förvaltningsrättsområden 
är att det är förutsättningarna vid tidpunkten för beslutet som är av-
görande. Motsvarande gäller vid t.ex. ansökan om naturalisation 
(se t.ex. MIG 2007:28, MIG 2008:5 och MIG 2013:22) och inom ut-
länningsrätten. Vid förvärv av medborgarskap genom anmälan gäller 
däremot att villkoren för förvärv ska vara uppfyllda vid den tidpunkt 
då anmälan görs (se t.ex. MIG 2014:23). En fördel med att upprätt-
hålla denna princip även ifråga om kravet på kunskaper är att den 
som inte fyllt 16 år vid tidpunkten för anmälan inte omfattas av 
kravet trots att personen vid tidpunkten för beslutet har fyllt 16 år. 
En annan fördel är att ett sådant synsätt stämmer överens med det 
synsätt som gäller generellt vid förvärv av medborgarskap genom 
anmälan. Mot en sådan ordning talar dock att ett sådant synsätt inte 
stämmer överens med den princip som följs inom många andra för-
valtningsrättsliga områden och som tillämpas i bl.a. naturalisations-
ärenden. Utredningen har vidare fått i uppdrag att i slutbetänkandet 
utreda om inte tidpunkten för förvärv av medborgarskap genom 
anmälan bör justeras, vilket skulle kunna innebära att den nuvarande 
ordningen om när villkoren för förvärv genom anmälan ska vara 
uppfyllda ändras. Mot den bakgrunden anser utredningen att det är 
åldern vid tidpunkten för beslutet som ska vara avgörande. Det är 
för övrigt samma princip som förespråkas i Migrationskommittén 
betänkande (SOU 2020:54) gällande ålder och krav på kunskaper för 
förvärvande av permanent uppehållstillstånd. Konsekvensen av detta 
är att en sökande som inte fyllt 16 år vid tidpunkten för anmälan eller 
ansökan om medborgarskap men som, på grund av t.ex. lång hand-
läggningstid, hunnit fylla 16 år vid beslutstillfället kommer att behöva 
komplettera sin anmälan eller ansökan med betyg eller intyg på sina 
kunskaper eller göra det särskilt framtagna provet. Denna mindre 
önskvärda konsekvens, vilket även riskerar att förlänga och ineffek-
tivisera handläggningsprocessen bedöms som olycklig men för när-
varande oundviklig.   
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6.3.2 Vem ska inte omfattas av kunskapskravet?  

Förslag: Kravet på kunskaper ska inte omfatta 

• statslösa födda i Sverige under 21 år, 

• medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som önskar 
förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 18 
eller 19 § medborgarskapslagen, eller 

• barn födda utomlands till fader som är svensk medborgare som 
enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2014:481) om ändring i lagen om svenskt medborgar-
skap önskar förvärva medborgarskap genom anmälan enligt 5 §. 

Statslösa födda i Sverige under 21 år 

Av ingressen till Förenta Nationernas konvention angående stats-
lösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) framgår bl.a. att 
konventionens syfte och ändamål är att statslösa personer ska ha 
möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter samt ha rätt till ett 
medborgarskap. Konventionen effektuerar artikel 15 i FN:s all-
männa förklaring om de mänskliga rättigheterna enligt vilken var 
och en har rätt till en nationalitet och ingen godtyckligt får fråntas 
sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.  

I artikel 32 i konventionen anges att en fördragsslutande stat så 
mycket som möjligt ska underlätta statslösa personers införlivande 
med samhället och deras naturalisation. Särskilt ska en fördrags-
slutande stat bemöda sig om att påskynda naturalisationsförfarandet 
och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna och kostnaderna 
för detta. Liknande skrivningar finns i Europeiska konventionen om 
medborgarskap (SÖ 2001:20) där det bl.a. anges att varje konven-
tionsstat i sin nationella lagstiftning ska underlätta förvärv av med-
borgarskap i staten för statslösa (artikel 6.4 g).  

I enlighet med ovanstående är undvikande av statslöshet en 
viktig utgångspunkt för svensk lagstiftning och praxis på med-
borgarskapsområdet. Detta gäller i synnerhet för barn. I artikel 7 
i lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter föreskrivs att varje barn ska ha rätt att förvärva ett med-
borgarskap. Artikeln har följande lydelse:  
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1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt 
från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så 
långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli 
omvårdat av dem.  

2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av dessa rättig-
heter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt 
tillämpliga internationella instrument på detta område, särskilt i de fall 
då barnet annars skulle vara statslöst. 

I artikel 6.2 i Europeiska konventionen om medborgarskap före-
skrivs vidare att varje konventionsstat i sin nationella lagstiftning ska 
föreskriva att medborgarskap ska förvärvas av barn som föds inom 
dess territorium och som vid födseln inte förvärvar något annat 
medborgarskap. Sådant medborgarskap ska beviljas antingen auto-
matiskt (ex lege) vid födseln eller därefter, för barn som förblivit 
statslösa, efter ansökan till behörig myndighet av eller för barnet i 
fråga på det sätt som föreskrivs i konventionsstatens nationella lag-
stiftning. En sådan ansökan får enligt konventionen göras beroende 
av legal och varaktigt hemvist i konventionsstaten under en tid av 
högst fem år omedelbart innan ansökan gjordes. 

Enligt artikel 6.2 ska alltså ett barn som är fött i Sverige, och som 
vid födseln varken förvärvat något svenskt eller något annat med-
borgarskap, ha rätt att ansöka om medborgarskap. Det är dock 
konventionsstaten som föreskriver hur det ska göras och en sådan 
ansökan får göras beroende av legal och varaktigt hemvist.  

Mot bakgrund av konventionens syfte och utformningen av 
artikel 6.2 anser utredningen att införande av ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för de personer som avses i bestäm-
melsen skulle strida mot Sveriges konventionsåtaganden. Till detta 
kommer att undvikande av statslöshet är en av de grundprinciper 
som det svenska medborgarskapet bygger på (prop. 1999/2000:147 
s. 15 f.) Mot den bakgrunden ska barn som är födda i Sverige och 
sedan födseln är statslösa inte omfattas av kravet på kunskaper. 

Artikel 1 i Förenta Nationernas konvention om begränsning av 
statslöshet (SÖ 1969:12) har motsvarande bestämmelser men den är 
inte begränsad till barn. Enligt artikel 1.1 ska en fördragsslutande 
stat bevilja en på dess territorium född person medborgarskap om 
denne annars skulle bli statslös. Medborgarskap ska beviljas enligt 
bestämmelse i lag, genom födsel eller efter ansökan. Det framgår att 
ansökan ska kunna göras av sökanden själv eller på dennes vägnar 
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enligt vad som föreskrivs i nationell lag. Enligt artikel 1.2 a) i samma 
konvention får den fördragsslutande parten vid annat förvärv av 
medborgarskap än genom födseln föreskriva att ansökan ska göras 
under en viss tid som bestäms av den fördragsslutande parten men 
som inte får börja senare än vid 18 års ålder och inte upphöra tidigare 
än vid en ålder av 21 år. Även om bestämmelserna i 8 § medborgar-
skapslagen inte tillkommit för detta syfte och därmed inte direkt 
speglar konventionens krav ger den icke desto mindre personer som 
fyllt 18 men inte 21 år möjligheten att under angivna förhållanden 
förvärva medborgarskap genom anmälan. Mot den bakgrunden anser 
utredningen att det inte kan anses förenligt med Förenta Nationernas 
konvention om begränsning av statslöshet att statslösa personer 
födda i Sverige som ännu inte fyllt 21 år omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. Därför föreslås kravet inte 
inkludera dessa personer. 

När det gäller barn som inte är födda i Sverige och som är stats-
lösa finns inte samma tydliga konventionsrättsliga skydd som för 
dem som är statslösa och födda här i landet. Som redan framgått 
ovan finns det dock uttalanden i t.ex. Förenta Nationernas kon-
vention angående statslösa personers rättsliga ställning om att en 
fördragsslutande stat så mycket som möjligt ska underlätta statslösa 
personers införlivande med samhället och deras naturalisation. 
I artikel 6.4 f) Europeiska konventionen om medborgarskap stadgas 
vidare uttryckligen att varje konventionsstat i sin nationella lagstift-
ning ska underlätta förvärv av medborgarskap för bl.a. personer som 
har legal och varaktigt hemvist inom statens territorium som börjat 
före 18 års ålder. Det kan därför övervägas om även barn som inte är 
födda i Sverige och som är statslösa skulle slippa omfattas av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Fram till den 31 december 
2015 fanns det 4 962 statslösa barn med uppehållstillstånd i Sverige 
som var födda utomlands.9 Mot bakgrund av syftet med kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap och med beaktande av 
utredningens förslag att kravet inte ska omfatta några barn under 
16 år anser dock utredningen att denna kategori trots allt bör om-
fattas av kravet.  

 
9 UNHCR (2016). Mapping Statelessness in Sweden. www.refworld.org/pdfid/58526c577.pdf 
[2020-10-09]. Med statslösa barn avses både statslösa barn och barn med okänt medborgar-
skap. 
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Enligt artikel 6.4 g) i Europeiska konventionen om medborgar-
skap ska varje konventionsstat i sin nationella lagstiftning även 
underlätta förvärv av medborgarskap för bl.a. statslösa och personer 
som erkänts som flyktingar och som har legalt och varaktigt hemvist 
i staten. Utredningen har därför övervägt om kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap inte ska gälla för statslösa i allmänhet 
eller för personer som erkänts som flyktingar och som har legal och 
varaktigt hemvist här. Fram till den 31 december 2015 fanns det 
17 339 statslösa vuxna med uppehållstillstånd i Sverige som var födda 
utomlands.10 Under åren 2017–2019 inkom till Migrationsverket 
totalt 14 215 ärenden om medborgarskap från statslösa personer, dvs. 
både sådana som var födda i Sverige och utomlands och såväl vuxna 
som barn.11 År 2015 fanns det 169 520 personer med uppehållstill-
stånd som skyddsbehövande i Sverige, dvs. inte bara personer som 
erkänts som flyktingar utan även andra skyddsbehövande.12  

För dessa grupper gör sig inte samma argument gällande som för 
statslösa barn som är födda i Sverige. Även om Sverige har åtagit sig 
att underlätta för statslösa och personer som erkänts som flyktingar, 
och som har legal och varaktigt hemvist i staten, att erhålla med-
borgarskap, vilket också skett på olika sätt, t.ex. genom lägre krav på 
hemvisttid för statslösa, måste syftet med införandet av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap, dvs. att främja ett inklu-
derande samhälle, också beaktas. För den som på grund av särskilda 
skäl inte rimligen kan förväntas uppfylla kravet på svenska och sam-
hällskunskap finns möjlighet att begära dispens i samband med in-
givandet av ansökan eller anmälan om medborgarskap (se kapitel 9). 
Dock föreslås som framgår närmare av avsnitt 12.2 att statslösa som är 
flyktingar, med hänvisning till vad som stadgas i Förenta Nationernas 
konvention angående statslösa personers rättsliga ställning och Euro-
peiska konventionen om medborgarskap, på motsvarande sätt som för 
anmälan och ansökan om förvärv av medborgarskap, ska slippa den av-
gift som föreslås tas ut för avläggande av det särskilt framtagna provet 
i svenska och samhällskunskap. I Förenta Nationernas konvention 
angående statslösa personers rättsliga ställning sägs att de fördrags-
slutande parterna särskilt ska bemöda sig om att påskynda naturali-
sationsförfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna 

 
10 Ibid. Med statslös avses både statslösa och personer med okänt medborgarskap. 
11 Statistik från Migrationsverket. 
12 DELMI. Migration i siffror. www.delmi.se/migration-i-siffror#!/flyktingar-efter-mottagar-
land-1991-2013 [2020-10-09]. 
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och kostnaderna för detta. Liknande skrivningar finns i Europeiska 
konventionen om medborgarskap. 

Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som önskar 
förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan 

I 1962 års Helsingforsavtal, som är en samarbetsöverenskommelse 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och som utgör 
grunden för det nordiska samarbetet, framgår att länderna förbinder 
sig att vid utformningen av lagar och andra rättsregler behandla med-
borgare i de övriga länderna lika med landets egna medborgare och att 
de fördragsslutande parterna ska underlätta för medborgare i ett 
nordiskt land att förvärva medborgarskap i annat nordiskt land. 
Genom ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige om genomförande av vissa bestämmelser om medborgar-
skap (SÖ 2004:30), och som därefter ersatts av ett nyare avtal 
(SÖ 2012:6) som trädde i kraft den 5 september 2012, har de nordiska 
länderna vidare förbundit sig att förhålla sig till avtalets bestäm-
melser. I artikel 5 i det senare avtalet uttalas t.ex. att den som är med-
borgare i en avtalsstat kan förvärva medborgarskap i en annan avtals-
stat genom att skriftligen anmäla sin önskan härom till den myndig-
het denna stat bestämmer, om han eller hon 1) har fyllt 18 år, 
2) sedan sju år har hemvist i avtalsstaten, och 3) inte under denna tid 
har dömts till fängelse eller annan påföljd som enligt lagen i denna 
stat i detta hänseende är likställd med frihetsstraff. 

Införandet av ett krav på godkänt prov för nordiska medborgare 
som vill förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan skulle 
innebära ett hinder för nordiska medborgare att bli medborgare, i 
Sverige i strid med såväl den anda i vilket Helsingforsavtalet är skrivet 
som 2012 års avtal mellan de nordiska länderna. En genomgång av den 
danska, finländska, isländska och norska medborgarskapslagstift-
ningen visar också att dessa länder har säkerställt att deras språk- 
respektive kunskapskrav inte gäller svenska medborgare som vill för-
värva medborgarskap i något av länderna genom anmälan. Medborgare 
i Danmark, Finland, Island och Norge föreslås mot denna bakgrund 
inte omfattas av kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
när de förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 18 
eller 19 § medborgarskapslagen. När nordiska medborgare anmäler på 
annat sätt eller ansöker om naturalisation föreslås kravet dock gälla. 



SOU 2021:2 Ett krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av … 

167 

Barn födda utomlands till far som är svensk medborgare 

Enligt 2 § medborgarskapslagen, i den lydelse som trädde i kraft den 
1 april 2015, förvärvar barn till svenska medborgare svenskt med-
borgarskap vid födseln oavsett om barnet föds i Sverige eller någon 
annanstans. Enligt samma bestämmelses lydelse före den 1 april 2015 
förvärvade barn, vars mor var svensk medborgare vid barnets födelse, 
alltid svenskt medborgarskap vid födseln. I den situationen att det 
var fadern, men inte modern, som var svensk medborgare, blev barnet 
svensk medborgare vid födseln endast om barnet föddes i Sverige 
eller om modern och fadern var gifta med varandra. Enligt 5 § med-
borgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse fanns en möjlighet för 
ett barn till en far som var svensk medborgare att under vissa för-
hållanden förvärva medborgarskap. I bestämmelsen föreskrevs att:  

Ett barn, som har fötts utomlands och som inte har förvärvat svenskt 
medborgarskap enligt 1 eller 4 § men vars far sedan barnets födelse är 
svensk medborgare, förvärvar svenskt medborgarskap genom att fadern 
anmäler önskemål om det innan barnet har fyllt arton år.  

Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, krävs för 
förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker därtill. Sådant 
samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt förhindrat att lämna 
samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund av något annat 
liknande förhållande.  

Barnets vårdnadshavare skall samtycka till förvärvet av svenskt med-
borgarskap. 

Enligt 4 § medborgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse förvärvade 
ett barn i vissa fall svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äkten-
skap (se avsnitt 6.3.1). Både 4 och 5 §§ medborgarskapslagen i dess 
ursprungliga lydelser upphävdes genom lagen (2014:481) om ändring 
i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. 

Enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap ska de upphävda 4 och 5 §§ fortfarande gälla för barn 
som fötts före den 1 april 2015. Eftersom det föreslagna kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås gälla endast vid 
anmälan och ansökan om naturalisation berörs inte tillämpningen av 
övergångsbestämmelsen gällande 4 § (se avsnitt 6.3.1). Däremot borde 
tillämpningen av övergångsbestämmelserna gällande 5 § beröras som 
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en konsekvens av vilka kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap föreslås omfatta. Ett barn som fyllt 16 år borde alltså, om 
förslaget ska vara konsekvent, omfattas av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Enligt statistik från Migrationsverket 
har det under åren 2016–2020 inkommit 82 ärenden om anmälan om 
förvärv av medborgarskap enligt övergångsbestämmelserna gällande 
5 § som avser barn i åldrarna 16–17 år. 

I artikel 6.1 a) i den Europeiska konventionen om medborgar-
skap medges att undantag görs från huvudregeln att ett barn, som 
åtminstone har en förälder som är medborgare i en viss stat, auto-
matiskt ska förvärva den statens medborgarskap, om barnet är fött 
utomlands. Om undantag görs gäller emellertid enligt artikel 6.4 b) 
i samma konvention att förvärv av medborgarskap för dessa barn ska 
underlättas på annat sätt. Som exempel på sådana åtgärder anges i kon-
ventionens förklarande text en sänkning av kravet på hemvisttid, 
mindre stränga språkkrav, förenklad procedur samt lägre avgifter. Mot 
bakgrund av vad som sägs i konventionen respektive bevekelsegrun-
derna för varför 5 § upphävdes (se prop. 2013/14:143, s. 17–19) anser 
utredningen att det inte är lämpligt att barn som förvärvar medborgar-
skap genom anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Mot den bakgrunden föreslås att något krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap inte införs för denna grupp. 
Mot bakgrund av den lagtekniska lösning som utredningen valt för att 
införa kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap behöver 
inga särskilda åtgärder vidtas för att åstadkomma detta resultat.    
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6.4 Konsekvenser och följdändringar kopplade till 
den personkrets som ska omfattas av kravet 

6.4.1 Ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ 
medborgarskapslagen  

Förslag: Ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ lagen om svenskt 
medborgarskap ska omfattas av kravet på kunskaper om de har 
fyllt 16 år. Kravet på kunskaper i 10 § ska dock inte gälla för barn 
till nordiska medborgare som förvärvar medborgarskap enligt 
18 eller 19 § lagen om svenskt medborgarskap. 

 
I 10 § medborgarskapslagen anges:  

Om en utlänning blir svensk medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, förvärvar 
även hans eller hennes ogifta barn som har hemvist här i landet och inte 
har fyllt arton år svenskt medborgarskap om utlänningen 

1. ensam har vårdnaden om barnet, eller  

2. har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och han eller hon 
är svensk medborgare. 

Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och som 
inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 8 eller 
9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han eller hon står 
under bådas vårdnad.  

Enligt 13 § medborgarskapslagen ska det i ett beslut om naturali-
sation bestämmas om även sökandens ogifta barn som är under 18 år 
ska förvärva medborgarskap. En konsekvens av förslagen om vilka 
som ska omfattas respektive inte ska omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap är således 
att även ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ medborgarskapslagen 
träffas av kravet på kunskap om de har fyllt 16 år. Det innebär att 
ogifta barn, som avses i dessa bestämmelser, måste visa att de upp-
fyller kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap innan de 
kan förvärva medborgarskap enligt nämnda bestämmelser. Utred-
ningen föreslår därför att bestämmelser om att det ska krävas kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap 
ska föras in i 10 och 13 §§ medborgarskapslagen. Vid en prövning 
enligt 10 § medborgarskapslagen får det till följd att det införs en 
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prövning i en situation där ett barn under där givna förutsättningar 
annars automatiskt skulle ha förvärvat medborgarskap. Utredningen 
inser att detta möjligen framstår som främmande, men den typen av 
förvärv som 10 § avser är inte ett sådant automatiskt förvärvande 
som avses enligt 2–4 §§ medborgarskapslagen och som föreslås falla 
helt utanför den personkrets som ska omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. I dessa fall handlar det om att 
någon annan gjort en anmälan om förvärv av medborgarskap. Mot 
den bakgrunden skulle det inte stämma överens med den logik som 
förslaget vilar på i övrigt att låta de barn som avses i 10 § undantas 
från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i den mån 
de fyllt 16 år. Den omständigheten att det införs ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap i 10 § – som i sig förutsätter en mer 
komplex prövning än vad som vanligen är fallet i anmälningsärenden, 
som ju i regel anses vara en förenklad ärendeform för ansökan om 
medborgarskap – är en effekt av att kravet föreslås gälla generellt i 
såväl anmälningsärenden som vid naturalisation. På så sätt skiljer sig 
inte förutsättningarna vid prövningen enligt 10 § från de som gäller 
andra anmälningsärenden enligt 7–9 §§ medborgarskapslagen. 

När det gäller 13 § medborgarskapslagen, som hittills inte inne-
hållit några uttryckliga krav för de barn som bestämmelsen avser, 
inser utredningen att det också där möjligen framstår som apart att 
nu föra in ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap i 
bestämmelsen. Av praxis framgår emellertid, att det sedan lång tid, 
trots avsaknaden av uttryckliga krav i bestämmelsen, har ställts krav 
på t.ex. hederligt levnadssätt, för att barn fyllda 15 år ska omfattas av 
förälderns förvärv av medborgarskap.13 Således finns det redan de 
facto krav som måste beaktas vid tillämpningen av 13 § medborgar-
skapslagen. Även om en kodifiering av praxis och en fullständig om-
arbetning av bestämmelsen sannolikt hade inneburit att utform-
ningen av bestämmelsen framstått som mindre anmärkningsvärd, 
ligger det utanför utredningens uppdrag att kodifiera krav som lagts 
fast genom praxis. Det möjligen mindre lyckade resultatet av formu-
leringen i 13 § medborgarskapslagen ligger därför utanför utred-
ningens kontroll. 

Av 18 och 19 §§ medborgarskapslagen, som gäller nordiska med-
borgares förvärv av medborgarskap genom anmälan, framgår att 10 § 

 
13 Se kommentaren till 13 § och den praxis från Utlänningsnämnden som det hänvisas till i Sandesjö 
& Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentarer. 4:e uppl. Stockholm: Norstedts förlag. 
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medborgarskapslagen tillämpas även i fråga om dessa medborgares 
barn. Eftersom nordiska medborgare som vill förvärva medborgar-
skap genom anmälan av avtalsskäl inte föreslås omfattas av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap anser utredningen att inte 
heller deras barn bör omfattas av ett sådant krav. Eftersom 10 § med-
borgarskapslagen föreslås innehålla ett krav på kunskaper för med-
borgarskapsförvärv, och då 18 och 19 §§ medborgarskapslagen inne-
håller hänvisningar till den bestämmelsen, krävs att det i 18 och 19 §§ 
klargörs att kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i 10 § 
inte gäller för de nordiska medborgarnas barn. Utredningen föreslår 
därför att det i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen tas in en skrivning 
om att endast 10 § första och andra styckena ska tillämpas när nordiska 
medborgares barn ska förvärva svenskt medborgarskap.  

6.4.2 De som vill återfå svenskt medborgarskap  

Förslag: Den som vill återfå svenskt medborgarskap liksom den 
som är gift eller sambo med en svensk medborgare ska omfattas 
av kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap.  

 
Enligt 9 § medborgarskapslagen kan den som har fyllt 18 år och har 
förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap återfå det 
genom anmälan om kraven på permanent uppehållstillstånd och 
hemvisttid i landet är uppfyllda. Förslaget och resonemangen om 
vilka som ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap innebär, i förhållande till den nu nämnda bestäm-
melsen, att den som tidigare varit svensk medborgare och anmäler 
att den åter vill bli det också träffas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. För att detta ska få genomslag i 9 § medborgar-
skapslagen behöver det emellertid uttryckligen anges i bestämmelsen 
i fråga. Det föreslås därför att det i 9 § medborgarskapslagen i en ny 
fjärde punkt föreskrivs att som krav för att återfå ett svenskt med-
borgarskap genom anmälan ska krävas att personen i fråga har visat 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Kunskaperna ska i enlig-
het med resonemanget i avsnitt 6.3.1 visas vid beslutstillfället.  

Vad som nu sagts om krav på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap för den som vill återfå sitt svenska medborgarskap genom 
anmälan ska också gälla den som ansöker om att åter blir svensk 
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medborgare enligt 11 § medborgarskapslagen. För att kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap ska få genomslag och 
kunna göras gällande krävs emellertid att det införs bestämmelser 
om att kravet på kunskaper alltid gäller såvida det inte finns särskilda 
skäl för dispens. Anledningen till det är att det i 12 § medborgar-
skapslagen finns bestämmelser som säger att den som tidigare varit 
svensk medborgare kan naturaliseras även om inte alla krav i 11 § 
medborgarskapslagen är uppfyllda. Utan den nu föreslagna skriv-
ningen om särskilda skäl skulle kravet på kunskaper inte kunna 
upprätthållas gentemot den som åter ansöker om svenskt med-
borgarskap. Vad som nu sagts gäller också för den som är gift eller 
sambo med en svensk medborgare. För närmare resonemang kring 
innebörden och den lagtekniska utformningen av bestämmelserna se 
kapitel 9 om dispens.  

Enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap kan den som har 
förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § lagen (1950:382) om 
svenskt medborgarskap återfå sitt svenska medborgarskap genom 
anmälan till Migrationsverket. Eftersom utredningen föreslår att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla vid 
anmälan och ansökan om naturalisation anser utredningen att den 
som vill återfå sitt svenska medborgarskap enligt punkt 4 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap också ska omfattas av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Enligt uppgifter från Migrations-
verket har det under åren 2017–2019 inkommit totalt 476 ärenden 
om medborgarskap som rör tillämpningen av den aktuella över-
gångsbestämmelsen.14  

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen alltså att det ska införas ett 
krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap i 
medborgarskapslagen. Kravet på kunskaper föreslås grundas på sam-
hörighet och ska gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år som 
önskar förvärva svenskt medborgarskap genom ansökan (naturali-
sation) eller genom anmälan. Det innebär att nuvarande 7–10, 11 och 

 
14 Statistik från Migrationsverket. 



SOU 2021:2 Ett krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av … 

173 

13 §§ medborgarskapslagen ska ändras på så sätt att det framgår att 
det i samtliga fall av anmälan och ansökan om naturalisation finns ett 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av 
medborgarskap. Bestämmelserna i 2–6 §§ omfattar personer vilka 
enligt utredningens bedömning inte bör omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. Kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap vid anmälan och naturalisation ska inte heller 
gälla för statslösa födda i Sverige som är under 21 år eller för sådana 
barn som är födda utomlands och som förvärvar medborgarskap 
genom anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap. Det ska inte heller gälla medborgare i de 
nordiska länderna som genom anmälan önskar förvärva svenskt med-
borgarskap enligt 18 eller 19 § medborgarskapslagen och inte heller 
deras ogifta barn vid tillämpning av 10 §. I övrigt gäller kravet vid 
tillämpningen av 10 och 13 §§ medborgarskapslagen. Kravet gäller 
vidare för de som vill återfå sitt svenska medborgarskap efter anmälan, 
naturalisation eller genom tillämpning av punkt 4 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap. 
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7 Ett medborgarskapsprov 

Detta kapitel är det andra av fyra sammanhängande kapitel. I förra 
kapitlet föreslogs att kriterierna för svenskt medborgarskap i med-
borgarskapslagen ska kompletteras med ett krav på kunskaper i 
svenska och grundläggande samhällskunskap. I detta kapitel föreslås 
att kravet ska kunna uppfyllas genom godkänt resultat på ett särskilt 
framtaget prov – medborgarskapsprovet – som består av två delar, 
en i svenska och en i samhällskunskap. Det lämnas också förslag på 
hur provdelarna ska utformas och hur medborgarskapsprovet skulle 
kunna genomföras.  

I nästa kapitel, kapitel 8, föreslås att kravet också kan uppfyllas 
genom att kunskaper i svenska och samhällskunskap visas på annat 
sätt och i kapitel 9 finns förslag på regler om dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. 

7.1 Behov av ett särskilt prov i svenska?  

Förslag: Det ska tas fram ett särskilt prov i svenska för förvär-
vande av svenskt medborgarskap.  

 
Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som inne-
bär att godkänt prov i svenska ska vara ett krav för svenskt med-
borgarskap. 

Av Migrationskommitténs betänkande (SOU 2020:54) framgår 
att kommittén anser att det bör införas ett krav på svenska och sam-
hällskunskap redan för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas. 
I det sammanhanget lyfts alternativet fram att använda sig av de be-
fintliga språkkurserna som finns inom svenska för invandrare (sfi) 
och möjligheten att koppla språkkravet till att en person ska ha fått 
godkänt betyg på en viss kurs (nivå). Kommittén nämner i det 
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sammanhanget även att systemet med prövning innebär att det finns 
en möjlighet att få betyg på kurserna inom sfi utan att genomgå 
själva utbildningen. Som framgår av kapitel 4 i det här betänkandet 
innebär en sådan prövning att den som är bosatt i landet och vill ha 
betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå en 
prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete 
(20 kap. 40 § skollagen). Med prövning i en kurs avses en bedömning 
av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner 
eller ämnesplaner. 

Även den här utredningen har som utgångspunkt övervägt att 
koppla kravet på kunskaper i svenska till de befintliga språkkurserna 
som finns inom sfi och kräva att en person ska ha fått godkänt betyg 
på en viss kurs (nivå). Mot bakgrund av att det sannolikt är många 
som lär sig svenska utan att gå på sfi, anser dock utredningen att det 
alternativet inte framstår som rimligt eller ändamålsenligt. Som 
alternativ föreslog Migrationskommittén att sökanden kan göra en 
särskild prövning enligt 20 kap. 40 § skollagen. En sådan prövning är 
dock såvitt utredningen förstått mycket resurskrävande och mot 
bakgrund av antalet sökande framstår inte heller det alternativet som 
vare sig lämpligt eller realistiskt. Utredningen har därför övervägt 
andra alternativ. 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som så 
långt möjligt utnyttjar befintliga system för bl.a. examination i svenska. 
Inledningsvis noteras att det inte finns något allmänt tillgängligt 
offentligt anordnat prov i svenska som den som önskar bli svensk 
medborgare skulle kunna göra för att visa på sina kunskaper. Det 
närmaste man kommer offentligt arrangerat prov i svenska är de 
nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och sfi som 
årligen anordnas av Skolverket i olika årskurser och skolformer. 
Syftet med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis be-
dömning. Proven kan också användas för att stärka skolornas kvali-
tetsarbete genom analys av provresultatens förhållande till uppnådda 
kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå 
(prop. 2017/8:14 s. 15). De nationella proven testar en elevs kun-
skaper i förhållande till kurs- eller ämnesplanen i det ämne och den 
årskurs som provet genomförs i. Ett nationellt prov kan emellertid 
av tidsskäl, och då vissa kunskapskrav inte låter sig prövas i ett 
nationellt prov, inte pröva hela innehållet i en kurs- eller ämnesplan 
utan endast delar av dem. Provbetyget ger endast information om en 
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elevs samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövar. 
Betygssättning i ett ämne sker normalt utifrån all för läraren till-
gänglig information om en elevs kunskaper i förhållande till de natio-
nella kunskapskraven och efter en allsidig bedömning av dessa kun-
skaper. Resultatet på ett nationellt prov kan således inte ensamt 
utgöra underlag för betygssättningen eftersom ett enda prov inte 
kan pröva alla de kunskaper och färdigheter som undervisningen ska 
ge (a. prop. s. 25). Ett nationellt prov är inte heller tillgängligt för all-
mänheten att göra. Att använda sig av nationella prov i medborgar-
skapssammanhang bedöms därför inte vara en lämplig lösning. 

Bland allmänt tillgängliga prov i svenska finns Tisus och Swedex. 
Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för universitet och 
högskolor i Sverige. Testet motsvarar en språknivå jämförbar med 
Svenska/Svenska som andraspråk 3 inom gymnasieskolan. För att 
klara provet måste man alltså ha mycket goda kunskaper i svenska. 
Testet är framtaget av Institutionen för svenska och flerspråkighet 
vid Stockholms universitet och består av tre delar; läsförståelse, 
skriftlig färdighet och muntlig färdighet. De som gör provet är i 
huvudsak tre grupper:  

1. tonåringar i svenska familjer som bor i andra länder och där bar-
nen gått i en internationell gymnasieskola, utan kurs i svenska, 
och som nu vill läsa på ett universitet i Sverige,  

2. skandinavister som läst svenska vid någon eller några av de cirka 
200 institutioner som finns på universitet i andra länder och som 
vill läsa någon utbildning eller kurs i Sverige,1 eller  

3. utlandsfödda akademiker som bor i Sverige och vill fortsätta 
studera här eller få legitimation för sin akademiska examen för att 
kunna arbeta i Sverige, till t.ex. läkare, lärare, jurist.2  

Provet ges två gånger per år på sex orter utspridda över Sverige och 
på ett antal orter utomlands. Mot bakgrund av syftet med Tisus-
testet samt den höga nivå som testas anser utredningen att provet 
inte är lämpligt att användas för att pröva kunskaper i svenska för 
förvärv av medborgarskap.  

Swedex, som Folkuniversitetet ansvarar för, testar praktiskt an-
vändbara kunskaper inom de språkliga färdigheterna; tala, läsa, höra 

 
1 Skandinavister är studenter som studerat skandinavistik. 
2 Enligt uppgift från vikarierande projektledare för Tisus på Stockholms universitet, 2020-10-21. 
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och skriva. Provet kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska 
och är erkänt av Svenska institutet. Det arrangeras på tio orter i 
Sverige och hos ett 40-tal arrangörer runt om i världen. Testet finns 
att göra på GERS-nivåerna A2, B1 och B2 och ett Swedex-certifikat 
är gångbart i hela Europa (se avsnitt 7.4.1 om GERS).  

Därutöver arrangerar Folkuniversitetet också Svenska 1 – 
Valideringstest på GERS-nivå C1. Provet består av hör- och läsför-
ståelse, test av ordförråd och grammatik samt en skriftlig uppgift och 
muntlig kommunikation. Ett godkänt resultat godtas av Socialstyrel-
sen som bevis på språkkunskaper vid ansökan om yrkeslegitimation. 

Svenska 1 – Valideringstest på C1-nivå framstår inte som något 
lämpligt alternativ med tanke på den höga nivå som krävs medan 
Swedex-certifikatet framstår som ett prov som skulle kunna vara ett 
alternativ. Folkuniversitetet är emellertid ett studieförbund som 
drivs i stiftelseform och består av fem olika stiftelser med säte i Lund, 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Utredningen anser inte 
att det vore lämpligt att binda upp systemet till ett prov som ges av 
en aktör som ligger utanför det offentligas domäner.  

För den som har utländsk bakgrund och söker arbete i sjukvården 
finns också PYS – Prov i yrkessvenska med medicinsk inriktning på 
GERS-nivå C1. Provet är främst riktat till legitimerade läkare, men 
kan anpassas till andra yrkesgrupper inom vården, som t.ex. tand-
läkare, barnmorskor och sjukgymnaster. Provet testar den typ av 
svenska som behövs för att arbeta inom sjukvården. Vid godkänt 
resultat utfärdas ett intyg som kan användas för att ansöka om svensk 
legitimation hos Socialstyrelsen för att arbeta inom sjukvården. Inte 
heller detta prov bedöms lämpligt dels på grund av den höga nivån, 
dels på grund av att det bara är inriktat på svenska som behövs för 
att arbeta inom sjukvården. 

Sammanfattningsvis finns det alltså inte något allmänt tillgängligt 
offentligt anordnat prov i svenska som den som önskar bli svensk 
medborgare skulle kunna göra för att visa på sina kunskaper. Det kan 
vidare inte bortses ifrån att ett provresultat som är avgörande för om 
en person beviljas medborgarskap är av mycket stor betydelse för de 
individer som ska genomföra provet. Utredningen anser att ett så-
dant s.k. ”high stake exam” bör utformas med särskild omsorg och 
med hänsyn tagen till det syfte som provet ska ha och det samman-
hang som det ska användas i. Ansvaret för att ta fram och genomföra 
ett sådant prov bör åläggas en myndighet (jfr högskoleprovet) för 
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att konstruktionen och genomförandet av provet ska vara så trans-
parent, rättvist och rättssäkert som möjligt. Genom att konstruera 
ett särskilt prov i svenska för medborgarskap ges också bättre möj-
lighet till individuella anpassningar (se avsnitt 12.6 om anpassning 
vid genomförande av prov för svenskt medborgarskap). Utredningen 
föreslår därför att det ska konstrueras ett särskilt prov i svenska för 
förvärvande av svenskt medborgarskap. 

7.2 Behov av ett särskilt prov i samhällskunskap? 

Förslag: Det ska tas fram ett prov i grundläggande samhällskun-
skap för förvärvande av svenskt medborgarskap. 

 
Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som inne-
bär att godkänt prov i samhällskunskap ska vara ett krav för svenskt 
medborgarskap  

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag som så långt 
möjligt utnyttjar befintliga system för bl.a. utbildning i samhälls-
kunskap. Utredningen kan konstatera att det liksom för svenska inte 
heller för grundläggande samhällskunskap finns något offentligt 
anordnat prov som kan utnyttjas. Det närmaste offentligt anordnade 
prov i samhällskunskap utredningen har kunnat hitta är de nationella 
prov som varje år genomförs i grundskolans årskurs 9 i ett av de sam-
hällsorienterande (SO) ämnena geografi, historia, religionskunskap 
eller samhällskunskap. Beslut om vilket ämne som provet ska genom-
föras i fattas av Skolverket inför varje provtillfälle/period.  

Utredningen redogör i avsnitt 7.1 för de nationella provens kon-
struktion och syfte och vissa nackdelar som finns med att använda 
nationella prov i svenska som bevis på kunskaper som behövs för 
svenskt medborgarskap. När det gäller nationella prov i SO tillkom-
mer det faktum att proven är konstruerade i fyra olika SO-ämnen: 
historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap, men genom-
förs i ett av dem per år, och att proven riktar sig till elever i 15-års-
åldern. De nationella proven i SO har inte heller någon säkerställd 
lägsta eller högsta språklig nivå, vilket kan göra det ytterligare pro-
blematiskt eftersom språkkunskaperna för medborgarskap föreslås 
ligga på GERS-nivå A2/B1, se avsnitt 7.4.2 och 7.4.3.  
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Utifrån vad som nu sagts kan det konstateras att de nationella 
proven i SO inte är lämpliga att använda för att testa kunskaper i sam-
hällskunskap vid förvärv av svenskt medborgarskap. Utredningen 
har därför undersökt om det finns något annat system för under-
visning eller examination som skulle kunna användas för att de som 
önskar ska kunna visa kunskaper i grundläggande samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap. Ett alternativ är kursen i samhällsorien-
tering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare som kommunerna erbjuder nyanlända personer 
mellan 18 och 64 år som är folkbokförda här och som har ett uppe-
hållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. Även perso-
ner som har uppehållstillstånd som anhörig till en sådan person om-
fattas (jfr 1 § lagen [2017:584] om ansvar för etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare), liksom invandrare som beviljats uppe-
hållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig 
med anknytning till en person som har rätt att vistas i Sverige. Också 
invandrare med uppehållstillstånd på grund av anknytning till en 
person som har beviljats uppehållstillstånd kan erbjudas samhälls-
orientering om förutsättningarna i ålder och folkbokföring är upp-
fyllda. Enligt förslag från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) ska 
den krets som omfattas av lagen om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare utvidgas till att även omfatta utlänningar som om-
fattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., dvs. 
även bl.a. vissa utlänningar som ännu inte erhållit uppehållstillstånd 
och vissa utlänningar som ännu inte är folkbokförda.  

Kursen i samhällsorientering ges än så länge i nära anslutning till 
att en person i arbetsför ålder har fått uppehållstillstånd och folk-
bokförts här i landet. Målet med kursen i samhällsorientering är att 
deltagarna ska utveckla kunskaper om de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes 
rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat och 
praktiskt vardagsliv (se 2 och jfr 3 §§ förordningen [2010:1138] om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare).  

Samhällsorienteringskursen består av 100 timmars undervisning 
som schemaläggs med den frekvens och intensitet som respektive 
kommun eller anordnare anser lämplig. Kursen ges som utgångs-
punkt på deltagarnas modersmål, även om det finns undantag t.ex. för 
de som talar ett språk som det är svårt att få lärare i. Anledningen till 
att kursen ges på deltagarnas modersmål är att det rör sig om personer 



SOU 2021:2 Ett medborgarskapsprov 

181 

som vistats kort tid i Sverige och att kursen bygger på en folkbild-
ningstanke. På lektionerna diskuteras således mycket kring hur man 
tänker och hur man agerar i Sverige. Det står också varje anord-
nare/lärare fritt att använda det material som den anser lämpligt i 
förhållande till målet med kursen. De personer som leder samhälls-
orienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet 
och ämneskunskap. I övrigt finns inte närmare preciserat vilken nivå 
eller omfattning av utbildning, erfarenhet eller ämneskunskaper som 
krävs.3 Någon examination förekommer varken under eller i slutet 
av kursen. Efter avslutad kurs utfärdar emellertid kommunerna ett 
intyg till deltagarna som bevis på deltagande i kursen (10 § förord-
ningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare).  

Liksom Migrationskommittén (SOU 2020:54, s. 218) anser 
utredningen att det vore önskvärt att kunskaperna i samhällskun-
skap kunde kontrolleras genom ett prov. Utredningen har övervägt 
om kursen i samhällsorientering skulle kunna utökas med ett prov 
som testar det deltagarna har lärt sig och låta provresultatet användas 
som bevis på kunskaper i grundläggande samhällskunskap för för-
värv av svenskt medborgarskap. Vid kontakter med lärare som arbetar 
inom samhällsorienteringen har det emellertid kommit fram att 
kursen är diskussionsinriktad och att kursmaterialet varierar mellan 
kommuner, anordnare och lärare. Det går således inte att förutse 
vilka kunskaper som deltagarna förvärvar eftersom det beror på vilka 
specifika ämnen som varje lärare väljer att ta upp på lektionerna och 
vilka diskussioner som förs. Vidare ges kursen i ett tidigt skede av 
invandringen till Sverige vilket sannolikt innebär att många av del-
tagarnas kunskaper i svenska inte håller så hög språklig nivå vid den 
tidpunkt då kursen avslutas. Kursen riktar sig i dagsläget endast till 
en begränsad krets av invandrade personer.  

Det går visserligen att föreställa sig att kursen öppnas upp till att 
omfatta en vidare krets personer, t.ex. personer som söker med-
borgarskap. Mot bakgrund av vad som sagts ovan om att det är en 
diskussionsbaserad utbildning om 100 timmar som syftar till att ge 
nyanlända personer inblick i och verktyg för att klara sig i samhället 
förefaller det dock inte lämpligt. Att föreslå att personer som haft 

 
3 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018, s. 8. www.lansstyrelsen.se/ download/ 
18.4450a1b01677dda1bf72e31/1544442659211/Länsstyrelsens%20återrapportering%20av%2
0uppdrag%20om%20översyn%20av%20samhällsorientering%20för%20nyanlända%20-
%202018.pdf [2020-11-04].  
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uppehållstillstånd och hemvist i Sverige i ett antal år ska genomgå en 
obligatorisk kurs om 100 timmar som har utformats för ett annat 
syfte är inte rimligt.  

Utredningen har också övervägt om de intyg på deltagande som 
utfärdas av kommunerna skulle kunna användas som bevis på kun-
skaper i samhällskunskap. Utöver att samma problem kvarstår som 
just nämnts (kursmaterialet varierar, kursen riktar sig till en viss 
personkrets som nyligen kommit hit och en utökning av kretsen 
skulle kräva att många människor avsätter 100 timmar för undervis-
ning) så innebär en sådan lösning ingen garanti för att individerna 
faktiskt har införskaffat den kunskap som utredningen anser ska 
krävas. Ett sådant förslag bedöms inte heller ligga i linje med kom-
mittédirektiven att godkänt prov i svenska och grundläggande sam-
hällskunskap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap. Utred-
ningen anser därför inte att kursen i samhällsorientering ska utökas 
med ett prov eller att ett intyg över avslutad kurs i samhällsorien-
tering ska räcka som bevis på kunskaper i samhällskunskap. 

En annan lösning som utredningen har övervägt, men avfärdat, är 
att låta de som vill bli svenska medborgare genomgå kursen i grund-
läggande samhällsorienterande ämnen som ges inom kommunal vuxen-
utbildning eller att skapa en kurs med liknande innehåll och avsluta 
den med ett prov inför en ansökan eller anmälan om medborgarskap. 
Här gör sig samma argument gällande som vid alternativet att öppna 
upp kursen i samhällsorientering för alla. Kursen i samhällsoriente-
rande ämnen är dessutom än mer omfattande i tid varför utred-
ningen inte gått vidare med ett alternativ som bygger på ett sådant 
koncept.  

Mot bakgrund av vad som nu har sagts anser utredningen att det 
mest lämpliga är att konstruera ett särskilt prov som testar grundläg-
gande samhällskunskap för förvärvande av svenskt medborgarskap. 
Utredningen föreslår därför att ett sådant prov ska tas fram.   
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7.3 Medborgarskapsprovet – ett prov med två delprov, 
ett i svenska och ett i samhällskunskap  

Förslag: Provet i svenska och samhällskunskap ska vara olika delar 
i ett gemensamt prov – Medborgarskapsprovet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska kunna meddela föreskrifter om det medborgarskapsprov som 
avses i 13 a § lagen om svenskt medborgarskap. 

 
Som framgått ovan finns det i dag inga befintliga prov i svenska eller 
samhällskunskap som kan användas för att pröva det föreslagna kravet 
på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap. Utred-
ningen har därför föreslagit att det ska tas fram ett prov i svenska och 
ett prov i samhällskunskap. En möjlighet som utredningen har över-
vägt är att bara ta fram ett prov i samhällskunskap som i och med att 
det utformas på svenska skulle kunna mäta både kunskaperna i sam-
hällskunskap och indirekt även kunskaperna i svenska.  

I ”Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on 
language and knowledge of society policies for migrants” (ALTE-
rapporten 2018), i vilken språk- och kunskapskrav respektive krav 
på samhällskunskap för bl.a. förvärvande av medborgarskap analyse-
ras, poängteras dock att denna typ av prov är mindre bra. Ett prov som 
syftar till att pröva samhällskunskap ska som utgångspunkt bara testa 
den efterfrågade kunskapen och så lite som möjligt påverkas av att den 
som gör provet har eller saknar annan kunskap eller andra färdigheter.4 
Motsvarande gäller ju även vid en eventuell bedömning av språkkun-
skap vid ett kombinerat samhällskunskaps- och svenskprov. En annan 
nackdel som lyfts fram är att språknivån i ett sådant prov riskerar att 
missgynna personer med kortare eller ingen utbildningsbakgrund.5  

Enligt kommittédirektiven ska utredaren lämna förslag på hur 
provet i svenska och grundläggande samhällskunskap kan genom-
föras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt. Utredningen anser där-
för att det är viktigt att det system som införs har förutsättningar för 
att testa rätt saker på rätt sätt. Ett integrerat samhällskunskaps- och 

 
4 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 65. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
5 Ibid, s. 65. 
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svenskprov framstår därför inte som eftersträvansvärt och något 
förslag om integrerat prov läggs därför inte fram. I stället föreslås att 
det tas fram två separata delprov, ett i svenska och ett i samhällskun-
skap. Av samordnings-, administrations- och effektivitetsskäl och 
för att den som ska genomföra provet inte ska behöva göra prov vid 
flera olika tillfällen föreslås vidare att båda proven ska kunna göras 
vid samma tillfälle och att proven utgör två separata delar i ett gemen-
samt prov – Medborgarskapsprovet. 

Vid bedömningen av hur de två separata proven ska utformas 
finns det ett samband mellan provens svårighetsgrad och behovet av 
dispens. Ju högre krav och svårare prov, desto större sannolikhet att 
personer kommer att begära dispens (se närmare kapitel 9). 

Utredningen förutser att det kommer att behöva meddelas mera 
detaljerade föreskrifter om medborgarskapsprovet och föreslår där-
för en bestämmelse som bemyndigar regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om medborgars-
kapsprov i svenska och samhällskunskap. 

7.4 Provdelen i svenska 

7.4.1 Utgångspunkter 

Utgångspunkten i kommittédirektiven är att det ska tas fram ett prov 
inte bara i samhällskunskap utan också i svenska. Frågan är på vilken 
nivå kravet på kunskaper ska ligga och vilka av förmågorna hör- och 
läsförståelse respektive muntlig och skriftlig färdighet i svenska som 
ska testas. 

När det gäller frågan om nivåer erbjuder Gemensam europeisk 
referensram för språk (GERS) en möjlighet att konkret diskutera 
lärande, undervisning och bedömning av personers nivå av språkkun-
skaper. GERS är en referensram för språk som är utarbetad av Europa-
rådet. GERS är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer 
språkinlärning och används i arbetet med undervisning, kursplaner, 
läroplaner och examina i hela Europa.6 I publikationen GERS: lärande, 

 
6 Statens skolverk (2020). Information om Gemensam europeisk referensram för språk. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers [2020-10-01]. 
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undervisning och bedömning finns följande översiktliga tabell över 
de olika nivåerna.7  

Tabell 7.1 Gemensam europeisk referensram för språk, GERS  

Översikt över GERS-nivåer  

Typ av språkanvändare Nivå Nivåns innebörd 
Avancerad språkanvändare C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som 

han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta 
information från olika muntliga eller skriftliga 
källor och därvid återge argument och redo-
görelser i en sammanhängande presentation. 
Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och 
precist samt därvid skilja mellan finare nyanser 
även i mer komplexa situationer. 

Avancerad språkanvändare C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre 
texter och urskilja underförstådda betydelser. 
Kan uttrycka sig flytande och spontant utan 
att i större utsträckning söka efter ord och 
uttryck. Kan använda språket flexibelt och 
effektivt för såväl sociala som studie- och 
arbetsrelaterade ändamål. Kan producera tydliga, 
välstrukturerade och detaljerade texter om kom-
plexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika 
medel organisera och binda samman en text till 
en sammanhängande helhet. 

Självständig språkanvändare B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter 
om både konkreta och abstrakta ämnen, inklu-
sive fackmässiga diskussioner inom det egna 
specialområdet. Kan delta i samtal så pass 
flytande och spontant att ett normalt umgänge 
med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan 
ansträngning för någondera parten. Kan pro-
ducera tydlig och detaljerad text inom ett brett 
fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett 
aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som 
nackdelar vid olika valmöjligheter. 

Självständig språkanvändare B1 Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon 
hört eller läst om välkända förhållanden som 
han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, 
på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt 
standard-språk. Kan hantera de flesta situa-
tioner som vanligtvis uppstår under resor i 
områden där språket talas. Kan producera 

 
7 Statens skolverk (2017). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 
bedömning, s. 24. 
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Typ av språkanvändare Nivå Nivåns innebörd 
enkla, sammanhängande texter om ämnen som 
är välkända eller av personligt intresse. Kan 
beskriva erfarenheter och händelser, berätta om 
drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och 
kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter 
och planer. 

Användare på nybörjarnivå A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck 
som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 
grundläggande information om individ och 
familj, inköp, lokal geografi, sysselsätt-
ning). Kan kommunicera i enkla och rutin-
mässiga sammanhang som kräver ett enkelt 
och direkt utbyte av information. Kan i enkla 
termer beskriva delar av sin egen bakgrund, 
sin närmaste omgivning samt förhållanden 
inom områden som rör omedelbara behov. 

Användare på nybörjarnivå A1 Kan förstå och använda välkända, vardag-
liga uttryck och mycket grundläggande 
fraser som syftar till att möta konkreta 
behov. Kan presentera sig själv och andra 
samt ställa och besvara frågor om personliga 
förhållanden som var han/hon bor, personer 
han/hon känner och saker han/hon har. Kan 
samtala på ett enkelt sätt under förutsätt-
ning att samtalspartnern talar långsamt 
och tydligt och är beredd att hjälpa till.  

Källa: Skolverket.8  

 
 
I ALTE-rapporten 2018 framförs kritik mot att allt fler länder an-
vänder GERS-skalan som utgångspunkt vid införandet och upprätt-
hållandet av språkkrav för medborgarskap eftersom själva syftet 
bakom framtagandet av GERS-skalan har varit att ge erkännande åt 
och underlätta ett flerspråkigt Europa.9 Icke desto mindre skapas 
med hjälp av denna referensram en värdefull möjlighet att konkret 
diskutera olika nivåer på språklig förmåga. Den möjliggör också en 
diskussion om vilken nivå på svenska som visar att en person har nått 
en nivå som innebär att personen kan interagera i det svenska sam-
hällslivet på ett sätt som skapar samhörighet med Sverige. 

 
8 Ibid, s. 24. 
9 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
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7.4.2 Nivån på svenskkunskaperna  

Bedömning: Nivån på de kunskaper i svenska som ska krävas ska 
motsvara en nivå mellan GERS-nivå B1 och A2.  

 
Enligt kommittédirektiven ska det prov som ska tas fram stärka såväl 
medborgarskapets status som främja ett inkluderande samhälle. 

I avsnitt 6.2 har utredningen kommit fram till att kravet ska bygga 
på samhörighet. Detta ska avspeglas i vilken nivå provet ska ligga på. 

Inledningsvis kan det konstateras att det under de senaste 15 åren 
har bedrivits relativt omfattande såväl empirisk som normativ forsk-
ning inom olika forskningsdiscipliner gällande betydelsen av krav på 
språkkunskaper för integration (ekonomisk, social och politisk) samt 
för förvärvande av medborgarskap. Den forskning som har bedrivits 
ger inga entydiga svar och visar att mycket fortfarande återstår att 
undersökas.10 Många av studierna är dessutom baserade på tvärsnitts-
studier, vilket innebär att forskarna undersökt associationer/korrela-
tioner och leder till att resultaten måste tolkas med försiktighet. 

Till exempel finns det i skrivande stund inga studier som mäter den 
direkta effekten av införande av språktest för migranters motivation 
att lära sig språk.11 Det finns emellertid studier som visar att för att ett 
språktest ska fungera som ett medel att skapa ett ”inkluderande sam-
hälle” krävs att presumtiva medborgares språkfärdigheter verkligen 
påverkas av den ökade motivation som möjligheten till medborgar-
skap förväntas ge. Motivation är dock en så komplex företeelse att 
det är svårt att mäta dess effekter på språkinlärningen.12  

Det tycks dock finnas visst stöd för att det finns någon typ av 
samband mellan språk- och samhällskunskapstester och politiskt 
intresse, vilket inte bedöms fylla någon större integrerande funktion 
men som bl.a. bedöms ha ett symboliskt värde genom att det skapar 
en större närhet mellan individen och staten.13 Det finns också stöd 

 
10 För en översiktlig genomgång se t.ex. Fanny Forsberg Lundell (2020). Kvävande krav. Timbro. 
11 Fanny Forsberg Lundell (2020). Kvävande krav. Timbro, s. 28. 
12 Dörnyei (2009). The L2 motivational self system. I Dörnyei & Ushioda. (red.) Motivation, 
Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters. ss. 9–42; 
Freerkien, Dörnyei & de Bot (2014). Motivational dynamics in language learning: change, 
stability and context. Modern Language Journal, Vol. 98, ss. 704–723. 
13 Wallace Goodman & Wright (2015). Does mandatory integration matter? Effects of civic 
requirements on immigrant socio-economic and political outcomes. Journal of Ethic and 
Migration Studies, 41(12), ss. 1885–1908. 
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för att det finns en stark koppling mellan invandrares språkkun-
skaper och deras framgång på arbetsmarknaden.14 Det finns forsk-
ning som ger stöd åt slutsatsen att ju fler integrationskrav ett land 
ställer (alltså inte bara språk- och/eller samhällskunskapskrav), desto 
starkare är den ekonomiska integrationen.15 Studien ifråga är dock 
en tvärsnittsstudie och resultaten måste som nämnts ovan tolkas med 
försiktighet. Det finns inget stöd för att ökade integrationskrav 
också leder till ökad social eller politisk integration. 

Sammantaget finns det forskningsresultat som talar för att krav 
på kunskaper för förvärv av medborgarskap har ett symboliskt värde 
genom att det skapar en större närhet mellan individen och staten 
och att ökade språkkunskaper leder till ökad integration på arbets-
marknaden. Det finns dock inte något stöd för att ett högt ställt krav 
på språkkunskaper också leder till bättre integration. Tvärtom finns 
det stöd för att högre krav på språkkunskaper leder till exkludering 
och diskriminering, vilket riskerar att leda till segregation i stället för 
integration.16  

När det gäller varför personer vill bli medborgare och betydelsen 
av förvärvande av medborgarskap för integration tycks det inte 
heller finnas någon enhetlig bild i befintlig forskning.17 Från ett mer 
individuellt perspektiv tycks det finnas ett samband mellan intresset 
för att förvärva medborgarskap och kombinationen av vilket land 
invandraren kommer från respektive vilket land invandraren kom-
mer till.18 Andra har fört mer ekonomiska resonemang som bottnar 

 
14 För en sammanställning av äldre forskning på området se Rooth & Strömblad, (2008). Språk, 
krav och medborgarskap, Underlagsrapport nr 14 till Globaliseringsrådet; Rooth och Åslund 
(2007). Får utlandsfödda betalt för sin utbildning och sina kunskaper i svenska? Ekonomisk 
debatt, 35(3), ss. 41–54. 
15 Neureiter (2019). Evaluating the effects of immigrant integration policies in Western 
Europe using a differences-in-difference approach, Journal of Ethic and Migrations Studies, 
45(15), ss. 2779–2800. 
16 Rooth och Strömblad (2008). Språk, krav och medborgarskap. Underlagsrapport nr 14 till 
Globaliseringsrådet; Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech och Vincents Olsen 
(2019). Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal 
of Ethic and Migration Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757; Böcker och 
Strik (2011). Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance 
for Integration? European Journal of Migration and Law, 13, ss. 157–184, se också Carlsen, Bugge, 
Helland Gujord (2019). Språktest ger inte bättre integration. www.svd.se/forskare-spraktest-ger-
inte-battre-integration. 
17 Se genomgång av forskning i Bloemraad & Sheares (2017). Understanding Membership in 
a World of Global Migration: (How) Does Citizenship Matter? International Migration 
Review, Vol. 51(4), ss. 833–839. DOI: 10.1111/imre.12354. 
18 Vink, Prokic-Breuer, and Dronkers (2013). Immigrant Naturalization in the Context of 
Institutional Diversity: Policy Matters, but to Whom? International Migration, 51(5), ss. 1–20. 

 

https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757
http://www.svd.se/forskare-spraktest-ger-inte-battre-integration
http://www.svd.se/forskare-spraktest-ger-inte-battre-integration
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i utgångspunkten att intresset för medborgarskap har att göra med 
vad invandraren får ut av det. Om det efter en analys av för- och 
nackdelar i det enskilda fallet visar sig vara en fördel för individen att 
byta medborgarskap kommer intresset för att byta medborgarskap 
att öka.19 Det finns dock de som menar att intresset för medborgar-
skap snarare har att göra med hur attityderna ser ut i landet som 
invandrarna kommer till. Om invånarna i det landet är välkomnande 
kommer det att leda till ett ökat intresse hos individer att bli med-
borgare.20  

Från ett samhällsperspektiv finns det vissa rapporter som visar att 
det finns en stark koppling mellan medborgarskapsförvärv och 
ekonomisk integration,21 men det finns också andra som pekar på att 
den kopplingen inte behöver vara särskilt stark och att den beror på 
en mängd olika parametrar.22 Till exempel skulle sambandet mellan 
språkkunskaper och inkomst kunna bero på att utbildade och 
begåvade individer har lättare att lära sig nya språk och skaffa sig 
högre inkomster.23 I en annan studie, i vilken kopplingen mellan 
medborgarskap och arbete respektive inkomst i Sverige och Kanada 
undersöks, framgår att medborgarskap tycks ha betydelse i högre 
grad för arbete och inkomst för kvinnor i Sverige än i Kanada.24 

 
doi.org/10.1111/imig.12106; Kochenov & Lindeboom (red.) (2020). Kälin och Kochenov’s 
Quality of Nationality Index. Hart publishing; Slotwinski, Stutzer & Bevelander (2020). From 
Participants to Citizens? Democratic Voting Rights and Naturalization Behavior. Discussion 
Paper No 2 0–0 5 5 | 1 0 / 2 0 2 0. ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research. 
www.ssrn.com/abstract=3716763. 
19 Bevelander and DeVoretz (2008). The Economic Consequences of Citizenship Ascension. 
A Cross Country Comparison. Malmö University Press. 
20 Bloemraad & Sheares (2017). Understanding Membership in a World of Global Migration: 
(How)Does Citizenship Matter? International Migration Review, Vol. 51(4), ss. 823–867 
DOI: 10.1111/imre.12354. 
21 Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014). Naturalization and Earnings: A Denmark–
Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. DOI 10.1007/ 
s10680-014-9315-z; Peters, Vink, & Schmeets (2018). Anticipating the citizenship premium: 
before and after effects of immigrant naturalisation on employment. Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Vol. 44(7), ss. 1051–1080 och Peters, Schmeets, & Vink (2019). Naturalisation 
and Immigrant Earnings: Why and to Whom Citizenship Matters. European Journal of 
Population. 
22 Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014). Naturalization and Earnings: A Denmark–
Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. DOI 10.1007/ 
s10680-014-9315-z. 
23 Lochmann, Rapoport & Speciale (2019). The effect of language training on immigrants’ 
economic integration: Emperical evidence from France. European Economic Review, Vol. 113, 
ss. 265–296. www.iza.org/publications/dp/11331/the-effect-of-language-training-on-immigrants- 
economic-integration-empirical-evidence-from-france. 
24 Pendakur och Bevelander (2014). Citizenship, enclaves and earnings: comparing two cool 
countries. Citizenship Studies, Vol. 18(3–4), ss. 387. DOI: 10.1080/13621025.2014.905279. 
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Sammanfattningsvis är det oklart om det är medborgarskapet eller 
andra faktorer som bidrar till en ökad ekonomisk integration. Det 
kan vara så att personer som är ”bättre på integration”, (att få arbete 
och förvärva inkomst) också i högre grad förvärvar medborgarskap 
och att de som är ”sämre på integration” inte på samma sätt förvärvar 
medborgarskap. I så fall har medborgarskap ingen effekt på integra-
tionsutfallet. Det skulle också kunna vara så att de som investerar i 
språk har lättare att få arbete och högre inkomst, då skulle ett språk-
krav för förvärvande av medborgarskap eventuellt kunna leda till 
ökad integration indirekt via medborgarskapet. Det finns också stöd 
i forskning för att medborgarskap gagnar hälsan och underlättar 
social integration.25 Det finns vidare stöd för att medborgarskap 
bidrar till att individen går och röstar26 respektive bidrar till att öka 
den politiska kunskapen och känslan för politisk effektivitet.27 

En av de viktigaste rättigheterna som ett svenskt medborgarskap 
för med sig är rätten att rösta i riksdagsvalet. För att undvika att 
åstadkomma ett demokratiskt underskott borde det således finnas 
ett intresse från statens sida att så många som möjligt av de som är 
bosatta på dess territorium också är medborgare och därigenom har 
rösträtt.  

Eftersom ändrade förhållanden för förvärvandet av medborgar-
skap har en omedelbar betydelse för det politiska landskapet,28 kan 
det sannolikt sägas vara av större betydelse för ett land med stor in-
flyttning än för ett land med en lägre inflyttning att nivån på kraven 
för förvärvande av medborgarskap inte sätts för högt. Eftersom olika 
länder har olika stor inflyttning kan inte ett visst krav eller nivån för 
kravet för förvärvande av medborgarskap ställt i ett land utan vidare 
jämföras med motsvarande krav eller nivå ställt i ett annat land. 
I Sverige var andelen utlandsfödda vid årsskiftet 2019/2020 nästan 
20 procent, vilket innebär att Sverige är ett land med stor inflyttning.  

 
25 Bloemraad (2017). Does Citizenship Matter? I Shachar, Bauböck, Bloemraad, & Vink. 
(red.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press, s. 544. 
26 Bevelander och Pendakur(2011). Voting and Social Inclusion in Sweden, International 
Migration, Vol. 49(4), ss. 67–92. doi/abs/10.1111/j.1468-2435.2010.00605.x. 
27 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2015). Naturalization Fosters the Long-Term 
Political Integration of Immigrants. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 
112(41), ss. 12651–12656. 
28 Helgertz och Bevelander (2016). The influence of Partner Choise and Country of Origin 
Characteristics on the Naturalization of Immigrants in Sweden; a Longitudinal Analysis. 
International Migration Review, Vol. 51(3), ss. 667. 
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I sammanhanget är det också av betydelse vilka invandrargrupper 
som söker sig till Sverige dvs. vilka länder de kommer ifrån och 
vilken skolningstradition som finns hos de som kommer till Sverige 
samt hur långt ifrån den svenska språkkulturen språken hos dessa 
personer ligger. Bland de personer som beviljades svenskt medbor-
garskap år 2019 var de tio största grupperna, med den största gruppen 
först och därefter i fallande skala, medborgare i Syrien, Förenade 
kungariket, statslösa, Somalia, Afghanistan, Irak, Eritrea, Finland, 
Iran och Thailand.29 Det kan också vara av betydelse på vilken grund 
personerna befinner sig i landet. Enligt uppgifter från OECD var 
andelen beviljade uppehållstillstånd i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige enligt grund (%) år 2014 följande.30 

Tabell 7.2 Grunder för uppehållstillstånd  

Norden, år 2014  

Grund för uppehållstillstånd/land DK FI NO SE 

Arbete 14,4 5,9 6,7 3,7 
Familj 18,1 40,4 19,8 32,8 
Humanitära skäl 11,1 12,2 11,3 35,5 
Fri rörlighet 47,6 40,1 62,1 28 
Övrig 8,7 1,4 0 0 

Källa: OECD.31  

 
 
Tabellen visar att utgångspunkterna för de nordiska länderna skiljer 
sig markant åt. Bland de som kom till Sverige som skyddsbehövande 
mellan åren 2013–2016 var dessutom så många som 67 procent kvin-
nor.32 Forskning visar att invandrares naturalisering märkbart häm-
mas av en restriktiv förändring och att en sådan förändring har störst 
påverkan på dem som kommer från mindre utvecklade och osäkra 
regioner i världen.33  

En risk med att ställa så höga krav så att de som redan nu bor i 
landet inte kan bli medborgare är att en del av dem inte kan eller får 

 
29 Uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 
30 OECD (2017). International Migration Outlook 2017. Paris: OECD Publishing. 
31 Ibid. 
32 Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av 
nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna, 
s. 18. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
33 Peters, Vink & Schmeets (2015). The Ecology of Immigrant Naturalization: A Life Course 
Approach in the Context of Institutional Conditions. Journal of Ethnic and Migrant Studies, 
Vol. 42(3), ss. 359–381. DOI: 10.1080/1369183X.2015.1103173. 
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göra sin röst hörd. Oavsett vilka demokratiska frågeställningar som 
detta reser, innebär det på längre sikt en risk för ett samhälle som 
präglas av utanförskap i stället för inkludering och samhörighet. 
Denna aspekt bör beaktas, om inte som argument mot att införa ett 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, så i vart fall vid 
bestämmandet av nivån på kravet för förvärvande av medborgarskap. 

Att nå upp till en hög språkkunskapsnivå är inte endast en fråga 
om motivation och hårt arbete. Individens förmåga att lära sig kan 
understödjas genom att staten tillhandahåller gratis språkundervis-
ning och kräver deltagande i undervisningen, men enligt forskningen 
finns det ett tak för hur bra språkkunskaper individen når och det 
taket har ofta ingen koppling till motivation och utbildningsmöj-
ligheter. Förmågan att lära sig ett nytt språk hänger samman bl.a. 
med personens utbildningsnivå och hur likt eller olikt modersmålet 
är det språk denne vill lära sig. Förmågan påverkas också av vid vilken 
ålder personen börjar lära sig det nya språket. Generellt sett sjunker 
förmågan att lära sig ett nytt språk med stigande ålder.34  

Mot den bakgrunden anser utredningen att nivån bör bestämmas 
utifrån att krav på språkkunskaper har såväl en symbolisk som prak-
tisk betydelse. Ett krav på kunskaper i svenska visar att det från sam-
hällelig synpunkt är viktigt att kunna svenska. Nivån på det språk 
som skapar förutsättningar för samhörighet, och som därför bör ut-
göra utgångspunkt för förvärvande av medborgarskap, kan emeller-
tid inte sättas för högt eftersom det riskerar att leda till att människor 
exkluderas på grund av att de inte kan svenska på den språknivån. 
Det kan leda till att de och deras anhöriga känner sig utestängda, 
vilket är raka motsatsen till syftet om inkludering. Höga krav kom-
mer också att leda till att fler kommer att begära dispens från kravet 
(jfr kapitel 9). Utifrån samhörighetstanken kan dock kravet inte 
heller sättas för lågt eftersom kunskaper i svenska på viss nivå anses 
vara en förutsättning för att individen ska kunna ta tillvara sina rättig-
heter och utföra sina skyldigheter samt delta och interagera i det 
svenska samhället. Det gäller alltså att hitta en sådan nivå på kunskaper 
som gör det möjligt för de flesta människor med olika bakgrunder och 

 
34 Abrahamsson (2009). Andraspråkinlärning. Lund: Studentlitteratur; Kriegbaum Jensen, 
Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizenship: selection 
effects of restrictive naturalisation rules, Journal of Ethic and Migrations Studies, s. 3, se också 
Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 43. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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förutsättningar att nå upp till den satta nivån. Frågan är då vilken 
nivå som kan anses lämplig.  

Av ALTE-rapporten 2018 framgår att sju av de 40 länder som 
undersökningen i rapporten bygger på inte har några krav på språk-
kunskaper (bl.a. Sverige, Irland och Cypern). Av de 33 länder som 
har språkkrav är det fyra (bl.a. Danmark, Grekland och Österrike) 
som har GERS-nivå B2 som krav, åtta länder (bl.a. Finland, 
Frankrike, Förenade kungariket, Island, Italien och Tyskland) som 
har B1, sju länder (bl.a. Belgien, Nederländerna, Norge, Portugal och 
Spanien) som har A2 och ett land som har A1. I ytterligare tio länder 
finns det krav på språkkunskap men de är inte specificerade enligt 
GERS-skalan.35  

Ett skäl till att olika länder väljer olika nivåer kan förklaras av att 
olika länder har olika syn på medborgarskap. De två vanligaste kon-
ceptualiseringarna av medborgarskap inom politisk teori är det 
liberala respektive det republikanska medborgarskapet. Den liberala 
synen på medborgarskap är framför allt rättighetsbaserad, medan 
den republikanska lägger större vikt vid skyldigheter, framför allt i 
termer av förväntningar på att delta i samhällsdebatten och bidra till 
det allmännas bästa. Vilken medborgarskapsmodell ett land har får 
betydelse för hur man ser på språkkrav. Även om Sverige, Norge och 
Danmark ofta framställs som liberala i sammanhanget och lika på 
många sätt (ländernas medborgarskapsreglering diskuterades under 
lång tid i gemensamma kommittéer) har länderna utvecklat olika syn 
på invandrings- och integrationspolitik,36 vilket skulle kunna för-
klara varför skillnaderna i synsätt på medborgarskapsområdet har 
ökat under de senaste årtiondena.37 Vid en jämförelse mellan t.ex. 
Sverige och Danmark präglades utvecklingen ifråga om medborgar-
skap i båda efter andra världskriget av en liberaliseringsprocess. Medan 
den processen har fortsatt i samma riktning i Sverige har den utveck-
lingen i Danmark mattats av. Utvecklingen i Danmark får numera 
anses präglas av en restriktiv syn på medborgarskap. Norge beskrivs 

 
35 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 31. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
36 Erdal et al. (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia, PRIO paper 
2019, Peace Research Institute Oslo (PRIO). 
37 Spång (2015). Svenskt medborgarskap. Delmi-rapport 2015:15 och där gjorda hänvisningar 
till Brochmann & Seland 2010; Ersbøll 2003. 
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i forskningen som ett land som ligger någonstans mellan Sverige och 
Danmark i synen på medborgarskap.38 Vid bestämmandet av en nivå 
för ett språkkrav för förvärvande av medborgarskap och vid betrak-
tandet av hur andra länder har valt att bestämma nivån på sina respek-
tive krav på språkkunskaper är det således väsentligt att känna till 
bevekelsegrunderna för varför respektive land har satt den aktuella 
nivån. Vid bestämmandet av nivån bör en jämförelse med t.ex. 
Danmark alltså inte framstå som helt aktuell.  

I ALTE-rapporten 2018 uttalas att det, mot bakgrund av de olika 
förutsättningar personer har att lära sig ett andraspråk, är omöjligt 
för de flesta som lär sig ett främmande språk att nå GERS-nivå B2 
eller högre.39 Av samma rapport framgår att språkkunskaper på B2-
nivå eller högre anses kräva ett komplext argumenterande, abstrakt 
tänkande och akademiska kunskaper. I rapporten framhålls att det 
finns personer som inte kan skriva en text på B2-nivå ens på sitt eget 
modersmål.40 Att B2 innebär en relativt hög akademisk språknivå 
styrks av det faktum att det är den språknivå som många europeiska 
länder kräver av utländska studenter som söker till universitetsstudier 
och stöds av vad utredningen erfarit från bl.a. forskning om med-
borgarskap och språkkrav och från personal som arbetar med sfi.41 

Även om också forskningen när det gäller betydelsen av olika krav 
för att förvärva medborgarskap är tvetydig och pekar i olika rikt-
ningar finns det stöd för slutsatsen att restriktiva förändringar be-
träffande kraven för förvärv av medborgarskap (alltså inte bara krav 
på kunskaper i språk- och samhällskunskap) har en betydande på-
verkan på invandrares möjligheter att bli medborgare och att sådana 
förändringar påverkar de som har mest att vinna (eller förlora) på att 
byta medborgarskap, dvs. de som kommer från mindre utvecklade 
länder eller mindre säkra regioner i världen.42 När det gäller betydelsen 

 
38 Spång (2015). Svenskt medborgarskap. Delmi-rapport 2015:15. 
39 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 69. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
40 Ibid, s. 62.  
41 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, s. 5. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. Sfi kurs D sägs informellt motsvara 
GERS-nivå B1, jfr avsnitt 8.2.1. 
42 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to 
citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integra-
tion Studies, s. 5. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
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av just språkkrav finns det stöd i forskningen för att språkkrav är 
det krav, framför t.ex. försörjnings- och vandelskrav, som utgör det 
största hindret för medborgarskap och att det skapar störst problem 
för äldre personer och kvinnor.43 Ur jämställdhetsperspektiv kan 
alltså redan införandet av ett språkkrav ifrågasättas.  

Även om det inte tycks finnas några entydiga forskningsresultat 
rörande effekterna av införande av språkkrav i övrigt finns det stu-
dier som visar att införandet av språkkrav i flera länder har lett till att 
färre medborgarskap har beviljats. För Danmarks del, som år 2002 
införde ett språkkrav motsvarande GERS-nivå B1, har det konsta-
terats en tydlig minskning av antalet beviljade medborgarskap under 
år 2003. Därefter ökade antalet beviljade medborgarskap till följd av 
den undervisning som de invandrande deltog i för att klara med-
borgarskapsprovet, för att sedan år 2006, i samband med att man 
höjde kravet från GERS-nivå B1 till B2, återigen minska – denna 
gång utan synbar återhämtning.44 Det ska dock påpekas att det i 
Danmark i samband med att kravet på språknivå höjdes också in-
fördes ett formellt krav på godkänt samhällskunskapstest. 

Liknande resultat gällande effekten av krav på språk- respektive 
samhällskunskapstester framgår av en nyligen genomförd studie i 
vilken Sverige, Nederländerna och Danmark jämförs. I den studien 
dras slutsatserna att det var mycket mindre sannolikt att invandrare 
beviljades danskt respektive nederländskt medborgarskap efter in-
förandet av krav på språktest motsvarande GERS-nivå B1 samt kun-
skaper i samhällskunskap i Danmark 2002 och av språktest mot-
svarande A2 respektive samhällskunskapstest i Nederländerna 2003.45 
I studien anses dessa resultat bekräfta det som tidigare hävdats av 
andra forskare. Här hänvisas till Jensen och andra som kommit till 
slutsatsen att kraven innebär ’overwhelming obstacles for some 

 
43 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
44 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-intec-
project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
45 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
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groups’ i Danmark46 och Van Oers som kommit till slutsatsen att 
kraven innebär ”a ’considerable barrier’ in the Netherlands”.47 Av 
studien framgår även att tiden för förvärv av medborgarskap förlängs 
i länder som en effekt av införda krav på språk- respektive samhälls-
kunskapstester och att det finns en koppling mellan nivå på kraven 
och den förlängda tiden. I Sverige har, av de individer som kom hit 
år 2001, 80 procent blivit svenska medborgare två decennier senare. 
Motsvarande siffra för Nederländerna är två tredjedelar och för 
Danmark endast en tredjedel. I studien dras också slutsatsen att 
införandet av språkkrav respektive krav på samhällskunskap i såväl 
Danmark som Nederländerna skapar en klyfta mellan de som be-
viljas medborgarskap och de som inte gör det och att det som är 
styrande för klyftan är utbildningsbakgrunden, särskilt hos tredje-
landsmedborgare. Sammanfattningsvis tyder studien på att ju strängare 
krav som ställs, desto lägre är sannolikheten att invandrare med låg 
utbildningsbakgrund beviljas medborgarskap.48 En effekt som har 
observerats i Danmark är t.ex. att det numera inte längre är så många 
flyktingar som deltar i språkutbildningarna i Danmark utan de som 
deltar är arbetskraftsinvandrare.49 

Sammantaget anser utredningen att det är viktigt att noga över-
väga vilken nivå som sätts och att GERS-nivå B2 i vart fall är en allt-
för hög nivå för att leda till de önskade syftena. I ALTE-rapporten 
2018 uttalas att för personer med en låg nivå av tidigare skolning och 
begränsad läskunnighet kan en språklig nivå överstigande GERS-
nivå A1 vara utom räckhåll.50 Att lägga sig på en så låg nivå för att 
inkludera i stort sett alla anser dock utredningen inte vara rimligt 
utifrån vad som sägs i kommittédirektiven om att syftet ska vara att 
främja ett inkluderande samhälle samt bygga på samhörighet på det 

 
46 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, s. 16. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
47 Van Oers (2013). Deserving citizenship. Citizenship tests in Germany, the Netherlands and 
the United Kingdom. Wolf Legal Publishers, s. 170. doi/abs/10.1111/nana.12240.  
48 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
49 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-intec-
project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
50 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 61. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 



SOU 2021:2 Ett medborgarskapsprov 

197 

sätt som utvecklas i avsnitt 6.2. Efter en sammanvägd bedömning av 
allt som nämnts ovan anser utredningen att nivån bör ligga mellan 
GERS-nivå A1 och B2, dvs. på A2- eller B1-nivå. 

Mot bakgrund av Sveriges situation som inflyttningsland, de kon-
sekvenser införande av språkkrav har och då särskilt för kvinnor och 
äldre respektive grupper med låg eller ingen utbildningsbakgrund, 
men också betydelsen för just dessa grupper att lära sig både svenska 
och samhällskunskap för att kunna delta i samhället, bedömer utred-
ningen att det vid ett införande av krav på kunskaper i svenska, egent-
ligen oavsett nivå, av jämställdhets- och diskrimineringsskäl behöver 
vidtas riktade stödinsatser för att underlätta och förbättra möjlig-
heterna för dessa grupper att nå upp till de ställda kraven. Behovet 
av riktade åtgärder för t.ex. nyanlända kvinnor har efterlysts också i 
andra sammanhang.51 Ju högre nivå som sätts, desto högre behov av 
stödinsatser till dessa grupper. 

Med det sagt, och mot bakgrund av det i kommittédirektiven 
uttalade syftet med kravet på kunskaper i svenska och alla de aspek-
ter som nämnts ovan, föreslår utredningen att utgångspunkten för 
den vidare diskussionen nedan är att den nivå som ska gälla ska mot-
svara GERS-nivå A2–B1. Såväl A2 som B1-nivån ligger i linje med 
den språknivå som ställts som krav i flera andra europeiska länder 
för förvärvande av medborgarskap. Båda nivåerna kräver en aktiv 
insats av individen samtidigt som ett godkänt prov visar att individen 
har gjort en insats för att bli medborgare och har språkkunskaper på 
en viss nivå. B1-nivån motsvarar vidare den nivå som sfi kurs D avser 
att uppnå, vilket alltså skulle kunna öka incitamenteten för många 
att fortsätta med sfi på kurs D-nivå.  

7.4.3 Vilka förmågor ska testas?  

Förslag: Provet i svenska ska testa såväl läs- och hörförståelse som 
skriftlig och muntlig färdighet på olika nivåer. För läs- och 
hörförståelse ska det krävas en nivå som motsvarar GERS-nivå 
B1 medan det för skriftlig och muntlig färdighet ska krävas A2.  

 

 
51 Se t.ex. Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av 
nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska 
insatserna. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
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Enligt ALTE-rapporten 2018 har de personer som bosätter sig i ett 
land och sedermera ansöker om medborgarskap typiskt sett olika 
behov av språkkunskaper beroende på hur de lever och vad de syssel-
sätter sig med. En taxichaufför eller en person som arbetar som 
assistent på en förskola uppges kanske behöva ha mer utvecklade 
muntliga (höra och tala) än skriftliga (läsa och skriva) färdigheter, 
medan det för någon annan kan vara tvärtom. Vidare visar forskning 
att de flesta elever presterar bättre i receptiv språkförmåga som att 
läsa och höra än i produktiv språkförmåga som att tala och skriva.52 
Annan forskning som kommit till liknande resultat visar att inlärare 
har ett större receptivt än produktivt ordförråd.53 Elever presterar 
också generellt bättre i muntliga delar än i skriftliga.54 Det har vidare 
ansetts osannolikt att alla som nått upp till t.ex. GERS-nivå B1 globalt 
skulle vara kapabla att uppnå alla de delar som anges i GERS-skalan 
för nivå B1.55 Höga kunskapskrav på att skriva och läsa är också gene-
rellt sett diskriminerande mot de mest sårbara invandrargrupperna; 
flyktingar och elever med begränsad tidigare skolgång som inte är 
vana eller inte kan läsa och/eller skriva.56  

Mot den bakgrunden anser utredningen att en både möjlig och 
rimlig ordning skulle kunna vara att kräva olika nivåer för olika för-
mågor och färdigheter. Som framgår av ALTE-rapporten 2018 före-
kommer sådan differentiering i några andra länder. I Schweiz t.ex. 
ställs krav på GERS-nivå B1 för hörförståelse och muntlig färdighet och 
A2 för läsförståelse och skriftlig färdighet, medan det i Luxemburg 
ställs krav på GERS-nivå B1 när det gäller hörförståelse och A2 för 

 
52 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
53 Laufer (1998). The Development of Passive and Active Vocabulary in a Second Language: 
Same or Different? Applied Linguistics, Vol. 19(2), s. 255–271. doi.org/10.1093/applin/ 
19.2.255. 
54 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
55 Europarådet (2018). Common European Framework of reference for languages: learning 
teaching, assessment companion volume with new descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-
volume-with-new-descriptors-2018/1680787989. 
56 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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muntlig färdighet och inga krav på vare sig läsförståelse eller skriftlig 
färdighet. I Norge ställs i dagsläget endast krav på muntlig färdighet 
på en nivå som motsvarar GERS-nivå A2.57 För andra förmågor eller 
färdigheter ställs inga krav. Den överväldigande majoriteten av euro-
peiska länder har dock stannat för att ha samma nivå för alla fär-
digheter. 

Med hänvisning såväl till det uttalade syftet med kravet på kun-
skaper i svenska och grundläggande samhällskunskap att främja ett 
inkluderande samhälle som utgångspunkten att båda delproven ska 
utgå från samhörighet på det sätt som utvecklats i avsnitt 6.2 anser 
utredningen att det finns grund för att ställa krav på alla förmågor 
och färdigheter. Bland annat mot bakgrund av att de flesta elever 
enligt forskning presterar bättre i receptiv språkförmåga som att läsa 
och höra än i produktiv språkförmåga som att skriva och tala föreslår 
utredning en differentiering av nivån mellan de olika förmågorna.58  

I utredningsuppdraget ingår att lämna förslag på godkänt prov 
inte bara i svenska utan också i grundläggande samhällskunskap. 
Som framgått ovan anser utredningen att alla förmågor och färdig-
heter ska prövas och mot bakgrund av att det i ALTE-rapporten 
2018 uttalas att den språkliga nivå som krävs för att en person ska 
klara ett samhällskunskapsprov sannolikt överstiger GERS-nivån A2 
i läsförståelse, föreslår utredningen att det för läs- och hörförståelse 
i svenska ska krävas en nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan det 
för skriftlig och muntlig färdighet i svenska ska krävas A2.59  

 
57 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska GERS-nivån emellertid höjas från A2 till B1. 
Ändringarna kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i 
Norge (2020). Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/ 
viktige-meldinger/strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ 
[2020-12-08]. 
58 Det bör tilläggas att det i GERS-sammanhang utöver receptiv och produktiv språkförmåga 
även talas om interaktion och mediering, se Europarådet (2018). Common European Frame-
work of reference for languages: learning teaching, assessment companion volume with new 
descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.  
59 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 38. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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7.5 Provdelen i samhällskunskap 

7.5.1 Nivån på kunskaperna och en ny bok 
att basera provet på 

Förslag: Kravet på kunskaper i samhällskunskap ska ligga på grund-
läggande nivå. Provdelen i samhällskunskap ska baseras på en ny 
bok som ska tas fram för ändamålet. Utgångspunkten för boken 
och tyngdpunkten i delprovet i samhällskunskap ska ligga på kun-
skaper som man behöver kunna för att leva i Sverige och fungera i 
samhället med fokus på demokrati och den demokratiska pro-
cessen. Boken och provet ska baseras på 3 § förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap enligt vilken 
följande delområden ska ingå i samhällskunskap på grundläggande 
nivå:  

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 
2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut idag 

(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, teknik-
samhälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det 
svenska samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 
5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 
6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och bety-

delsen av hållbar utveckling. 
7. Integration och segregation. 
8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer 

för rättssäkerhet. 
9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal 

och nationell nivå. 
10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän 

rösträtt. 
11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och del-

aktig medborgare. 
12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som 

med mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer 
och processer. 
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13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar 
och hur de har betydelse för människors identitet, grupptillhörig-
het och livsstil.  

14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare inter-
nationella samarbeten. 

Boken ska översättas till flera större språk för att underlätta 
inlärningen. 

 
När det gäller kravet på kunskaper i samhällskunskap framgår det av 
kommittédirektiven att det är kunskaper i grundläggande samhälls-
kunskap som ska visas. I avsnitt 6.2 föreslår utredningen att kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska bygga på samhörig-
het såsom det förklaras där. Utgångspunkten för utformandet av 
provdelen i samhällskunskap bör enligt utredningen på motsvarande 
sätt också styras av grundtanken om samhörighet och inkludering.  

Eftersom det är grundtanken på samhörighet som ska vara ut-
gångspunkten för utformandet av provet blir det relevant att ställa 
frågan vilka grundläggande kunskaper i samhällskunskap som är rim-
liga att ha för att höra samman med Sverige. 

För den som bor och arbetar i Sverige kan betydelsen av att känna 
till grunderna för samhällslivet inte överskattas. Att kunna tillgodo-
göra sig kunskaper om vilka lagar, regler och principer som är av 
central betydelse i Sverige, att förstå vad det innebär att samhället 
bygger på demokrati och jämställdhet liksom att känna till vilka 
rättigheter och skyldigheter som varje individ har är viktigt av flera 
anledningar. Det är t.ex. svårt för en person att till fullo utöva sina 
rättigheter i samhället och kunna förstå sina skyldigheter utan kun-
skaper om hur samhället fungerar. Detsamma gäller för interaktio-
nen med andra i samhället. Den som kan kommunicera med sina 
medmänniskor och har en grundförståelse för hur samhället är kon-
struerat och fungerar kan således antas öka sina möjligheter att bli 
en aktiv samhällsmedborgare som känner delaktighet i och sam-
hörighet med samhället.  

Det kan konstateras att det inom samhällskunskapsområdet inte 
finns något gemensamt standardiseringsverktyg som underlättar en 
konkret diskussion om kunskapsnivåer. Detta gör att det blir mer 
abstrakt och svårare att beskriva vilken kunskapsnivå som efterfrågas 
och vad som ska ligga till grund för utformandet av provdelen i sam-
hällskunskap.  
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En möjlig väg skulle kunna vara att knyta den efterfrågade kun-
skapsnivån till en redan befintlig kursplan i samhällskunskap för t.ex. 
årskurs 4–6 eller 7–9.  

En annan möjlig och kanske mer adekvat väg med tanke på att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås omfatta 
alla som fyllt 16 men inte 67 år skulle kunna vara att i stället titta på 
kursplanen för komvux grundläggande nivå gällande t.ex. den grund-
läggande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen.  

Grundläggande inledande kurs i samhällsorienterande ämnen – 
komvux 

I kursplanen för komvux grundläggande nivå gällande den grundläg-
gande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen sägs följande 
om kursens syfte.  

Undervisningen i den grundläggande inledande kursen i samhällsorien-
terande ämnen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
syftar till att eleven utifrån tvärvetenskapliga perspektiv utvecklar kun-
skaper om samhället och om människors livsvillkor. Samhällskunskap, 
historia, religionskunskap och geografi bidrar med olika ämnesper-
spektiv på det svenska samhällets utveckling, förutsättningar och utma-
ningar. Eleven ska genom undervisningen därmed få en grund för en 
bredare samhällsförståelse samt utveckla tilltro till sin egen förmåga att 
aktivt delta i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper 
om hur individen och samhället påverkar varandra. Eleven ska i under-
visningen även ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhälls-
frågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekono-
miska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla kun-
skaper om geografiska samband och olika livsmiljöer. Eleven ska i 
undervisningen även bli uppmärksammad på frågor som rör naturresur-
ser och hållbar utveckling. 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att tillägna sig en historisk 
referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Eleven ska också 
få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och 
män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. 
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Eleven ska i undervisningen ges förutsättningar att utveckla kunskaper 
om religioner och olika livsåskådningar. Undervisningen ska även ge 
kunskap om och förståelse för hur olika traditioner har påverkat det 
svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen 
stimulera eleven att reflektera över olika livsfrågor, sina identiteter och 
sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur 
man kritiskt kan granska fakta och förhållanden inom det samhälls-
orienterande området. Eleven ska i undervisningen ges förutsättningar 
att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt vilket omfattar att söka och 
värdera information från olika källor och medier. Eleven ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digita-
liseringen. 

I undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förtrogen-
het med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, 
värden och principer. Eleven ska ges möjlighet att reflektera över sin 
egen roll i det demokratiska samhället och vad det innebär att vara en 
aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare. Därigenom ska eleven 
stimuleras att engagera sig i och delta i ett öppet meningsutbyte om 
samhällsfrågor. 

Vidare uttalas i kursplanen att eleven genom undervisningen i den 
grundläggande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen sam-
manfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar 
och förändras samt hur individer och grupper samverkar,  

• använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet 
mellan människa, natur och samhälle, 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar 
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer, 

• analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och 
påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 

• söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor 
samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera 
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 
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Som centralt innehåll i kursen anges följande moment.  

Individen och samhället 

• Sveriges geografi och geografiska förutsättningar, till exempel 
befolkning, kulturlandskap och infrastruktur. 

• Geografiska metoder och arbetssätt, till exempel kartan och dess 
uppbyggnad. 

• Att flytta mellan länder och inom ett land. Orsaker och konse-
kvenser. 

• Centrala samhällsfunktioner och olika stödfunktioner i sam-
hället, till exempel räddningstjänst, sjukvård och socialtjänst. 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 
och hur de påverkar miljö och hälsa. 

• Vanliga traditioner och högtider, bl.a. med anknytning till kristen-
domen. 

• Religioner och andra livsåskådningar i världen och i ett mång-
kulturellt Sverige. 

Kulturliv och friluftsliv i Sverige. 

• Så styrs Sverige. 

• Den svenska demokratin och välfärdssamhällets framväxt. 

• Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå – riksdag, regering, landsting och kommuner. 

• Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och 
samhället i stort. 

• Information och kommunikation. 

• Det svenska medielandskapet. Olika slags medier, deras upp-
byggnad och innehåll, till exempel traditionella massmedier och 
sociala och digitala medier. 
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• Möjligheter och utmaningar i det förändrade medielandskapet. 
Möjligheter och utmaningar förknippade med internet och digital 
kommunikation. 

• Metoder för att söka information från olika källor i de samhälls-
orienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera infor-
mation. 

Rättigheter och rättsskipning 

• Grundläggande mänskliga rättigheter. Fri- och rättigheter samt 
skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Jämlikhet och jäm-
ställdhet i ett mångkulturellt Sverige. 

• Urfolket samerna och nationella minoriteter i Sverige. 

• Lagstiftning, lagar och normer. Kriminalitet och rättssystemet. 

• Privatekonomi och samhällsekonomi. 

• Privatekonomi. Inkomster, utgifter, skatt, transfereringar, lån, 
sparande och betalningsformer. 

• Offentlig ekonomi. Skatter och vad de används till. 

• Arbetsmarknaden i Sverige. Utbildningsvägar, yrkesval, entre-
prenörskap och olika anställningsformer. 

Grundläggande fortsättningskurs i samhällsorienterande 
ämnen – komvux 

Inom vuxenutbildningen finns det även en grundläggande fortsätt-
ningskurs i samhällsorienterande ämnen. Syftet med denna är det-
samma som för den inledande kursen men med fördjupning. Det 
centrala innehållet i den kursen är följande.  

Individer, gemenskaper och livsmiljöer 

• Sveriges geografi och förutsättningar i natur och miljö för be-
folkning och bebyggelse, både i nutid och ett historiskt perspek-
tiv, till exempel mark, vatten och klimat. 
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• Geografins metoder och arbetssätt, till exempel olika slags kartor, 
diagram och tabeller. 

• Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor. 

• Migration förr och nu, dess orsaker och konsekvenser. Integra-
tion och segregation i samhället. 

• Sveriges välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjuk-
vårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. 

• Information och kommunikation. 

• Mediernas roll som nyhetsförmedlare, underhållare, opinions-
bildare och samhällsgranskare. Olika slags medier och deras upp-
byggnad och innehåll. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel ut-
ifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan 
styras av bakomliggande programmering. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kom-
munikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av 
digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga 
aspekter. 

• Metoder för att söka information från olika källor i de samhälls-
orienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera infor-
mation. 

Rättigheter och rättskipning 

• Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och 
rättigheter samt skyldigheter. Jämlikhet och jämställdhet i Sverige. 
Etiska och moraliska dilemman. 

• Sveriges grundlagar samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
Rättssystem och principer för rättssäkerhet i Sverige. 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i 
Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. 

• Samhällsresurser och fördelning. 
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• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger 
samman. 

• Orsaker till förändringar i samhällsekonomin, nationellt och glo-
balt och vilka effekter de kan få för individer, grupper och länder. 

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. Ut-
bildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt sam-
hälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löne-
skillnader. 

• Hur socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet påverkar utbild-
ning, boende, välfärd, ekonomiska resurser, makt och inflytande. 

• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika 
områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruk-
tur samt förändrade attityder och värderingar. 

• Beslutsfattande och politiska idéer. 

• Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå – riksdag, regering, landsting och kommuner. 

• Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser. Hur politiska 
partier bildades och framväxten av den allmänna rösträtten. 

• Europeiska unionen (EU) och dess beslutsorgan. 

Etik, religion och samhälle 

• Begreppen religion och livsåskådning samt centrala tankegångar i 
världsreligionerna. Hur religioner och andra livsåskådningar kan 
forma människors identiteter, grupptillhörigheter och livsstilar. 

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och kon-
flikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

• Etiska frågor, resonemang och modeller. 
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Historiska sammanhang och begrepp 

• Historiska tidsperioder, händelser och personer fram till cirka 
1900 med betydelse för vår egen tid, till exempel forna civilisa-
tioner och revolutioner. Imperialism och industrialisering. 

• Historiska tidsperioder, händelser och personer från cirka 1900 
till nutid, till exempel de båda världskrigen och efterkrigstiden. 
Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. 

• Internationella samarbeten. FN, nordiskt samarbete och fram-
växten av Europeiska unionen (EU). 

Samhällsorientering – boken ”Om Sverige” 

En annan möjlighet skulle kunna vara att koppla de efterfrågade kun-
skaperna till det material som Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Göteborgs stad har tagit fram för att kunna användas i den aktivitet 
för nyanlända som kallas samhällsorientering (se avsnitt 4.3).  

Sedan år 2010 är samhällsorientering en del av etableringen av 
nyanlända och kommunerna har ansvar att erbjuda personer som 
omfattas av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare (däri inkluderat personer som omfattas av lagen 
[2017:584 samt även 2010:197 under en övergångsperiod] om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) möjlighet att 
delta.60 Samhällsorienteringen ska ge nyanlända en grundläggande 
förståelse för det svenska samhället och en bra grund för fortsatt 
kunskapsinhämtande. Målet med samhällsorienteringen är att del-
tagaren utvecklar kunskap om:  

• de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna,  

• den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,  

• hur samhället är organiserat, och  

• praktiskt vardagsliv.  

 
60 Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
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Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar. 

1. Att komma till Sverige. 

2. Att bo i Sverige. 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 

4. Individens rättigheter och skyldigheter. 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 

6. Att påverka i Sverige. 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 

8. Att åldras i Sverige. 

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål 
eller annat språk som deltagaren behärskar väl och normalt avslutas 
utbildningen av deltagaren inom ett år från det att samhällsorienter-
ingen påbörjats.61  

Länsstyrelserna, som tillsammans med många andra myndigheter 
har i uppdrag att underlätta etableringen av nyanlända, har också i 
uppdrag att stödja kommunerna i samordningen av kommunal verk-
samhet såsom sfi och samhällsorientering. Det är i den egenskapen 
som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad tagit fram 
ett material som kan användas i samhällsorienteringen. Materialet, 
boken ”Om Sverige”, är baserad på förordningen (2010:1138) om sam-
hällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Boken är nedladd-
ningsbar i PDF-format på tio olika språk från Information Sveriges 
webbplats, informationsverige.se, som drivs av länsstyrelserna, Migra-
tionsverket och Arbetsförmedlingen.  

Det finns ett antal fördelar med alternativet att knyta samhälls-
kunskapsprovet till boken ”Om Sverige”. Det finns redan ett fram-
arbetat material som täcker flera delar av det som skulle kunna anses 
utgöra grundläggande kunskaper i samhällskunskap. Många kommer 
redan att ha stött på materialet och haft möjligheter att ta till sig det, 
i många fall på sitt modersmål, samt haft möjligheter att diskutera 

 
61 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018. www.lansstyrelsen.se/download/ 
18.4450a1b01677dda1bf72e31/1544442659211/Länsstyrelsens%20återrapportering%20av%2
0uppdrag%20om%20översyn%20av%20samhällsorientering%20för%20nyanlända%20-
%202018.pdf [2020-11-04]. 
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det med andra om de har fullföljt den erbjudna kursen i samhälls-
orientering. Även de som inte har gått kursen kan ladda ned mate-
rialet från en befintlig webbplats. Andra fördelar med att använda 
materialet skulle kunna vara att det, om förutsättningarna för del-
tagandet i samhällsorientering utvidgades, sannolikt skulle innebära 
ett incitament för fler att gå kursen i samhällsorientering.62  

Härutöver har länsstyrelserna för år 2020 fått ett anslag om 
10 miljoner kronor för att utveckla utbildningsmaterial och metod-
stöd för samhällsorientering, vilket enligt uppgift kommer att inne-
bära att materialet arbetas om och blir än mer digitaliserat, vilket 
skulle kunna leda till att materialet blir ännu bättre.  

Det finns dock också nackdelar med att knyta samhällskun-
skapsprovet till boken ”Om Sverige”. Till att börja med är boken 
framtagen för att fylla ett delvis annat syfte. Innehållet är framtaget 
för att ge en samhällsorientering om svenska förhållanden till ny-
anlända. Materialet är således framtaget för personer i en annan situa-
tion med andra behov av kunskaper i samhällskunskap än de som vill 
förvärva svenskt medborgarskap. Om boken ”Om Sverige” skulle 
läggas till grund för samhällskunskapsprovet skulle boken därför be-
höva kompletteras i flera hänseenden för att fylla sitt syfte. En sådan 
komplettering skulle i och för sig kunna ske genom att man på en 
webbplats om medborgarskapsprovet lägger in t.ex. informations-
rutor och länkar till sådana sidor som anses innehålla viktig sam-
hällsinformation. Det skulle t.ex. kunna vara information som finns 
på Sveriges Riksdag och andra myndigheters hemsidor. Utredningen 
anser dock att en sådan ordning riskerar att skapa svårigheter ur ett 
förutsägbarhetsperspektiv både för en provutvecklare och för den 
som ska göra provet. Utredning bedömer därför att det är en mindre 
lämplig ordning.  

Som framgår nedan i avsnitt 7.6 föreslås dessutom provet i sam-
hällskunskapsdelen genomföras digitalt med flervalsfrågor som ska 
kunna slumpas fram. En sådan utgångspunkt kräver en bank med ett 
mycket stort antal frågor, vilket i sig förutsätter ett omfattande 
grundmaterial att utgå ifrån. Den anpassning av boken ”Om Sverige” 
som i så fall skulle behöva göras skulle därför medföra en relativt 
omfattande insats. En sådan åtgärd skulle i sin tur, beroende på hur 

 
62 Av Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019. Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020, framgår att 
antalet deltagare inom samhällsorienteringen har minskat. 
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den utförs, också riskera att leda till ett material som inte längre är 
lämpligt för det ändamål som det först togs fram.  

En annan väsentlig aspekt har att göra med behovet av en helhet 
i arbetet med att dels ta fram ett prov, dels skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för den som ska göra provet. Inte minst ur ett 
rättvise- och förutsebarhetsperspektiv är det viktigt att varje person 
som vill göra medborgarskapsprovet ska ha en möjlighet att för-
bereda sig och förstå vad som krävs. Om en bok och ett prov ut-
vecklas samtidigt blir det enligt uppgifter från Göteborgs universitet 
lättare att skapa ett konstrukt som stämmer överens med innehållet 
i det material som provdeltagaren kan ta del av för att förbereda sig 
för provet. Härutöver kan det konstateras att språket i boken ”Om 
Sverige” inte är granskat ur perspektivet att det inte får överskrida 
GERS-nivå B1. 

En annan svårighet är att boken ”Om Sverige” är en produkt som 
ägs, utvecklas och förvaltas av länsstyrelserna inom ramen för de 
uppdrag som de har gällande integration, varför möjligheten till in-
flytande över eventuella behov av omarbetning för att bättre passa i 
ett medborgarskapssammanhang ligger utanför utredningens kontroll. 

Mot den samlade bakgrunden har utredningen kommit fram till 
att alternativet att utgå ifrån boken ”Om Sverige” vid utformandet 
av provdelen i samhällskunskap inte är en optimal lösning.  

En för ändamålet framtagen bok 

Som framgår av kapitel 5 är det en beprövad metod som tillämpas i 
många andra länder att bygga ett prov på ett för ändamålet framtaget 
och samlat material. I Danmark t.ex. baseras provet på en bok som 
finns att ladda ned från nätet. Även i Kanada baseras samhällskuns-
kapsprovet på en studiehandbok. Boken är gratis och finns i flera 
format såsom online och som MP3, PDF och e-bok. I Norge till-
handahåller man frågor online som provdeltagarna kan öva på i 
förväg inför provet. Förenade kungariket kombinerar de nu nämnda 
ordningarna och baserar samhällskunskapsprovet på en officiell hand-
bok som finns att köpa i olika format. Därutöver finns möjlighet att 
öva på exempelfrågor på internet. De officiella frågorna publiceras 
emellertid inte. I USA där sökandens kunskaper i samhällskunskap 
testas av en tjänsteman finns en bok och studiefrågor på den ameri-
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kanska migrations- och medborgarskapsmyndighetens (USCIS) 
hemsida på olika språk såsom t.ex. spanska, kinesiska och koreanska 
som den sökande kan använda för att förbereda sig. Mot den 
bakgrunden och att utredningen kommit fram till att det inte vore 
optimalt att basera provdelen i samhällskunskap på boken ”Om 
Sverige”, har utredningen övervägt alternativet att låta ta fram ett 
helt nytt material i stället, i form av en bok, som kan ligga till grund 
för provdelen i samhällskunskap. 

Utredningen har i det sammanhanget övervägt möjligheten att 
basera en sådan ny bok på läroplanen för vuxenutbildningen och 
kursplanen för komvux för antingen grundläggande nivå gällande 
den grundläggande inledande kursen eller den grundläggande fort-
sättningskursen i samhällsorienterande ämnen eller en kombination 
av dessa. Utredningen anser att det uttalade syftet med och innehållet 
i dessa kurser stämmer väl överens med det behov av kunskaper som 
utredningen har identifierat att man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället. Att ta avstamp i en redan befintlig 
kurs inom kommunal vuxenutbildning skulle också sannolikt öka 
incitamentet hos fler att läsa de aktuella kurserna, vilket i alla av-
seenden borde uppfattas som positivt. 

En för ändamålet framtagen bok skulle kunna fokusera på sådana 
samhällsvetenskapliga delar som framstår som mest relevanta ur ett 
medborgarskapsperspektiv. Uppdraget att ta fram ett sådant mate-
rial skulle kunna ges till ett lärosäte och skulle i så fall kunna ges till 
samma lärosäte som får i uppdrag att utveckla provdelen i samhälls-
kunskap. Tyngdpunkten i såväl boken som i provet bör enligt ut-
redningen ligga på kunskaper som man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället, men med särskilt fokus på demo-
krati och den demokratiska processen. 

Materialet eller boken skulle kunna utformas t.ex. som en anto-
logi där olika grundskole-, gymnasie- eller universitetslärare inom 
det samhällsvetenskapliga området bjuds in för att skriva olika 
delar/kapitel i enlighet med i en förordning reglerade delområden. 
Samma lärare skulle samtidigt kunna ta fram ett visst antal exempel-
frågor kopplade till den text de skriver. Ett annat alternativ är att all 
text och tillhörande utkast till frågor tas fram av en eller ett fåtal 
personer. Fördelen med att inkludera fler författare är att det totala 
materialet kommer fram snabbare då. Ett sådant projekt skulle 
kunna hållas ihop av det lärosäte som får i uppdrag att utveckla prov-
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delen i samhällskunskap men kan också hållas ihop av en myndighet. 
Projektet skulle i vilket fall som helst behöva ha en redaktionskom-
mitté eller referensgrupp kopplad till sig som granskar texter och 
frågor både ur faktaperspektiv och ur perspektivet att de speglar det 
efterfrågade innehållet. Därefter måste texter och frågor granskas ur 
språkligt och pedagogiskt hänseende så att de inte är utformade på 
en nivå som kräver mer av läsaren än GERS-nivå B1, som är den 
språkliga nivå som krävs för läs- och hörförståelse i delprovet i 
svenska. Parallellt med detta arbete skulle själva provutvecklings-
arbetet kunna bedrivas med de krav som ställs på rättvisa, rättssäker-
het och validering.  

När det finns ett färdigt material som håller den kvalitet som kan 
krävas skulle boken kunna översättas till de språk som bedöms som 
viktigast på motsvarande sätt som skett gällande boken ”Om 
Sverige”, för att underlätta inlärningen för så många som möjligt. 
I avsnitt 6.2 påpekas att det är viktigt att det nya kravet på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap ska vara så balanserat, rättvist och 
jämställt som möjligt så att det inte leder till exkludering och ute-
stängande. Ur det perspektivet anser utredningen att det är angeläget 
att den nya boken översätts till flera av de större språken. Den 
aktuella boken skulle sedan kunna finnas tillgänglig i olika former, 
som t.ex. e-bok och ljudbok och med möjlighet till nerladdning på 
motsvarande sätt som boken ”Om Sverige”. Exempelfrågor skulle 
också kunna finnas tillgängliga på en webbportal som den enskilde 
kan besöka för att förbereda sig inför provet på motsvarande sätt 
som i t.ex. Norge eller USA. 

En uppenbar konsekvens av att ta fram ett helt nytt material som 
provdelen i samhällskunskap kan baseras på är att det tar tid och 
resurser i anspråk att ta fram ett sådant material. När det gäller tids-
åtgången har framtagandet av en ny bok dock den fördelen att boken 
och provet kan tas fram parallellt. Utredningens bedömning är 
därför att arbetet med att ta fram en ny bok sannolikt inte påverkar 
den totala tidsåtgången. Som framgår av kapitel 16 är det arbetet med 
konstruktionen av provet och testning av frågor som tar lång tid. 
Förslaget att boken ska översättas får naturligtvis till konsekvens att 
det tar längre tid än det skulle ha gjort om boken bara skrevs på 
svenska. Samtidigt är det rimligt att utgå ifrån att själva översätt-
ningsarbetet till valda språk görs av olika personer under samma 
tidsrymd, varför det inte borde vara fråga om mer än en viss ytter-
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ligare tidsåtgång för just detta arbete. Utredningen uppskattar att 
kostnaden för framtagandet av en ny bok att basera provdelen i sam-
hällskunskap på skulle uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor. 

Det kan framstå som att alternativet att bygga provet på boken 
”Om Sverige” skulle bli väsentligt billigare och ta mindre tid i an-
språk mot bakgrund av att den boken redan finns och har översatts. 
Mot bakgrund dels av det anpassningsarbete som skulle behöva göras 
av boken, både innehållsmässigt och språkligt/pedagogiskt, för att 
den ska kunna ligga till grund för utvecklandet av ett rättvist, rätts-
säkert och förutsebart samhällskunskapsprov, dels vad som sagt ovan 
om arbetet med provkonstruktet,63 bedömer utredningen dock att så 
inte är fallet. 

Sammantaget och med hänsyn till såväl rättvise-, rättssäkerhets- 
och legitimitetsskäl anser utredningen att det mest ändamålsenliga 
är att ta fram ett nytt material, t.ex. på sätt som beskrivits ovan. Ut-
redningen bedömer att den kostnad och det arbete som krävs för att 
ta fram ett nytt material som provdelen i samhällskunskap kan byg-
gas på är rimlig, ekonomiskt försvarbar och proportionerlig i för-
hållande till syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. 

Utgångspunkt för såväl den nya boken som provdelen 
i samhällskunskap  

Utredningen föreslår att avstampet för såväl innehållet i den nya 
boken som för provdelen i samhällskunskap, tas i läroplanen för vuxen-
utbildningen och kursplanen för den grundläggande inledande kursen 
men med viss komplettering av vad som framgår av kursplanen för den 
grundläggande fortsättningskursen i samhällsorienterande ämnen på 
komvux grundläggande nivå. De delar i dessa kursplaner som upp-
fattas som centrala ur ett medborgarperspektiv föreslås regleras i 3 § 
förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskun-
skap som delområden som ska ingå i samhällskunskap på grund-
läggande nivå.  

Boken bör precis som i andra länder kompletteras med exempel-
frågor som den enskilde kan öva på inför provet. Information om 

 
63 Med konstrukt förstås, enligt uppgift från provkonstruktörer, ett underlag som innehåller 
en tydlig definition och specificering av de kunskaper och kompetenser som ett test är avsett 
att mäta. 
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hur och var medborgarskapsprovet går till och genomförs, tillhanda-
hållandet av boken och exempelfrågor bör läggas upp på en webb-
portal som den enskilde kan besöka för att inhämta den information 
som denne behöver om provet och för att förbereda sig inför det. 
Universitets- och högskolerådet, som är den myndighet som före-
slås få ansvaret för medborgarskapsprovet (se avsnitt 11.4), skulle 
t.ex. kunna ha dessa uppgifter på en särskild webbsida.  

7.5.2 Vilket språk ska samhällskunskapsprovet göras på? 

Förslag: Provet ska göras på svenska på en språklig nivå för läs- 
och hörförståelse som motsvarar GERS-nivå B1. 

 
När det gäller provet i samhällskunskap har utredningen övervägt 
om det finns anledning att utveckla ett prov i samhällskunskap som 
kan genomföras på flera språk och inte enbart på svenska för att 
undvika att samhällskunskapsprovet blir ett förtäckt prov i svenska. 
Om den bok som utredningen föreslår ska tas fram översätts till flera 
språk finns det möjlighet för en provutvecklare att utveckla prov på 
de språk till vilka det finns översättningar. Förberedelser inför pro-
vet skulle då också kunna ske på olika språk. Det kan nämnas att sam-
hällskunskapsprovet i Norge finns på 27 olika språk och att det är 
upp till individen som ska göra provet att välja vilket språk han eller 
hon vill genomföra provet på. Anledningen till det norska upplägget 
är att man där ställer krav på samhällskunskap såväl vid ansökan om 
permanent uppehållstillstånd som vid förvärv av medborgarskap och 
att det endast är när man ansöker om medborgarskap som det krävs 
att man har klarat samhällskunskapsprovet på norska (nynorsk eller 
bokmål).  

Enligt kommittédirektiven ska provet genomföras rättvist, rätts-
säkert och ändamålsenligt. Mot den bakgrunden, och med hänsyn 
till att den bok som samhällskunskapsprovet föreslås bygga på inte 
rimligen kommer att kunna översättas till andra än ett begränsat 
antal större språk, anser utredningen att det inte skulle vara rättvist 
mot dem som inte kan något av de språk som boken översätts till att 
ge samhällskunskapsprovet på något annat språk än svenska. En jäm-
förelse med andra länder visar att det vanligaste i dessa länder också 
är att motsvarande prov ges på respektive lands officiella språk (se 
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kapitel 5). En annan aspekt som bör beaktas är att kostnaderna för 
att konstruera provet och göra en frågebank på ett flertal språk med 
nödvändighet kommer att bli väsentligt högre än om detta bara görs 
på svenska. Sammanfattningsvis föreslår utredningen att provdelen i 
samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap ska kon-
strueras och göras på svenska.  

I sammanhanget kan noteras att Migrationskommittén har före-
slagit att det ska ställas ett krav på språk- och samhällskunskap för 
förvärv av permanent uppehållstillstånd men avstått från att lämna 
förslag på hur sådana krav ska utformas med hänvisning till den här 
utredningens arbete.64 Om det vore politiskt önskvärt att åstad-
komma en relation mellan kravet på samhällskunskap för permanent 
uppehållstillstånd respektive för medborgarskap på motsvarande 
sätt som i Norge, vore det med utredningens förslag möjligt. För 
permanent uppehållstillstånd skulle ett prov i samhällskunskap kunna 
utformas på flera språk med utgångspunkt från översättningarna av 
den bok som utredningen föreslår ska tas fram för utvecklande av 
provdelen i samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. I ett 
sådant scenario skulle det i framtiden vara möjligt för en person att, 
som i Norge, välja om han eller hon vill göra provet på ett annat 
språk för ansökan om permanent uppehållstillstånd eller på svenska 
för anmälan eller ansökan om förvärv av medborgarskap. I samman-
hanget kan dock erinras om att det i forskning inte finns något stöd 
för sambandet mellan en särskild nivå på språkkunskaper och inte-
gration, varför en trappa likt den som finns i Norge och andra länder, 
inte nödvändigtvis leder till t.ex. ökad integration eller samhörighet.65 

För att samhällskunskapsprovet inte ska bli ett förtäckt prov i 
svenska och med hänvisning till vad som sagts ovan angående vilken 
nivå som ska krävas i provdelen i svenska, dvs. en nivå som motsvarar 
GERS-nivå B1 vad gäller läs- och hörförståelse, bör den språkliga 
nivån på samhällskunskapsprovet inte överstiga en språklig nivå för 
läsförståelse än motsvarande GERS-nivå B1. 

 
64 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), s. 218. Stockholm: Justitiedepartementet. 
65 Rooth & Strömblad (2008). Språk, krav och medborgarskap, Underlagsrapport nr 14 till 
Globaliseringsrådet; Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). 
Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic 
and Integration Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757; Böcker och Strik 
(2011). Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance 
for Integration? European Journal of Migration and Law, 13, ss. 157–184, se också Carlsen, 
Bugge, Helland Gujord (2019). Språktest ger inte bättre integration, Svenska dagbladet. 
www.svd.se/forskare-spraktest-ger-inte-battre-integration. 
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7.6 Metoder för medborgarskapsprovets 
genomförande och rättning 

Förslag:  Medborgarskapsprovet ska genomföras digitalt. Prov-
delen i samhällskunskap ska bestå av flervalsfrågor  
 
Bedömning: Provdelen i samhällskunskaps bör rättas automa-
tiskt, liksom språkdelarna i delprovet i svenska som prövar läs- och 
hörförståelse. Skriftlig färdighet i svenska bedöms behöva rättas 
manuellt och individuellt. Test av muntlig färdighet bedöms 
kunna genomföras genom inläsning på ljudfil som får bedömas 
och värderas individuellt.  

 
Ett medborgarskapsprov som det föreslagna kan utformas och 
genomföras på många olika sätt. Det kan göras individuellt vid ett 
besök hos en handläggare. En handläggare kan vid ett sådant besök 
pröva alla de efterfrågade förmågorna och färdigheterna på de för-
utbestämda nivåerna samt genomföra ett samhällskunskapstest. Dessa 
tester kan ske på papper vad gäller läs- och hörförståelse respektive 
skriftlig färdighet och sedan rättas antingen manuellt av handlägga-
ren eller med hjälp av automatiska system. Det kan ske genom fler-
valsfrågor eller med essäfrågor. Därutöver måste den muntliga fär-
digheten testas vilket ju kan ske vid samma tillfälle. Men alla för-
mågor kan också testas genom muntliga instruktioner från hand-
läggaren. Ett exempel på den metoden finns i USA.  

I USA finns det ett krav på kunskaper i engelska och om USA:s 
historia och styre och här bedöms sökandes kunskaper endast vid ett 
prov inför en handläggande tjänsteman hos USA:s motsvarighet till 
Migrationsverket. Tjänstemannen bedömer sökandens förmåga att 
prata och förstå engelska. Ett standardiserat läsprov görs inför 
tjänstemannen och när det gäller den skriftliga förmågan förväntas 
sökanden skriva tre meningar på ett sätt som tjänstemannen förstår. 

En annan metod skulle kunna vara att arrangera ett prov vid ett 
visst antal tillfällen per år då flera personer kan göra prov samtidigt. 
Dessa kan göras på papper och rättas antingen manuellt eller med 
hjälp av digitala hjälpmedel. Frågorna kan bestå av flervalsfrågor i de 
delar som avser att testa läs- och hörförståelse medan den muntliga 
och skriftliga färdigheten måste hanteras på annat sätt. För dessa 
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färdigheter finns olika alternativ vad gäller både genomförande och 
rättning. Gemensamt för båda är dock att det sannolikt behövs en 
mer individualiserad rättning än vad som är fallet vid automatisk 
rättning av flervalsfrågor. Ett exempel på ett sådant system finns i 
Finland.  

I Finland ska den som vill bli medborgare styrka sina språkkun-
skaper genom att ge in ett bevis på att denne har en allmän språk-
examen på en viss färdighetsnivå (som motsvarar GERS-nivå B1) i 
skriftlig och muntlig färdighet eller en språkexamen för statsför-
valtningen med nöjaktig förmåga i skriftlig och muntlig färdighet. 
Såväl den allmänna språkexamen som språkexamen för statsförvalt-
ningen är fristående examina utan koppling till någon språkkurs. Vid 
den allmänna språkexamen testas alla förmågor även om det för med-
borgarskap räcker med att visa skriftliga och muntliga färdigheter på 
GERS-nivå B1. Proven används för olika syften. För båda gäller att 
den som vill göra provet måste anmäla i förväg vilken nivå på provet 
den sökande vill göra. Vad gäller allmän språkexamen kan den sökande 
avlägga examen på grundnivån (motsvarar GERS-nivå A1–A2), på 
mellannivån (motsvarar GERS-nivå B1–B2) eller på den högsta nivån 
(motsvarar GERS-nivå C1–C2). Testets alla delprov avläggs på samma 
nivå. Sättet att avlägga delprovet i muntlig färdighet beror på nivå och 
språk. Grundnivån och mellannivån genomförs i en språkstudio. Den 
högsta nivån genomförs i en språkstudio och i ett samtalsprov ansikte 
mot ansikte. I testet på grundnivå för finska och svenska ingår även 
en intervju. Den allmänna språkexamen anordnas på testcentrum på 
datum som bestäms på förhand. Alla som gör testet vid en viss tid-
punkt får samma frågor. Språkexamen för statsförvaltningen arran-
geras på olika platser i landet, men prov i den högsta nivån ges bara i 
Helsingfors.  

En genomgång av hur andra länder gör visar att det inte är ovan-
ligt att obligatoriska eller frivilliga språkkurser avslutas med språk-
prov. I t.ex. Danmark, som kräver godkända resultat på prov i både 
danska och samhällskunskap, arrangeras både språk- och samhälls-
kunskapsprov av olika språkcentrum. Språkprov ges i slutet av olika 
delkurser som ges på olika nivåer. Språkkurserna är obligatoriska för 
flyktingar och frivilliga för arbetskraftsinvandrare. Genom proven 
testas läs- och hörförståelse liksom skriftlig framställning och munt-
lig kommunikation. Nivån på det prov som i regel krävs för förvärv 
av medborgarskap ligger på GERS-nivå B2. Av offentligt tillgänglig 
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information framgår att den muntliga färdigheten på den nivå som 
krävs för förvärv av medborgarskap prövas på så sätt att den som gör 
provet får titta på en bild som visar ett visst sammanhang t.ex. att 
det råder mobiltelefonförbud i skolan. Personen får viss tid på sig att 
titta på bilden och ska därefter muntligen berätta/hålla en presen-
tation om bilden för en för ändamålet utsedd examinator. Därefter 
ställer examinatorn olika kontrollfrågor i syfte att säkerställa att prov-
deltagaren kan reflektera, resonera och argumentera kring olika fråge-
ställningar som kan aktualiseras. Därefter får provdeltagaren se två 
nya bilder, varpå examinatorn ställer frågor om de nya bilderna på 
motsvarande sätt som gällande den första bilden. Provet beräknas ta 
cirka 2,5 timmar att genomföra. Material med bilder och tänkt upplägg 
finns färdigställt liksom instruktioner om hur provet ska genomföras 
och bedömas. Processen följs av en granskare så att allt går rätt till.66  

Trots att samhällskunskap ingår som en del i språkkursen avslutas 
inte språkkursen med ett prov i samhällskunskap utan ett sådant ges 
två gånger om året vid de språkcentrum som ger språkkurser.67 Sam-
hällskunskapsprovet består av flervalsfrågor som har tagits fram av 
en särskild kommitté. Den som önskar göra provet anmäler sig vid de 
språkcentrum som ger språkkurser.68 Av den offentliga information 
som finns om hur samhällskunskapsprovet går till framgår att provet 
tar 45 minuter att göra och görs på papper. 

Men prov och tester kan också göras på helt andra sätt. I Neder-
länderna t.ex. krävs att sökanden visar att hon eller han är tillräckligt 
integrerad i det nederländska samhället. Detta görs genom en exa-
men i civil integration (Inburgeringexamen) som består av två delar; 
en praktisk del där språkkunskaper (läsförståelse respektive skriftlig 
och muntlig färdighet på GERS-nivå A2) testas och en central del 
där bl.a. kunskaper i samhällskunskap testas. Integrationsexamen är 
den avslutande delen av en integrationsutbildning som alla förväntas 
fullgöra. I den praktiska delen görs en distinktion mellan personer 
som avser att arbeta och personer som avser att stanna hemma för 
att ta hand om barn. Syftet är att personerna ska visa att de besitter 
tillräckliga språkkunskaper för det sammanhang som de lever i i sin 

 
66 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2020). Prøve i Dansk 3-Muntlig del-
Censor- og eksaminatorhæfte. uim.dk/filer/danskuddannelse/pd-1-2-3-og-sp/eksempler-pa-
tidligere-afholdte-prover/tryk-pd3-s2020-nr21.pdf. 
67 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship, s. 59. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-
intec-project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
68 Ibid, s. 61. 
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vardag. De finns därför ett antal olika domäner inom vilka det finns 
ett antal olika portfolios som de kan välja att bli testade inom, t.ex. 
arbete, utbildning, hälsa och uppfostran och entreprenörskap. Inom 
den domän som man har valt måste man sedan skaffa sig 20 bevis på 
att man klarar sig språkligt. Det är bara bevis inom den domän som 
man valt som är relevanta. Exempel på möjliga bevis framgår av en 
webbsida. För någon som valt domänen arbete kan t.ex. en genom-
förd arbetsintervju fungera som bevis. Bevis på t.ex. muntlig färdig-
het lämnas då genom att den som har haft en konversation med en 
utlänning skriver under ett visst intyg. När den praktiska delen är 
avklarad/godkänd får utlänningen gå vidare med nästa del, den cen-
trala delen. Den centrala delen kan göras på sju olika orter. Den 
centrala delen innehåller tre delprov 1) ett elektroniskt prov som 
syftar till att kontrollera språkförmågorna som krävdes i den prak-
tiska delen, 2) ett test i muntlig färdighet som görs med hjälp av digi-
tala ljudfiler och 3) ett samhällskunskapsprov som görs på dator. 
Nivån motsvarar GERS-nivå A2.  

I samhällskunskapsprovet ställs cirka 40 frågor. Varje fråga inleds 
med en kort film där olika situationer tas upp. Efter varje film ges 
frågor och flervalssvarsalternativ som provdeltagaren ska fylla i. Frå-
gorna ställs inom tre huvudämnen; faktakunskap, normer och vär-
deringar (hur en medborgare förväntas uppföra sig) respektive funk-
tionella kunskaper (t.ex. tillgänglighet vid myndighetskontakter). 
Frågorna är avsedda att gälla olika områden som t.ex. arbete och 
inkomst, hushåll, hälsa- och sjukvård, uppförande och värderingar, 
historia, politik, utbildning och uppfostran. För varje område finns 
särskilda beteenden som personen måste visa för att anses integrerad. 69 

I Norge krävs att sökanden ska ha genomgått undervisning i norska 
och kunna visa att denne har kunskaper i norska eller samiska och 
samhällskunskap. Språkligt är det endast den muntliga färdigheten 
som prövas och sökanden måste klara en nivå motsvarande GERS-
nivå A2 för att få godkänt. Under år 2019 föreslog den norska reger-
ingen att denna nivå ska höjas till B1.70 Enligt uppgifter från ansvarigt 
departement i Norge arrangeras provet av den kommun där prov-

 
69 Strik, Luiten & van Oers (2011). Country Report the Netherlands. Integration and Naturalisa-
tion tests: the new way to European Citizenship, s 43. ec.europa.eu/migrant-integration/ 
librarydoc/the-intec-project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-
citizenship. 
70 Se fotnot 57 och European Migration Network (EMN) (2019). Country Fact Sheets 2019. 
ec.europa.eu/ home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/
factsheets_en. 
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deltagaren är bosatt. Provet består av en samtalsdel och en indivi-
duell del och tar totalt cirka 20–30 minuter att göra. En extern exa-
minator används för att bedöma om provet är godkänt. Processen 
övervakas av en extern granskare. Kravet på samhällskunskap kan 
visas genom godkänt resultat på antingen statsborgerprøve (med-
borgarskapsprovet) eller samfunnskunnskapsprøve (samhällskun-
skapsprovet). Skillnaden mellan dessa är att medborgarskapsprovet 
bedöms ha en något lägre norsk språknivå, motsvarande GERS-nivå 
A2.71 Medborgarskapsprovet tar enligt tillgänglig offentlig informa-
tion 60 minuter att göra och görs digitalt.72 Rättningen sker auto-
matiserat.  

Sammanfattningsvis finns det en mängd olika alternativ att inspi-
reras av. Som framgår av avsnitt 7.4.3 föreslår utredningen att provet 
i svenska ska testa såväl läs- och hörförståelse som skriftlig och 
muntlig färdighet, vilket i sig ställer vissa krav på både genomförande 
och rättning. Även kopplingen till GERS-nivåerna ställer vissa krav. 
En annan aspekt som måste beaktas är antalet personer som kan för-
väntas vara intresserade av att göra medborgarskapsprovet. Som 
framgår av kapitel 16 uppskattar utredningen att det årligen är cirka 
18 000 som kommer att vilja göra provdelen i svenska och uppemot 
35 000 som kommer att vilja göra provdelen i samhällskunskap. 
Härutöver krävs enligt kommittédirektiven att proven ska genom-
föras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt.  

Även om metoden som används i USA framstår som praktisk och 
smidig på flera sätt ifrågasätter utredningen metoden ur såväl ett 
kvalitativt perspektiv som ur ett rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv. 
Alternativet framstår inte heller som praktiskt genomförbart med 
tanke på det stora antal sökande som Sverige har i relation till antalet 
invånare.73 Utredningen bedömer att de personella resurser som en 
sådan metod skulle kräva inte finns tillgängliga i Sverige.  

Vad gäller den metod som används i Nederländerna anser utred-
ningen att det sätt som det nederländska systemet i den praktiska 
delen kopplar de efterfrågade språkkunskaperna till individens olika 
förutsättningar i vardagen är attraktivt. Dock finns det skäl att ifråga 
sätta om denna del uppfyller krav på rättvisa och rättssäkerhet. 

 
71 Kompetanse Norge. Information om Statsborgerprøve. www.kompetansenorge.no/prover/ 
statsborgerprove/om-proven/ [2020-11-15].  
72 Ibid. 
73 I USA var det 2018 och 2019 cirka 835 000 som ansökte om medborgarskap. USA hade den 
1 juni 2018 cirka 327 miljoner invånare. 
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Möjligen läks dessa brister genom det första delprovet i den centrala 
delen, men systemet framstår enligt utredningen, hur som helst med 
de två delarna, som omständligt och svåröverskådligt. Systemet fram-
står vidare som mycket resurskrävande och frågan är om det kan 
anses ändamålsenligt. Utredningen anser inte att det finns anledning 
att föreslå något liknande för svensk del. I det andra provet, den 
centrala delen, testas den muntliga färdigheten genom inläsning på 
digital ljudfil, vilket skulle kunna vara ett alternativ för svensk del 
när det gäller att pröva den muntliga färdigheten.  

Det sätt som den allmänna språkexamen går till på i Finland är 
tilltalande på många sätt. Den lösning som man där har valt för att 
pröva muntlig färdighet, dvs. att den allmänna språkexamen utförs på 
språkcentrum i olika delar av Finland där det också finns tillgång till 
språkstudior som möjliggör språkprov ansikte mot ansikte vore önsk-
värt också för svensk del. Även om utredningen bedömer att en 
prövning av den muntliga färdigheten ska ske måste det realistiska i 
att ha en liknande ordning som i Finland ifrågasättas med tanke på 
antalet personer som utredningen uppskattat kommer att vilja göra 
medborgarskapsprovet i Sverige.74 

Efter en sammantagen bedömning av alla de parametrar som är 
styrande för utredningens uppdrag anser utredningen att det mest 
realistiska för svensk del är att tänka sig ett liknande upplägg som 
för högskoleprovet, i vilken en del av provet avser svenska och en 
annan del samhällskunskap. Högskoleprovet som består av flervals-
frågor skrivs i dag manuellt på papper men rättas med hjälp av digitala 
rättningssystem. Ett system med flervalsfrågor med digital rättning 
är möjlig vad gäller samhällskunskapsprovdelen och provet i svenska 
i de delar som prövar läs- och hörförståelse medan prövningen av 
den skriftliga färdigheten enligt utredningens bedömning förutsätter 
att den som gör provet faktiskt skriver något, vilket också sedan måste 
rättas på ett adekvat sätt. Utredningen bedömer att den delen behöver 
rättas manuellt och individuellt. Även bedömning och värdering av 
den muntliga färdigheten bedöms behöva göras på individuell basis av 
därför kompetent personal. 

Enligt kommittédirektiven är syftet med införandet av ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap bl.a. att främja ett inklu-
derande samhälle. Som utvecklats tidigare ska utformandet av det 
nya kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap och därmed 

 
74 I Finland var det 2018 och 2019 cirka 10 400 personer årligen som ansökte om medborgarskap. 
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även det nya provet också utgå från grundtanken om samhörighet. 
I det sammanhanget kan det konstateras att allt fler myndigheter i 
Sverige, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatte-
verket, liksom hela sjukvårds- och banksystemet har digitaliserat 
sina tjänster mer och mer och utgår ifrån att samhällsmedborgaren 
ska sköta sina dagliga kontakter med dem med hjälp av en dator eller 
andra digitala media. Denna utveckling ligger i linjen med reger-
ingens digitaliseringsstrategi.75 Enligt vad som sägs i den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet är digital kompetens i grun-
den en demokratifråga.76 Eftersom utgångpunkten för kravet på kun-
skaper i samhällskunskap ska vara att främja inkludering i samhället 
och samhörighet framstår det som orealistiskt att föreslå något annat 
än att medborgarskapsprovet i de delar det går ska vara digitalt. 

Ett digitalt prov har många fördelar jämfört med ett manuellt 
prov. Många av de argument som anfördes i prop. 2017/18:14 om 
varför de nationella proven skulle digitaliseras gör sig gällande även 
vid införandet av ett medborgarskapsprov. Bland de nackdelar som 
lyfts fram med det tidigare manuella systemet för genomförande av 
nationella prov nämns t.ex. att det fanns säkerhetsrisker vid distri-
butionen av provmaterial och läraranvisningar, i tryckeriet, vid ut-
skick till skolor och vid förvaringen av dem lokalt. Som exempel 
nämns att kartonger med provmaterial försvunnit i leveransen till 
skolor, liksom att provuppgifter hade blivit kända på skolor före 
provtillfället. Sammanfattningsvis beskrivs det pappersbaserade prov-
systemet som ineffektivt och innebär såväl risker för att sekretes-
skyddade uppgifter sprids som onödig administration för lärare och 
annan personal. Till detta kommer stora kostnader för t.ex. tryck-
ning och distribution av provmaterial och läraranvisningar.  

Alla dessa nackdelar minskar eller försvinner helt vid ett över-
vägande digitalt system. En annan fördel med ett digitalt system är 
att de två delproven lättare kan utformas på ett flexibelt sätt. En 
digital lösning möjliggör bl.a. att alla som gör delprovet i t.ex. sam-
hällskunskap inte behöver få samma frågor. Med teknikens hjälp kan 
en frågebank skapas och frågorna i provet slumpas fram för respek-
tive provskrivare, vilket borde minska kostnaderna för framtagning 
av prov respektive minska risken för fusk. Ett provsystem som byg-

 
75 Näringsdepartementet (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, 
dnr N2017/03643/D. 
76 Utbildningsdepartementet (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 
dnr U2017/04119/S. 
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ger på en digital lösning gör att det blir lättare och tar kortare tid att 
rätta jämfört med ett manuellt system.  

Införandet av ett till övervägande del digitalt provsystem för dock 
med sig en del andra utmaningar som måste beaktas. Ett digitalt 
provsystem innebär med automatik att färdigheter att använda dator 
förutsätts, vilket sannolikt kommer att innebära en större utmaning 
för vissa än för andra. I prop. 2017/18:14 nämns t.ex. att vissa menar 
att datorbaserade prov kan innebära nackdelar för elever med funk-
tionsnedsättning. Såsom konstaterades i det sammanhanget är det 
därför viktigt att systemet fungerar för alla som ska göra provet, inte 
minst personer med en funktionsnedsättning. Utan att ifrågasätta 
att datorbaserade prov kan innebära nackdelar för vissa elever med 
funktionsnedsättning, framstår ett digitaliserat system, med alla de 
tekniska möjligheter som det för med sig, samtidigt innebära ökade 
möjligheter för just grupper med olika svårigheter att göra medbor-
garskapsprovet, som inte på samma sätt skulle vara tillgängliga om 
provsystemet var manuellt. Till exempel möjliggörs talstöd och 
teckenförstoring genom en digitaliserad lösning. I Norge är det t.ex. 
möjligt att få talstöd när man gör medborgarskapsprovet. Det går 
också som t.ex. i Nederländerna att inleda frågor med filmsekvenser 
om så önskas för att underlätta förståelsen av den kontext gällande 
vilken en fråga ställs. Vid ett införande av ett digitalt provsystem 
skulle personer som inte rimligen kan förväntas genomföra ett prov 
digitalt kunna ha möjlighet att genomföra provet med anpassning, 
t.ex. på papper eller på annat sätt, (jfr avsnitt 12.6 om anpassning). 

Som nämndes ovan innebär den nuvarande ordningen för hög-
skoleprovet att provet skrivs på papper men rättas digitalt. Av en 
UHR-rapport framgår dock att UHR i en pilotstudie som redo-
visades i juni 2019 med uppgift att utreda förutsättningarna för en 
digitalisering av högskoleprovet kommit fram till att en digitaliser-
ing av provet bedöms vara nödvändig för att högskoleprovet ska 
upplevas som relevant på sikt.77 I pilotstudien konstateras bl.a. att de 
tekniska förutsättningarna för att provet ska kunna genomföras i ett 
digitalt format finns i dag på marknaden men kräver att genom-
förande lärosäten införskaffar infrastruktur i form av lokaler med 
strömförsörjning och nätverk för ett digitalt genomförande. Att det 

 
77 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4. 
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pågår ett arbete med att digitalisera högskolan framgår av en nyligen 
publicerad ESO-rapport.78 Av UHR:s rapport 2020:4 framgår att 
skälet till att UHR ännu inte gått vidare med frågan om digitalisering 
av högskoleprovet är att UHR har fått andra uppdrag från reger-
ingen.79 Rapporten bekräftar ändå att utredningens bedömning, att 
medborgarskapsprovet bör vara baserat på ett digitaliserat system i 
de delar det är möjligt, är rimlig.  

Sammantaget och med beaktande av att kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap ska utformas så balanserat, rättvist och 
jämställt som möjligt bedömer utredningen att provdelen i samhälls-
kunskap ska genomföras och rättas digitalt. Motsvarande ska gälla 
för provdelen i svenska som testar läs- och hörförståelse. Även den 
skriftliga färdigheten i svenska ska kunna testas digitalt, men bedöms 
behöva rättas manuellt och individuellt.  

När det gäller prövningen av muntlig färdighet har utredningen 
övervägt ett antal olika möjligheter. Som framgått bedömer utred-
ningen att muntlig färdighet ska testas på GERS-nivå A2. Den nivån 
innebär att personen förutsätts:  

– förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov 
(t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, 
inköp, lokal geografi, sysselsättning),  

– kunna kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som 
kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, och  

– kunna i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin 
närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör 
omedelbara behov. 

Mot den bakgrunden bedömer utredningen att det mest önskvärda 
vore om den muntliga färdigheten kunde prövas individuellt ansikte 
mot ansikte i varje enskilt fall, på motsvarande sätt som görs i 
Finland men även i Danmark och Norge. Det skulle möjliggöra en 
kontextbaserad kommunikation mellan den som testas och den som 
bedömer personens muntliga färdighet. Ett sådant test skulle kunna 
utföras vid en annan tidpunkt än övriga delar i medborgarskaps-

 
78 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (2020). Uppkopplad utbildning – en 
ESO-rapport om högskolans digitalisering. Rapport 2020:5. 
79 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4, s. 38. 
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provet. Om bedömningen skulle göras i enlighet med de uppdate-
rade GERS-deskriptorerna som syftar till att fånga in det sociokul-
turella konceptet ”mediering”, skulle man dessutom behöva gå ännu 
längre och använda en metod som medger att man fångar förmågan 
att överföra kunskap mellan språk.80 Mot bakgrund av den mängd 
personer som förväntas göra medborgarskapsprovet bedömer emeller-
tid utredningen att ett sådant alternativ inte vore praktiskt genom-
förbart. Införandet av ett test förutsätter kompetenta examinatorer. 
Det finns redan i dag en betydande brist på behöriga lärare inom 
området sfi/svenska som skulle kunna fungera som examinatorer. 
Införandet av ett test av muntlig färdighet som bygger på ett inter-
vjuförfarande likt det som finns i de andra nordiska länderna för-
utsätter rekrytering av en yrkeskategori där det redan i dag finns 
stora rekryteringsproblem. Vidare måste det ifrågasättas om den 
kostnad en intervjubaserad metod skulle innebära framstår som pro-
portionerlig i sammanhanget. Utredningen har bedömt att en sådan 
metod under alla förhållanden rent praktiskt vore mycket svår att 
genomföra för svensk del.  

Ett annat alternativ som också bygger på tanken om samtal 
ansikte mot ansikte är att samtala i grupp. Enligt ett sådant alternativ 
skulle en examinator sitta med cirka tio eller fler provdeltagare och 
samtala under en viss tid. Examinator skulle behöva värdera var och 
en av provdeltagarna. Även om en sådan lösning skulle innebära vissa 
skalfördelar finns det samtidigt betydande nackdelar. Det är inte 
osannolikt att vissa skulle uppfatta det som problematiskt och hind-
rande att sitta med andra okända personer och låta sin språkförmåga 
bedömas. En del skulle sannolikt tala mer otvunget och andra mindre. 
Det skulle också försätta examinator i en svår situation att vid ett 
enskilt tillfälle bedöma olika deltagares muntliga färdighet under 
sådana omständigheter. Enligt utredningen framstår inte detta som en 
rättvis eller rättssäker prövning. Trots att detta alternativ sannolikt har 
vissa skalfördelar jämfört med det mer individuella intervjuförfaran-
det ovan skulle det fortfarande sannolikt ta stora resurser i anspråk. 
Båda alternativen skulle också medföra stora logistiska utmaningar.  

Mot bakgrund av såväl rättvise, rättssäkerhets- och jämställdhets-
perspektiv som kostnadseffektivitets-, ändamåls- och proportionali-

 
80 Europarådet (2018). Common European Framework of reference for languages: learning teach-
ing, assessment companion volume with new descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-volume-
with-new-descriptors-2018/1680787989. 
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tetshänsyn, bedömer utredningen att det mest realistiska är att prov-
deltagaren läser in ett talprov på en digital ljudfil som sedan bedöms 
och värderas av kompetent personal. Utredningen är medveten om 
att ett sådant förfarande inte är förenligt vare sig med intentionerna 
bakom GERS eller med de nya GERS-deskriptorerna som nämnts 
ovan men bedömer att det är det enda alternativet som är realistiskt 
ur praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Ett sådant talprov bedöms 
kunna göras med hjälp av tillhandahållen utrustning, dvs. dator och 
hörlurar med mikrofon, vid samma tillfälle som övriga delar av med-
borgarskapsprovet görs. Det bedöms att talprovet skulle kunna 
göras utan att provdeltagaren behöver ta sig till något annat rum eller 
någon annan plats. Det kommer naturligtvis att behövas examina-
torer även vid en sådan form för testning. Utredningen bedömer 
dock att det i alla fall blir fråga om väsentligt färre examinatorer än 
vad som krävts vid val av ett annat alternativ. Utredningen inser vidare 
att examinatorernas uppgift försvåras av metoden att testa muntlig 
färdighet genom inläsning på digital ljudfil men ser inga andra rim-
liga alternativ. 

Ett digitaliserat provsystem som beskrivits ovan skulle innebära 
en initial kostnad för utvecklingsarbetet med att ta fram de digita-
liserade delproven och utformandet av ett digitalt provsystem. Där-
till kommer underhåll och support. Det skulle också innebära en 
initial kostnad för provutrustning (datorer och hörlurar med mikro-
foner) och en fortsatt kostnad för underhåll och nyanskaffning av 
utrustning. Utredningen bedömer ändå att en sådan lösning på sikt 
blir mindre kostsam jämfört med ett manuellt prov med bl.a. den 
administration en sådan lösning medför. Vid valet av en digital lös-
ning tillkommer emellertid kostnader för manuell och individuell 
rättning av skrivfärdigheten samt för bedömning och värdering av 
respektive provdeltagares muntliga färdighet.
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8 Andra sätt att visa kunskaper 
i svenska och samhällskunskap 
än genom medborgarskapsprov 

I detta kapitel lämnas förslag på andra sätt att uppfylla kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap än genom medborgarskaps-
prov. Kapitlet har samband med de två föregående kapitlen, kapitel 6 
om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap och kapitel 7 om medborgarskapsprovet. Kapitlet 
har också koppling till det på detta kapitel följande kapitel 9 som 
handlar om möjligheten till dispens från kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. 

8.1 Möjlighet att visa kunskaper på andra 
sätt än genom medborgarskapsprov 

Förslag: Det ska införas nya bestämmelser i lagen om svenskt 
medborgarskap som reglerar på vilka andra sätt som det ska vara 
möjligt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap än genom medborgarskaps-
prov. 

 
Utredningen lämnar i kapitlen 6 och 7 förslag på att det ska införas 
ett krav på att den som vill förvärva svenskt medborgarskap genom 
anmälan eller ansökan om naturalisation ska kunna visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap genom godkänt resultat på ett med-
borgarskapsprov eller på annat sätt. Frågan i detta kapitel är på vilka 
andra sätt en individ ska kunna visa kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap. 
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Som framgår av kapitel 5 ställer samtliga nordiska länder krav på 
språkkunskaper för naturalisation. Danmark och Norge ställer även 
krav på kunskaper i samhällskunskap. Kunskaperna kan visas genom 
godkänt resultat på särskilt anordnade språk- och samhällskunskaps-
prov, men i vissa fall också på andra sätt. I Danmark är det t.ex. möjligt 
för en individ att styrka språkkunskaperna genom godkänt slutprov 
från grundskolans årskurs 9 eller 10, genom intyg över en allmän 
studentexamen eller ett diplom över en Internationell Baccalaureate-
examen. För barn som fyllt 12 år kan kunskaper i språk- och samhälls-
kunskap styrkas genom ett intyg över barnets kunskaper från barnets 
grundskola. I Finland kan språkkunskaperna visas genom avgångs-
betyg från finsk grundskola eller finskt gymnasium eller en finsk 
studentexamen. Även intyg över genomförda högskolestudier kan 
användas till stöd för att visa på individens kunskaper i finska eller 
svenska. När det gäller Norge finns det flera prov utöver det officiella 
norskprovet som kan användas till stöd för att visa språkkunskaperna. 
Även i andra europeiska länder finns alternativ till att visa på kun-
skaper i stället för att genomgå språkprov. I Nederländerna kan man 
t.ex. ge in ett intyg över genomförd skolgång eller viss examen från 
ett nederländskt universitet. På liknande sätt kan man i Österrike 
styrka språkkunskaper genom fem års skolgång och godkänt betyg i 
tyska, eller slutförda studier i tyska i årskurs 9. 

Mot bakgrund av vad som nu har sagts och med beaktande av att 
det ingår i utredningens uppdrag att lämna förslag som så långt möj-
ligt nyttjar befintliga system för undervisning och examination i 
svenska och samhällskunskap är det enligt utredningens uppfattning 
befogat att lämna förslag på alternativa sätt att visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Utöver 
att de faktiska kostnaderna för den enskilde blir mindre om denne 
kan visa kunskaper på olika sätt kan godtagandet av andra sätt att 
visa kunskaper eventuellt innebära ett incitament till att slutföra 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och få ett 
betyg över sina språkkunskaper. Då bestämmelser om andra sätt att 
visa kunskaper i svenska och samhällskunskap behöver vara förhåll-
andevis detaljerade har utredningen övervägt att föra in de nya be-
stämmelserna i medborgarskapsförordningen. För att säkerställa att 
bestämmelserna är förutsebara och varaktiga över tid föreslår utred-
ningen emellertid att de ska tas in i medborgarskapslagen. De förslag 
på andra sätt att visa kunskaper som utredningen lägger i detta avsnitt 
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bedöms vara sådana som enskilda många gånger genomgår eller 
kommer i kontakt med på ett relativt naturligt sätt. Den som går 
eller har gått i skolan har sannolikt erhållit ett betyg från t.ex. grund-
skola eller gymnasium. Det är också många som har gått på kommunal 
vuxenutbildning eller folkhögskola och har ett betyg därifrån. En 
sådan ordning bedöms öppna upp för och göra det enklare för 
individen att visa kunskaper på andra sätt och slippa genomgå ett 
medborgarskapsprov. 

Vidare bör framhållas att det är svårt att säga att kunskaper i svenska 
i en viss kurs eller årskurs exakt motsvarar de kunskaper/nivåer som 
ställs upp i medborgarskapsprovet. De andra sätt som föreslås kunna 
användas för att styrka kunskaper har dock bedömts ligga på en nivå 
som åtminstone motsvarar den som medborgarskapsprovet ska testa. 

Det bör också nämnas att förslagen på andra sätt att visa kun-
skaper i detta kapitel ska uppfattas som uttömmande. Detta för att 
regleringen ska vara så förutsebar och rättvis för de enskilda som 
möjligt. Samtidigt förenklas Migrationsverkets handläggning och 
kontroll av om kravet på kunskaper är uppfyllt och sannolikheten 
för att alla ärenden blir lika behandlade ökar. 

8.2 Andra sätt att visa kunskaper i svenska 

8.2.1 Sfi 

Förslag: Ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 
godkänt betyg i svenska för invandrare i kurs D.  

 
När det gäller möjligheterna för en invandrad person att visa sina 
kunskaper i svenska ligger det nära till hands att först titta på kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Detta efter-
som många som invandrar till Sverige studerar sfi. 

Sfi är tillgängligt för den som är bosatt i Sverige och saknar de 
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar 
till att ge. Rätten till sfi gäller från och med andra kalenderhalvåret 
det år man fyller 16 år.1 Sfi består av studievägarna 1, 2 och 3 och 
kurserna A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C 

 
1 20 kap. 31 § skollagen (2010:800). 
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och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av 
kurserna C och D. Studievägarna är sammanhållna och riktar sig till 
personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studie-
väg har olika ingångskurser och progressionstakt. Kunskapskraven 
för en kurs är dock desamma oavsett studieväg. Studieväg 1 vänder 
sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och 
studieväg 3 till de som har mer studievana. Sfi anpassas således till 
individens bakgrund och kunskaper och utbildningen pågår under 
olika lång tid eftersom studieväg och vilken kurs/nivå som individen 
börjar på och hur snabbt han eller hon gör framsteg varierar (för mer 
information om sfi se avsnitt 4.1.2). Statistiken visar att de allra 
flesta förr eller senare når ett godkänt resultat. Under år 2019 nådde 
97 procent av de 35 procent av kursdeltagarna som slutförde en kurs 
inom sfi under ett år godkänt betyg (A–E). Antalet studerande på 
sfi det året var 153 000.2  

Med beaktande av sfi:s räckvidd och att det är en väletablerad 
undervisningsform med generösa möjligheter till kostnadsfria studier 
i svenska anser utredningen att ett godkänt betyg från sfi ska kunna 
användas som bevis på kunskaper i svenska vid anmälan eller ansökan 
om svenskt medborgarskap. Fråga är då vilken kurs eller nivå som 
ska kunna användas till styrkande av att det föreslagna kravet på kun-
skaper i svenska i medborgarskapslagen är uppfyllt. 

Av kursplanen för sfi framgår bl.a. följande. Syftet med sfi är att 
ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. 
Genom undervisningen i sfi ska individen ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, 
samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Indi-
viden ska även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa 
språket till olika mottagare och situationer, ett gott uttal, insikter i hur 
man lär sig språk, inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin 
fortsatta språkutveckling, sin förmåga att använda digital teknik och 
relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt sin förmåga 
att förhålla sig till information från olika källor. Utbildningen i sfi 
karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. 
Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som skrift-
ligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan inne-
fattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. 

 
2 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 
2020:906. 
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En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till 
ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.3 
Sfi är således en bred och omfattande språkutbildning. 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.4.2 att medborgarskapsprovet i 
svenska ska ligga på GERS-nivå A2 när det gäller muntlig och skrift-
lig färdighet och på B1 när det gäller hör- och läsförståelse. Migra-
tionskommittén föreslår i betänkandet En långsiktigt hållbar migra-
tionspolitik (SOU 2020:54 s. 215–218.) att det ska krävas kunskaper 
i svenska på GERS-nivå A2 för permanent uppehållstillstånd och att 
kunskaperna ska kunna visas genom godkänt betyg i sfi kurs C. 

Kurserna inom sfi har ingen uttalad koppling till den gemen-
samma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning 
och bedömning (GERS). Innan Skolverket arbetade om kursplanen 
i sfi år 2016 fanns däremot en sådan koppling. Utredningen använder 
därför de tidigare uppgifterna som en referens, väl medveten om att 
de uppgifterna inte rakt av kan anses motsvara dagens förhållanden. 
Enligt tidigare kurser/kursplaner ansågs den allra sista kursen inom 
sfi, kurs D, motsvara GERS-nivå B1, medan kurs C ansågs motsvara 
A2/A2+ och kurs B A1/A2.4 Mot bakgrund av vad som nu sagts och 
med beaktande av att medborgarskapsprovet föreslås bestå av en 
kombination av GERS-nivå A2 och B1 anser utredningen att en per-
son ska kunna visa kunskaper i svenska vid en ansökan eller anmälan 
om medborgarskap genom uppvisande av godkänt betyg på sfi kurs D. 
Utredningen har övervägt att föreslå att ett annat sätt att visa kunska-
per ska vara godkänt betyg i kurs C eftersom den kursen nivåmässigt 
ligger eller låg på GERS-nivå A2/A2+. Ett sådant förslag skulle 
dock innebära att kravet på hör- och läsförståelse blir lägre än den 
som krävs för godkänt medborgarskapsprov vilket inte bedöms 
lämpligt. Den nu föreslagna ordningen kan möjligen också bidra till 
att fler elever studerar sfi t.o.m. kurs D vilket utredningen anser är 
positivt. 

Godkänt betyg på en kurs i sfi innebär för närvarande att eleven 
minst har fått betyget E.5 Från och med den 1 januari 2022 kommer 
betygsskalan emellertid endast att bestå av ett steg för godkänt 

 
3 Informationen är hämtad från Statens skolverk (2020). Kursplan för kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare. 
4 Medborgarskapsutredningen (2013). Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). Stock-
holm: Justitiedepartementet. 
5 Se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) och jfr prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
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resultat: Godkänt.6 Detta bör återspeglas i den nya bestämmelsen i 
medborgarskapslagen. Det föreslås därför att bestämmelserna for-
muleras som att ett sätt att visa efterfrågade kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap ska vara att visa godkänt betyg i svenska för 
invandrare i kurs D. Eftersom det är möjligt att läsa sfi inom ramen 
för folkhögskolornas verksamhet och, för den som är intagen på kri-
minalvårdsanstalt, hos Kriminalvården bör godkänt betyg i sfi kurs D 
från dessa anordnare också omfattas av bestämmelserna. 

I sammanhanget bör framhållas att det även är möjligt att få ett 
betyg i sfi genom en s.k. prövning. Migrationskommittén pekar t.ex. 
ut prövning som ett sätt att kunna få ett betyg i sfi (SOU 2020:54 
s. 218). En prövning innebär att det vid ett tillfälle görs en helhets-
bedömning av individens kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven i den kurs från vilken denne önskar få ett betyg. En prövning 
kan bara göras hos en huvudman som anordnar kursen i fråga. 
Avgiften om maximalt 500 kronor tillfaller också huvudmannen. 
Prövningen, som genomförs av en eller flera lärare, är relativt om-
fattande. Enligt uppgifter till utredningen tar en prövning av en kurs 
i sfi en heldag att genomföra och i dagsläget sker prövningar i 
Stockholmsområdet vid ett tillfälle per termin. För att uppnå god-
känt betyg i den kurs som man testas i krävs att man minst når betygs-
kriteriet E i alla färdigheter/språkförmågor. I Stockholm består pröv-
ningen av ett nationellt prov till vilket man lägger en skrivuppgift och 
en muntlig uppgift för att täcka in kunskapskraven för hela den kurs 
som individen ska prövas i.7 Endast några få procent klarar en pröv-
ning, dvs. erhåller ett godkänt betyg. Detta antas bero på att de som 
vill göra en prövning ser det som ett sätt att snabbare försöka uppnå 
ett godkänt betyg i sfi för att de gärna vill vara klara och kunna 
studera vidare. Mot bakgrund av vad som nu sagts är det sannolikt 
så att prövning troligtvis inte kommer att vara det sätt som de allra 
flesta kommer att använda för att erhålla ett godkänt betyg i sfi. 
Möjlighet att erhålla ett betyg i sfi genom prövning finns emellertid. 

 
6 Se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) i lydelse 2020:447 och prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
7 Uppgift från Vuxenutbildningscentrum Stockholm stad vid möte den 11 maj 2020. 
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8.2.2 Grundskola och gymnasium 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt med-
borgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 

1. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från 
a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 10, 

2. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk mot-
svarande grundskolans årskurs 9 från gymnasial introduktions-
utbildning, eller 

3. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från en 
kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande 
utbildning. 

 
Som framgår ovan är det i flera länder, bl.a. Danmark och Finland, 
möjligt att visa språkkunskaper för medborgarskap genom betyg 
från grundskolans sista årskurs, en studentexamen eller slutbetyg 
från gymnasiet. Utredningen anser att en liknande ordning kan vara 
lämplig även för svensk del av följande skäl. 

Kravet på kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap före-
slås gälla från och med 16 års ålder. Eftersom det råder skolplikt i 
Sverige är det sannolikt att många av de som invandrat till Sverige 
som barn kommer att ha eller i vart fall ha haft möjligheten att få ett 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans års-
kurs 9. Svenska som andraspråk är öppen för den som inte har svenska 
som modersmål, för den som har svenska som modersmål och har 
tagits in från en skola i utlandet eller den invandrarelev som har 
svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. 
Därutöver kan svenska som andraspråk anordnas som språkval i 
grundskolan och specialskolan, som elevens val, eller inom ramen för 
skolans val. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter under-
visning i svenska.8  

Precis som när det gäller språknivån i sfi är det enligt utredningens 
mening svårt att uttala sig om vilken nivå som svenskkunskaperna för 

 
8 5 kap. 14 och 15 §§ skolförordningen (2011:185). 
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årskurs 9 ligger på i förhållande till medborgarskapsprovets GERS-
nivå A2/B1. 

Av kursplanen i svenska för grundskolans årskurs 9 framgår bl.a. 
att genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa.9 

Av kursplanen framgår vidare att för att uppnå betyget E i svenska i 
årskurs 9, vilket motsvarar lägsta godkända betyg, uppställs bl.a. 
följande krav: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, 
på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån 
olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika 
texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och 
andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. […] Eleven kan 
skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 
samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer 
och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel 
uppbyggnad. […] Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen 
genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del 
underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och 
innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven 
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska 
språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande 
språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.10 

 
9 Av kursplanen för svenska som andraspråk framgår att eleverna som läser svenska som andra-
språk ska ges förutsättningar att utveckla samma förmågor med tillägg för förmågan att välja 
och använda språkliga strategier, se Statens skolverk (2020). Information om svenska som andra-
språk.  
10 Kraven för att uppnå betyget E i svenska som andraspråk är likartade, se Statens skolverk 
(2020). Information om svenska som andraspråk. 
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I sammanhanget kan framhållas att vid betygssättningen ska kun-
skapskraven läsas och tolkas i relation till syftet, det centrala inne-
hållet och den undervisning som har bedrivits. 

Enligt utredningens uppfattning är kurserna i svenska och svenska 
som andraspråk för årskurs 9 omfattande till sitt innehåll och det 
torde inte råda något tvivel om att den som erhållit ett godkänt betyg 
i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan har kun-
skaper i samtliga språkliga förmågor och kan kommunicera och göra 
sig förstådd. 

Med hänsyn till vad som nu sagts och med beaktande av att gränsen 
för när kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla 
föreslås gå vid 16 års ålder, är det enligt utredningens mening rimligt 
att låta ett betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grund-
skolans årskurs 9 kunna användas för att styrka en individs kunska-
per i svenska för förvärv av svenskt medborgarskap. För att indi-
viden ska anses uppfylla kravet på kunskaper i svenska måste betyget 
visa att denne är godkänd i ämnet. För närvarande innebär det att 
man ska ha ett betyg i intervallet A-E. Detta bedöms emellertid inte 
uttryckligen behöva anges i bestämmelserna, utan det räcker med att 
skriva godkänt betyg. En sådan ordning innebär att det inte behöver 
göras ändringar i bestämmelsen om och när betygsskalan ändras, lik-
som att också tidigare godkända betyg i ämnena i fråga från årskurs 9 
ska kunna användas för att visa kunskaperna i svenska. I medborgar-
skapslagen föreslås därför bestämmelser enligt vilka godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans årskurs 9 
ska kunna utgöra ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap. Bestämmelserna bör enligt utredningens uppfattning 
rimligen också omfatta den som har godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från grundsärskolans årskurs 9 eller special-
skolans årskurs 9 eller 10 då elever inom de skolformerna som ut-
gångspunkt är lika gamla som eleverna i grundskolans årskurs 9 och 
har studerat svenska lika länge som grundskoleeleverna har.11  

Utöver vad som nu sagts noteras att det finns möjlighet att läsa 
svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå inom ramen 

 
11 Specialskolan tar emot barn som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl 
inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan om de är dövblinda eller annars är synskadade 
och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en 
grav språkstörning (7 kap. 6 § skollagen [2010:800]). 
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för den gymnasiala introduktionsutbildningen.12 Syftet med intro-
duktionsutbildningen är att ge obehöriga elever möjlighet att komma 
in på ett nationellt program eller att se till att de i förlängningen får 
ett arbete. Den som studerat svenska eller svenska som andraspråk 
motsvarande grundskolans årskurs 9 inom introduktionsutbild-
ningen och som erhållit godkänt betyg i ämnet bör enligt utred-
ningens uppfattning också kunna ge in intyg om detta och på så sätt 
visa kunskaper i svenska för medborgarskap. 

När det sedan gäller kunskaper i svenska från gymnasiet anser 
utredningen att det finns en risk att den som invandrat till Sverige i 
nära anslutning till 16 års ålder kan hamna i kläm när det gäller att 
visa kunskaper från grundskolans årskurs 9. Detta då rätten till sfi 
inträder först det andra kalenderhalvåret man fyller 16 år och då det 
inte är givet att personen hunnit studera så pass länge att denne fått 
ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grund-
skolan eller att personen i fråga studerar på sfi. Enligt statistik från 
Skolverket uppnådde t.ex. 67 procent av de 16 121 elever som stu-
derade svenska som andrapråk i årskurs 9 läsåret 2019/20 godkänt 
betyg. Av de 4 883 nyinvandrade eleverna nådde 39 procent godkänt 
betyg.13 För att bl.a. möjliggöra för dessa personer att kunna visa 
kunskaper i svenska utan att behöva studera extra inför eller bekosta 
ett medborgarskapsprov, föreslår utredningen att den som kan visa 
upp ett godkänt betyg från en kurs i svenska eller svenska som 
andraspråk från gymnasiet ska anses ha sådana kunskaper i svenska 
som krävs för medborgarskap. Att det godkända betyget ska ha 
uppnåtts i en kurs och inte en årskurs grundar sig på att betyg i 
gymnasieskolan, till skillnad från grundskolan, sätts per kurs och 
inte per årskurs. Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts före-
slås införas i medborgarskapslagen. 

Vad gäller språknivån i svenska på gymnasiet noteras att den högsta 
kursen i svenska på gymnasiet, Svenska 3, anses motsvara det s.k. 
Tisus-testets nivå (se nedan). Några uppgifter om vilken eller vilka 
GERS-nivåer som kurserna i Svenska 1, 2 eller 3 i gymnasieskolan 
motsvarar har utredningen inte lyckats hitta. Utredningen utgår 

 
12 Bestämmelser om gymnasial introduktionsutbildning finns i 17 kap. skollagen (2010:800). 
Se också Statens skolverk (2020). Information om gymnasial introduktionsutbildning. 
13 Begreppet nyinvandrad elev avser elever födda utomlands som invandrat till Sverige under 
de senaste 4 åren och som inte bott i Sverige eller gått i svenska skola tidigare. Tiden för 
invandringen baseras på när eleven blev folkbokförd i Sverige och avser första gången eleven 
blev folkbokförd. Elever där uppgift om personnummer saknas omfattas inte av begreppet. 
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emellertid från att kurserna i svenska på gymnasiet ligger på en högre 
språklig nivå än kurserna i svenska för grundskolans årskurs 9, varför 
godkänt betyg i en kurs i svenska från gymnasieskolan också ska 
kunna användas för att visa att en individ har kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap på den GERS-nivå som krävs (A2/B1). 
Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts föreslås tas in i med-
borgarskapslagen. Bestämmelserna bör omfatta även den som har 
godkänt betyg från en kurs i svenska som andraspråk i gymnasiet 
och den som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra-
språk från en kurs i gymnasiesärskolan. Även den som har godkänt 
resultat från en kurs i svenska eller svenska som andraspråk från en 
folkhögskola på gymnasial nivå ska kunna använda sig av det resul-
tatet för att visa på kunskaper i svenska för medborgarskap. Detta 
då det är möjligt att på folkhögskola bl.a. läsa in gymnasiekompe-
tens. I de föreslagna bestämmelserna bör detta uttryckas som mot-
svarande utbildning. 

8.2.3 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt med-
borgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom god-
känt betyg i en kurs i svenska eller svenska som andraspråk från 
kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial 
nivå. 

 
Vad som sägs i avsnitt 8.2.2 ovan om möjligheterna att visa kun-
skaper i svenska och svenska som andraspråk för den som går i 
grund- eller gymnasieskola bör rimligen gälla även för den som har 
godkänt betyg i dessa ämnen från kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå. När det gäller svenska eller 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå bör framhållas att det 
finns två upplägg. Antingen studerar eleverna svenska eller svenska 
som andraspråk som en kurs om 700 verksamhetspoäng, eller så läser 
de en eller flera av de fyra delkurser i svenska eller svenska som andra-
språk som erbjuds inom komvux på grundläggande nivå. Delkurserna 
har olika verksamhetspoäng men uppgår totalt till 700 poäng. Enligt 
utredningens uppfattning är det rimligt att ställa krav på att det god-
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kända betyget ska ha uppnåtts i kursen i svenska eller svenska som 
andraspråk för att på så sätt upprätthålla något slags liknande nivå 
med grundskolans årskurs 9. Det vill säga att eleven ska ha genom-
gått kursen i svenska eller svenska som andraspråk om 700 verksam-
hetspoäng, alternativt att eleven kan visa att han eller hon har godkänt 
betyg i alla fyra delkurser i svenska eller svenska som andraspråk på 
komvux grundläggande nivå. 

På gymnasial nivå finns tre kurser i svenska eller svenska som 
andraspråk. Godkänt betyg från någon av dessa kurser bör enligt 
utredningens uppfattning också kunna användas för att styrka kun-
skaper i svenska för svenskt medborgarskap. Bestämmelser motsva-
rande vad som nu sagts föreslås tas in i medborgarskapslagen. 

8.2.4 Andra språkprov 

Förslag: Ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 
godkänt resultat på Tisus-test. 

 
I många andra länder finns allmänt tillgängliga språkprov som möj-
liggör för den som behöver visa språkkunskaper för t.ex. medborgar-
skap eller studier på universitet eller högskola att efter genomgångna 
tester erhålla ett bevis på sin språknivå. I t.ex. Förenade kungariket 
och Kanada finns ett flertal tester för dessa syften, sannolikt beror 
det stora urvalet på att de är engelskspråkiga länder. Men även i t.ex. 
Norge finns andra språkprov att genomgå och använda sig av för att 
visa kunskaper än norskprovet som är mera officiellt kopplat till 
medborgarskap. 

Som nämns i avsnitt 7.1 finns i Sverige flera olika språkprov, bl.a. 
språkproven Swedex och Tisus. Det förstnämnda provet arrangeras 
av studieförbundet Folkuniversitetet och finns på tre GERS-nivåer; 
A2, B1 och B2. Swedexprovet testar individens kunskaper inom alla 
språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva och kan tas oberoende 
av hur man har lärt sig svenska. Ett Swedex-certifikat kan användas 
som bevis om man t.ex. vill arbeta i Sverige, fortsätta sina studier i 
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svenska eller gå en utbildning på svenska som inte kräver mera 
avancerade språkkunskaper.14  

Tisustestet, Test i svenska för universitets- och högskolestudier, 
bedöms motsvara Svenska 3 på gymnasiet, dvs. en mycket hög nivå 
av svenskkunskaper.15 Testet konstrueras av Institutionen för svenska 
och flerspråkighet vid Stockholms universitet och testar läsförståelse 
samt skriftlig och muntlig färdighet. Ett godkänt Tisusresultat fun-
gerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag och ger 
behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige.16 I avsnitt 7.1 
finns ytterligare exempel på språkprov som kan användas för att visa 
språkkunskaper inför arbete inom vården eller för ansökan om yrkes-
legitimation hos Socialstyrelsen. 

Utredningen anser att det är rimligt att det även i Sverige införs 
en möjlighet att visa kunskaper i svenska genom andra språkprov än 
medborgarskapsprovet. Av de språkprov som nu finns tillgängliga är 
det ett prov som ger behörighet för universitets- och högskolestudier: 
Tisus. Utredningen anser därför att ett godkänt provresultat från det 
provet ska kunna vara ett annat sätt att visa att man har kunskaper i 
svenska för svenskt medborgarskap. För att kunna bestämma om 
andra språkprov som inte ger behörighet till akademiska studier skulle 
kunna användas för att visa språkkunskaper för medborgarskap krävs 
bl.a. att man inhämtar information om hur provet konstrueras och 
av vem liksom vilka garantier som ställs upp för att förhindra eller 
minimera risken för fusk vid genomförandet av proven för att nämna 
några viktiga parametrar. Detta arbete kräver kunskaper som inte 
finns inom utredningen. Utredningen lämnar därför inga ytterligare 
förslag i denna del.  

 
14 Folkuniversitetet (2020). Information om Swedex testet. www.folkuniversitetet.se/mer- 
om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/swedex-swedish-examinations [2020-11-16] och www. 
folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/swedex-swedish-examinations/ 
vanliga-fragor-och-svar/for-dig-som-vill-gora-swedex/ [2020-11-16]. 
15 Svenska språket (2020). Information om språktest i svenska. www.svenskaspraket.si.se/for-
studenter/spraktest-svenska/ [2020-11-16]. 
16Institutionen för svenska och flerspråkighet (2020). Information om Tisus testet. www.su.se/ 
svefler/tisus [2020-11-16]. 
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8.2.5 Nordiska språkkunskaper 

Förslag: Vid anmälan eller ansökan om förvärv av svenskt med-
borgarskap enligt 7–10, 11 och 13 §§ lagen om svenskt med-
borgarskap ska en utlänning anses ha kunskaper i svenska om han 
eller hon kan visa godkänt avgångsbetyg i danska, norska eller 
svenska från en nordisk grundskola eller ett nordiskt gymnasium. 

 
Av avsnitt 6.3.2 framgår att det inte ska ställas upp krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för nordiska medborgare som önskar 
förvärva medborgarskap genom anmälan enligt 18 och 19 §§ med-
borgarskapslagen. Förslaget grundar sig på 1962 års Helsingforsavtal 
och ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap (SÖ 
2004:30), och som därefter ersatts med ett nyare avtal (SÖ 2012:6). 
Nordiska medborgare kommer emellertid träffas av kunskapskravet 
vid förvärv av medborgarskap genom anmälan och ansökan enligt 7–
10 samt 11 och 13 §§ medborgarskapslagen. Frågan är då om det ska 
finnas andra sätt att visa kunskaper på för dem i de fallen. 

I flera av de nordiska länder där det finns krav på kunskaper för 
medborgarskap ges nordiska medborgare i vissa fall möjlighet att 
visa språkkunskaper på annat sätt än genom godkänt resultat på ett 
språkprov. I Danmark görs t.ex. undantag från kravet på danskkun-
skaper för svenskar och norrmän som kan visa avgångsbetyg från 
svensk eller norsk grundskola. I Norge kan undantag från språk-
kravet medges om individens arbetsgivare kan styrka arbetstagarens 
språkkunskaper. I Finland finns inget uttryckligt undantag från 
språkkunskapskravet för svenska eller nordiska medborgare. Några 
uppgifter som styrker att svenskar, danskar, finnar eller norrmän 
undantas från språkkravet på Island har inte kunnat hittas. 

Danska, norska och svenska är skandinaviska språk som tillhör 
språkfamiljen germanska språk. Språken har liknande alfabet, anses 
ha ett gemensamt ursprung och betraktas ibland som dialekter av 
samma språk. Isländska är precis som svenska, norska och danska ett 
nordgermanskt språk, men skiljer sig i uttal och grammatik från dem 
på ett sätt som gör isländska svårt att förstå för skandinaver. Finska 
å sin sida hör till språkfamiljen uraliska och skiljer sig därför funda-
mentalt från de germanska språken i såväl grammatik som ordförråd. 
I Finland finns två nationella språk: finska och svenska. 
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Med beaktande av den språkliga gemenskap som föreligger mellan 
svenska, norska och danska och de möjligheter till undantag från 
språkkravet som erbjuds svenskar som ansöker om medborgarskap i 
Danmark och Norge föreslås en ny bestämmelse enligt vilken den 
som kan visa upp godkänt avgångsbetyg i danska eller norska från 
dansk eller norsk grundskola eller gymnasium ska anses ha kun-
skaper i svenska. Med beaktande av att svenska är ett av Finlands 
officiella språk ska bestämmelsen även omfatta den som kan visa upp 
ett avgångsbetyg från finsk grundskola eller finskt gymnasium av 
vilket det framgår att denne har godkänt betyg i ämnet svenska. På 
liknande sätt föreslås att den som kan visa ett avgångsbetyg från 
isländsk grundskola eller isländskt gymnasium av vilket det framgår 
att denne har studerat danska, norska eller svenska med godkänt 
betyg också ska anses uppfylla kravet på kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap. Utredningens ställningstagande vad gäller 
isländska avgångsbetyg grundar sig på att det i grundskolan är obli-
gatoriskt att läsa danska och att det är möjligt att läsa norska och 
svenska för den som har särskilda skäl. Den nya bestämmelsen i 
medborgarskapslagen ska omfatta förvärv av medborgarskap enligt 
7–10, 11 och 13 §§ och utformas i enlighet med vad som nu sagts. 
Med avgångsbetyg ska förstås slutbetyg från grundskola eller gym-
nasieexamen. Att bestämmelsen ska omfatta också förvärv genom 
anmälan beror på att de bestämmelserna inte grundas på 1962 års 
Helsingforsavtal (jfr avsnitt 6.3.2 och vad som sägs i inledningen till 
detta avsnitt). 

8.3 Andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 

8.3.1 Grundskola, gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara 
genom 

1. godkänt betyg i samhällskunskap från 
a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 10,  
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2. godkänt betyg i samhällskunskap från en kurs i gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan eller motsvarade utbildning, eller 

3) godkänt betyg i en kurs i 
a) samhällskunskap eller grundläggande samhällsorienterande 

ämnen från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, eller 
b) samhällskunskap från kommunal vuxenutbildning på gym-

nasial nivå. 

Inledning 

I kapitel 7 föreslås att det ska tas fram ett prov i grundläggande sam-
hällskunskap för svenskt medborgarskap för den som önskar få ett 
bevis på sina kunskaper i ämnet. Utöver godkänt resultat på med-
borgarskapsprovet i samhällskunskap bör det på samma sätt som för 
kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap föras in bestäm-
melser som anger vilka eventuella andra betyg, intyg och examina 
som kan användas till styrkande av kunskaper i samhällskunskap. 

I avsnitt 7.5 redogörs för de överväganden som utredningen gör 
när det gäller grunden för och utformningen av provet i samhälls-
kunskap. När det gäller konstruktionen av provet har utredningen 
landat i att den ska utgå från en särskilt framtagen bok som baseras 
på kursen i grundläggande samhällsorienterande ämnen som ges inom 
den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Kurserna 
inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå kan 
sägas motsvara grundskolan upp till årskurs 9. 

Grundskola och gymnasium 

För att säkerställa att de andra sätt som ska vara möjliga för att visa 
kunskaper i samhällskunskap inte understiger de som kommer att 
testas genom medborgarskapsprovet och med beaktande av att 
kravet på kunskaper gäller från 16 års ålder föreslår utredningen att 
godkänt betyg från grundskolans årskurs 9 ska kunna användas som 
bevis för att en person har de kunskaper i samhällskunskap som efter-
frågas för medborgarskap. Individens kunskaper i samhällskunskap i 
årskurs 9 bedöms vara mera omfattande än de kunskaper som en per-
son kan förväntas ha förvärvat efter att ha läst den bok som föreslås 
tas fram och ska läggas till grund för medborgarskapsprovet i samhälls-
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kunskapsdelen. Bestämmelserna ska införas i medborgarskapslagen 
och bör omfatta också grundsärskolans årskurs 9 och specialskolans 
årskurs 9 eller 10 då elever i dessa skolformer som utgångspunkt har 
samma ålder som de i grundskolans årskurs 9 och har studerat lika 
länge. 

Vidare ska godkänt betyg från en kurs i samhällskunskap från 
gymnasieskolan kunna användas som bevis på kunskaper för att 
säkerställa att den som kom till Sverige i nära anslutning till 16 års 
ålder inte ska hamna i kläm och behöva bekosta ett medborgarskaps-
prov på samma sätt och av samma anledning som föreslås för svenska 
och svenska som andraspråk (se avsnitt 8.2.2). Bestämmelserna bör 
omfatta också godkänt betyg från en kurs i samhällskunskap från 
gymnasiesärskolan och motsvarande utbildning. Med motsvarande 
utbildning ska förstås godkänt resultat från en kurs i samhällskun-
skap på gymnasial nivå från folkhögskola då det är möjligt att läsa in 
gymnasiekompetens där. Det är också lämpligt att ha liknande sätt 
att visa kunskaper på för svenska och samhällskunskap. 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå 

Vad som sägs ovan om möjligheterna att visa kunskaper i samhälls-
kunskap för den som går i grund- eller gymnasieskola bör gälla även 
för den som har godkänt betyg i dessa ämnen från kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. När det gäller sam-
hällskunskap på grundläggande nivå finns en kurs på grundläggande 
nivå. Kravet på godkända kunskaper ska således kopplas till den 
kursen i samhällskunskap. Bestämmelser motsvarande vad som nu 
sagts föreslås tas in i medborgarskapslagen. 

Vad sedan gäller kurserna i grundläggande samhällsorienterande 
ämnen inom den kommunala vuxenutbildningen som föreslås läggas 
till grund för utformningen av den bok som medborgarskapsprovet 
i samhällskunskap ska baseras på anser utredningen att den om-
ständigheten är anledning nog för låta ett godkänt betyg i någon av 
dessa kurser (inledande kurs eller fortsättningskurs) användas som 
bevis på att en individ har sådana grundläggande kunskaper i sam-
hällskunskap som ska krävas för svenskt medborgarskap. Det före-
slås därför att även kunskaper från en kurs i grundläggande samhälls-
orienterande ämnen från kommunal vuxenutbildning ska kunna ut-
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göra ytterligare ett annat sätt att visa kunskaper i samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap. Kunskaper har den som kan visa godkänt 
betyg från någon av de nu nämnda kurserna. 

8.3.2 De nordiska länderna 

Bedömning: Något annat sätt att visa kunskaper i samhälls-
kunskap för personer som har avgångsbetyg i samhällskunskap 
från en nordisk grundskola eller gymnasieskola föreslås inte. 

 
När det gäller krav på kunskap i samhällskunskap för medborgarskap 
i Norden kan konstateras att varken Finland eller Island ställer upp 
något sådant krav. I Danmark och Norge finns dock krav på kun-
skaper i samhällskunskap för medborgarskap. I Danmark undantas 
emellertid svenska och norska medborgare som kan visa att de har 
avgångsbetyg från svensk eller norsk grundskola från samhällskun-
skapskravet. Någon liknande möjlighet finns inte i Norge. 

Det kan övervägas om man i likhet med den danska modellen ska 
kunna anse att en individ uppfyller kravet på kunskaper i samhälls-
kunskap med hjälp av ett avgångsbetyg från en nordisk grundskola. 
Detta eftersom de nordiska länderna har liknande grundläggande 
strukturer och principer och syn på bl.a. demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det 
är fråga om olika länder och att det i varje land finns specifika för-
hållanden. Mot bakgrund av vad som nu sagts anser utredningen inte 
att det bör införas några särskilda bestämmelser med alternativa sätt 
för nordiska medborgare att visa kunskaper när det gäller samhälls-
kunskap. 
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9 Dispens från kravet 
på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap  

I detta kapitel lämnar utredningen förslag på bestämmelser om 
möjligheten att få dispens från kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap om det finns särskilda skäl. Prövningen av om det 
finns särskilda skäl för dispens föreslås ske inom ramen för ordinarie 
handläggning av en ansökan eller anmälan om medborgarskap.  

9.1 Dispens från kunskapskravet 

Förslag: Det ska vara möjligt att få dispens från kravet på kun-
skaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för med-
borgarskap.  

 
Utredningen föreslår i kapitel 6 att det ska införas ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt 
medborgarskap för i princip alla som fyllt 16 men inte 67 år.1 
Kunskaperna ska visas antingen genom godkänt resultat på ett sär-
skilt medborgarskapsprov eller på annat sätt. Medborgarskapsprovet 
föreslås bestå av två delar och pröva kunskaper i svenska och grund-
läggande samhällskunskap inom vissa områden och på en viss nivå. 
Provdelen i svenska ska pröva individens läs- och hörförståelse på en 
nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan prövningen av den muntliga 
och skriftliga färdigheten ska ligga på GERS-nivå A2. När det gäller 
prövningen av kunskaper i grundläggande samhällskunskap föreslås 

 
1 Statslösa personer under 21 år som är födda i Sverige liksom nordiska medborgare som blir 
svenska medborgare genom anmälan i vissa fall ska enligt förslaget i avsnitt 6.3.2 dock inte 
omfattas av kravet på kunskaper. 
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den utgå från sådana uppgifter som man behöver kunna för att leva i 
Sverige och fungera i samhället. Provet föreslås också utformas på 
en nivå som inte överstiger den språknivå avseende läsförståelse som 
ska krävas för medborgarskap, dvs. GERS-nivå B1. Andra sätt att 
visa kunskaper ska bl.a. vara genom godkänt resultat i svenska och 
samhällskunskap från grundskolans årskurs 9 eller gymnasiet eller 
godkänt resultat i en kurs i svenska eller samhällskunskap från kom-
munal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att 
nämna några möjligheter (se kapitel 8).  

Utredningens förslag grundar sig på att kunskapskrav för med-
borgarskap har såväl symbolisk som praktisk betydelse. Ett krav på 
kunskaper visar att det från samhälleligt perspektiv är viktigt att de 
som lever i Sverige och blir svenska medborgare kan svenska och har 
grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar. Detta kan i sin 
tur leda till en känsla av samhörighet. Nivån på språkkravet kan inte 
sättas för högt eftersom det riskerar att leda till att människor 
exkluderas på grund av att de inte klarar att lära sig svenska på den 
uppställda språknivån. I sammanhanget kan framhållas att det kan 
finnas svenska medborgare som är födda i Sverige och har bott här 
hela sina liv men vars skrivförmåga på svenska inte når upp till 
GERS-nivå B2.2 Utifrån samhörighetstanken kan kravet emellertid 
inte heller sättas för lågt eftersom kunskaper i svenska på viss nivå är 
en förutsättning för att individen ska kunna ta till vara sina rättig-
heter och utföra sina skyldigheter samt delta och interagera i det 
svenska samhället. Utredningen har därför försökt att balansera 
nivån på de krav som ställs upp så att de flesta människor ska kunna 
nå upp till den nivå som föreslås för medborgarskap, även om de har 
olika bakgrunder och förutsättningar.  

Trots de avvägningar som gjorts går det emellertid inte att bortse 
från att det kommer finnas personer som inte kommer att kunna 
klara av eller ens kan förväntas klara av att genomföra medborgar-
skapsprovet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på 
annat sätt. Detta eftersom människors förutsättningar och förmåga 
att lära sig och utveckla ett andraspråk varierar, bl.a. beroende på 
språklig bakgrund och utbildning, men också på grund av andra 
personliga förhållanden och funktionsnedsättningar. För den som 

 
2 Jfr Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants. rm.coe.int/linguistic-integration-of-adult-
migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb s. 62. 
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inte har förmåga att visa kunskaper i de delar som krävs för med-
borgarskap måste det finnas en möjlighet att få dispens från kun-
skapskravet.  

Som framgår av kapitel 5 är det vanligt med undantags- eller 
dispensbestämmelser i länder som ställer krav på kunskaper för med-
borgarskap. I Danmark kan undantag t.ex. medges för den som har en 
medicinsk diagnos av långvarig fysisk, psykisk, kognitiv eller intellek-
tuell funktionsnedsättning och som till följd av den inte har eller 
kommer att kunna ha rimliga förutsättningar att uppfylla kravet på 
godkänt prov i danska och samhällskunskap, även om proven genom-
förs med stöd och/eller anpassningar. Liknande bestämmelser kopp-
lade till hälsotillstånd och/eller funktionsnedsättning finns också i de 
andra nordiska länderna och t.ex. Förenade kungariket. Exempel på 
andra omständigheter som kan utgöra skäl för undantag från krav 
finns i Finland där den som var myndig vid ankomsten till Finland 
och som då inte kunde läsa eller skriva och som vid ansökan om med-
borgarskap fortfarande inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål 
eller något annat språk kan undantas från språkkravet för med-
borgarskap. För att undantag ska kunna medges på den grunden 
krävs dock att sökanden har elementära färdigheter i att förstå och 
tala finska eller svenska eller att denna under en lång tid regelbundet 
har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Undantag kan således 
inte medges endast på den grunden att sökanden inte kan läsa och 
skriva på finska eller svenska. Inte heller bristfälliga skriftliga språk-
kunskaper eller långsam inlärningsförmåga berättigar till undantag.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts föreslår utredningen att det 
ska införas en möjlighet till dispens från kravet på kunskaper, dvs. 
att en enskild under vissa omständigheter ska kunna förvärva med-
borgarskap trots att denna inte uppfyller kravet på kunskaper.    
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9.2 Dispens från kravet på kunskaper endast 
om det finns särskilda skäl 

Förslag: Den som inte kan visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 7–10 §§ lagen om svenskt medborgarskap för-
värvar svenskt medborgarskap endast om han eller hon på grund 
av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kun-
skaper. 

En sökande som inte kan visa kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 11 § 6 och 13 § lagen om svenskt med-
borgarskap får naturaliseras endast om han eller hon på grund av 
särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kunskaper. 

 
Som framgår ovan och av kapitel 5 är andra länders bestämmelser om 
undantag från krav på kunskaper för medborgarskap kopplade till en 
individs funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som är 
av mera varaktig natur och av viss omfattning. Individen ska sakna 
eller ha liten förmåga att visa att han eller hon har de efterfrågade 
kunskaperna eller att han eller hon inte kan uppnå den kunskapsnivå 
som ställs upp för medborgarskap på grund av funktionsnedsätt-
ningens eller de personliga förhållandenas påverkan på dennas för-
måga. Vidare synes det vara upp till individen att visa att denna inte 
förmår eller kan nå kunskapskravet på grund av en funktionsnedsätt-
ning eller personliga förhållanden. Bestämmelserna om dispens från 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i medborgar-
skapslagen bör enligt utredningens uppfattning ha en liknande ut-
formning.  

Med begreppet funktionsnedsättning förstås enligt Socialstyrelsen 
att en person har nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga. Funktionsnedsättningen kan ha uppstått till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada.3 Sådana skador, tillstånd eller sjuk-
domar kan vara av bestående eller övergående natur. Som exempel 
kan nämnas att en fysisk funktionsnedsättning kan innebära att man 
har helt eller delvis nedsatt hörsel, en synnedsättning eller är döv-
blind och därför har svårigheter med bemötande, förståelse, kom-

 
3 Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsens termbank. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv [2020-12-19]. 
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munikation och/eller inlärning.4 En psykisk funktionsnedsättning 
kan innebära problem med minnet, svårigheter med att få saker 
gjorda, att planera och/eller hantera stress, medan en intellektuell 
funktionsnedsättning i form av en utvecklingsstörning kan innebära 
svårigheter med t.ex. förståelse och inlärning.5 Bland vanligt före-
kommande funktionsnedsättningar märks läs- och skrivsvårigheter.  

Enligt utredningens uppfattning är det inte funktionsnedsätt-
ningen i sig som ska vara avgörande för om dispens ska medges, utan 
hur funktionsnedsättningen inverkar på en persons förmåga att visa 
kunskap eller på dennas förmåga att nå de kunskaper som ska krävas 
för förvärv av medborgarskap. Om en funktionedsättning innebär att 
en person t.ex. inte har förmåga att läsa eller inte har förmåga att tala 
så bör dispens från kravet på kunskaper kunna medges åtminstone i 
den eller de delar som påverkas av funktionsnedsättningen under för-
utsättning att individen kan styrka att det förhåller sig på det sättet. En 
annan ordning skulle kunna innebära att individen utesluts från med-
borgarskap utan egen förskyllan, vilket skulle vara olyckligt.  

Utifrån vad som nu sagts skulle dispens kunna aktualiseras t.ex. 
för den som är helt blind och därför inte kan nå godkänt resultat på 
medborgarskapsprovets läsförståelsedel eller för den som är stum 
och därför inte kan få godkänt resultat på den muntliga delen i med-
borgarskapsprovet på svenska. På liknande sätt skulle dispens kunna 
aktualiseras för den som sedan födseln har ett gravt förståndshandi-
kapp eller för personer med andra funktionsnedsättningar som har 
en stor inverkan på förmågan att lära sig och/eller visa kunskap och 
därför inte kan genomföra medborgarskapsprovet eller visa kun-
skaper på annat sätt.  

Dispens ska således kunna medges dels på grund av att individen 
inte kan uppfylla kravet på kunskaper i vare sig svenska eller sam-
hällskunskap, dels på grund av att denne kan uppfylla kunskaps-
kravet för endast det ena ämnet eller endast delar av ett ämne. Den 
som inte har förmåga att nå godkänt resultat eller genomföra t.ex. en 
provdel i svenska i medborgarskapsprovet och därför bara har god-
känt i t.ex. tre av fyra språkdelar på delprovet i svenska ska således 

 
4 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Döv eller nedsatt hörsel i kombination med 
ytterligare funktionsnedsättningar. www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-
horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/ 
[2020-12-19]. 
5 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsned-
sättning. www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/ [2020-12-19].  

http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/
http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/
http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/
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kunna medges dispens. I sammanhanget är det viktigt att framhålla 
att den individ som kan visa kunskap med hjälp av stöd eller anpass-
ning inte ska omfattas av reglerna om dispens. Ett resonemang kring 
begreppet anpassning i förhållande till medborgarskapsprovet finns 
i avsnitt 12.6. Men i korthet kan sägas att anpassning innebär att 
individen har förmåga att visa kunskap, men att förmågan är nedsatt 
t.ex. på grund av en funktionsnedsättning och därför behöver anpass-
ningar göras så att individen kan få visa sina kunskaper. Som typ-
exempel på anpassning från utbildningsområdet kan nämnas att grav 
dyslexi eller ADHD kan innebära att individen får längre tid på sig 
vid genomförandet av ett prov, att denna får ta rast under provets 
genomförande eller får sitta enskilt i ett rum eller en sal. För den 
med synnedsättning kan anpassning innebära att provtexten för-
storas upp eller skrivs i färg.  

Skillnaden mellan dispens och anpassning är således att bestäm-
melserna om dispens träffar den som saknar förmåga att visa kun-
skap eller den som har en sådan kraftigt nedsatt förmåga att det inte 
är rimligt att kräva att denna ska kunna visa kunskaper för med-
borgarskap, medan anpassning är till för den som har förmåga att 
visa kunskap men behöver stöd för att kunna göra det.  

Sammanfattningsvis innebär den omständigheten att en person 
har en funktionsnedsättning inte i sig att det finns en absolut rätt till 
dispens från kravet på kunskaper för medborgarskap. Det avgörande 
blir funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet i kom-
bination med dess inverkan på individens förmåga att visa eller upp-
nå kunskapskravet. Grunden för dispens är således alltid individuell. 
Enligt utredningens uppfattning bör också andra personliga och 
individuella förhållanden kunna utgöra grund för dispens om de är 
av sådan omfattning och varaktighet samt påverkar individens för-
måga att visa kunskap på sådant sätt som anges om funktionsned-
sättningar.  

Som nämns ovan har t.ex. Finland bestämmelser om undantag 
från språkkravet för den som vid invandringen till landet inte kunde 
skriva eller läsa och vars förmåga inte förbättrats sedan dess. För att 
medges undantag krävs dock att sökanden har elementära färdig-
heter i att förstå och tala finska eller svenska eller att denna under en 
lång tid regelbundet har deltagit i språkundervisning. Bristfälliga 
skriftliga språkkunskaper eller långsam inlärningsförmåga berättigar 
således inte till något generellt undantag från språkkravet. Liknande 
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omständigheter skulle kunna falla in under begreppet personliga 
förhållanden också i Sverige. För den som invandrat till Sverige i 
relativt hög ålder och då inte kunde skriva eller läsa – kanske på 
grund av kort eller obefintlig utbildning från hemlandet – och vars 
modersmål såväl i tal som skrift ligger långt ifrån svenska, är studier 
i svenska sannolikt betydligt mer utmanande än för den som var 
yngre vid invandringen och har gått i skolan. Dock inte sagt att det 
är omöjligt att lära sig svenska och nå de krav som föreslås ställas upp 
för medborgarskap eller att inlärningssvårigheter eller illiteracitet vid 
invandringen ska ge en generell rätt till dispens från kunskapskravet. 
Bedömningen av rätten till dispens ska som anges ovan alltid göras 
utifrån hur en funktionsnedsättning eller andra personliga för-
hållanden påverkar förmågan att visa kunskaperna. Nedsättningen 
eller förhållandenas inverkan ska således vara omfattande och var-
aktiga över tid.  

I bl.a. Danmark och Finland krävs för undantag från kravet på 
kunskaper att individen kan visa att denna har viss språk- eller sam-
hällskunskap och/eller att denna t.ex. har deltagit i språkundervis-
ning eller har gjort sitt bästa för att nå så hög kunskapsnivå som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. Utredningen anser att liknande 
hänsyn bör tas också i Sverige. Den som vill ha dispens från kravet 
på kunskaper bör således kunna visa att denna t.ex. har deltagit i sfi 
eller språkundervisning under en längre tid och att denna har gjort 
flera och ärliga försök att nå godkänt betyg i sfi. För den som helt 
saknar förmåga kan detta dock knappast krävas.  

Vad som nu sagts bör enligt utredningen formuleras som att den 
som inte kan visa kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
kunna medges dispens från kunskapskravet om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kun-
skaper. Utredningen har härvid gjort följande överväganden.  

Migrationskommittén har i sitt betänkande föreslagit att det ska 
införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för per-
manent uppehållstillstånd, men att kravet på kunskaper inte ska upp-
rätthållas om det föreligger synnerliga skäl (se förslag till ny 5 kap. 7 
och 7 a §§ utlänningslagen [2005:716], SOU 2020:54 s. 48). När det 
gäller möjligheten till undantag på grund av synnerliga skäl uttalar 
kommittén bl.a. följande (s. 464 f.):  
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Undantag från kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
samt försörjningskravet, ska också göras om det finns synnerliga skäl. 
Det innebär att det endast i undantagsfall ska beviljas ett permanent 
uppehållstillstånd trots att kraven inte är uppfyllda. Undantag ska vara 
möjligt i situationer när det inte framstår som rimligt för en enskild att 
nå kraven. Bedömningen måste anpassas till vilket krav det är fråga om. 
Det kan finnas goda skäl att t.ex. äldre personer och personer med funk-
tionsnedsättning inte ska behöva uppfylla försörjningskravet. Personer 
som söker skydd i Sverige kan ha genomgått traumatiska upplevelser som 
gör att förmågan att tillgodogöra sig undervisning försämrats och att det 
inte krävas att de uppfyller kunskapskraven. En annan aspekt som kan 
vägas in är hur länge den enskilde vistats i Sverige med tidsbegränsade 
uppehållstillstånd. En person som under mycket lång tid vistats här utan 
att ha kunnat nå de föreskrivna kraven ska kunna undantas på grund av 
synnerliga skäl. Någon bestämd tidsgräns bör inte anges utan det blir 
frågan om bedömningar i enskilda fall. Det kan vara så att det finns olika 
faktorer som samverkar och som vid en samlad bedömning gör att 
undantag ska medges.6  

Utredningens förslag på kunskaper i svenska när det gäller läs- och 
hörförståelse föreslås ligga på GERS-nivå B1, medan nivån på den 
muntliga och skriftliga färdigheten föreslås ligga på A2. Språknivån har 
valts med omsorg och utredningen har försökt att balansera förslaget 
utifrån olika hänsyn. Trots detta är GERS-nivå B1 på svenskkunskaper 
en relativt hög nivå som ofrånkomligen kommer att vara svår, om än 
inte omöjlig, för vissa att nå. För den som har en funktionsnedsättning 
eller har andra personliga förhållanden som påverkar förmågan att lära 
sig och visa kunskap kan nivån vara utmanande att uppnå.  

Migrationskommitténs förslag om språkkunskaper för permanent 
uppehållstillstånd innebär att det ska krävas godkänt resultat från sfi 
kurs C. Kurs C motsvarar ungefär språkkunskaper på GERS-nivå A2 
(se avsnitt 8.2.1). Eftersom Migrationskommitténs förslag om språk-
kunskaper ligger på en lägre språknivå än förslaget i detta betänkande 
är det inte orimligt att ställa upp ett högre krav för undantag eller 
dispens. Detta då det enligt utredningens uppfattning sannolikt finns 
ett samband mellan kravet på språknivå och antalet personer som kan 
medges dispens. Vid en låg språknivå kommer antalet personer som 
söker och kan få dispens troligen att vara färre eftersom kravet är mera 
uppnåbart. Omvänt gäller att vid krav på en högre språknivå kommer 
antalet personer som söker dispens sannolikt att vara fler, då det är 
fler som har svårare att nå upp till kravet. Det är alltså inte orimligt 

 
6 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet. s. 464 f. 
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att ha ett högt krav för dispens om den nivå som ska uppnås är låg. 
Men om det kravet upprätthålls vid en högre språknivå, kommer det 
att bli betydligt svårare att medges dispens från kravet. Utredningen 
har därför kommit fram till att det i medborgarskapssammanhang 
ska krävas särskilda skäl för dispens.  

Särskilda skäl ska förstås som en i sammanhanget väsentlig funk-
tionsnedsättning och kan, som anges ovan, också innefatta andra 
personliga förhållanden som har samma inverkan på individens för-
måga att visa sina kunskaper. Att funktionsnedsättningen eller de 
personliga förhållandena ska vara väsentlig(a) för att utgöra grund 
för dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
innebär att nedsättningen ska vara av en viss omfattning och mera av 
ett permanent tillstånd, dvs. inte av temporär eller övergående natur. 
Funktionsnedsättningen eller de personliga förhållandena måste ut-
göra ett sådant hinder för individen att det inte rimligen kan förväntas 
av denna att han eller hon kan visa kunskaper i svenska och/eller sam-
hällskunskap. Detta ska förstås som att det ska framstå som mycket 
svårt för individen att göra medborgarskapsprovet eller visa kun-
skaper i svenska och samhällskunskap på annat sätt, även med anpass-
ning. För att dispens ska kunna medges bör individen som utgångs-
punkt också kunna visa att denna har försökt att göra medborgar-
skapsprovet och/eller läst t.ex. sfi, svenska eller svenska som andra-
språk. Vid prövningen av om det föreligger särskilda skäl måste det 
således göras en helhetsbedömning av individens funktionedsättning 
eller personliga förhållanden, hur omfattande de är och hur stor 
sannolikheten är för att denna sett över tid inte kommer att kunna 
nå de krav som ställs upp. 

I enlighet med vad som gäller i andra länder och i enlighet med all-
männa förvaltningsrättsliga principer ska det ankomma på den som 
åberopar särskilda skäl att ge in underlag till stöd för detta i samband 
med ansökan eller anmälan om medborgarskap. Det är svårt att tala 
om exakt vilka handlingar som ska ges in eftersom de särskilda skälen 
kommer att variera mellan individerna i såväl orsak som intensitet och 
inverkan. Majoriteten av de individer som det nu är fråga om har dock 
sannolikt varit föremål för vårdinsatser eller specialinsatser hos Arbets-
förmedlingen eller haft särskilda stödåtgärder i skolan, varför de ofta 
redan torde ha dokument som visar vilka svårigheter de har att visa 
kunskap och som kan användas till stöd för att särskilda skäl före-
ligger.  
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9.3 Den lagtekniska regleringen 

Förslag: Bestämmelser om dispens från kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap ska tas in i 12 och 13 §§ lagen om 
svenskt medborgarskap och i en ny 10 a § i den lagen. 

 
Bestämmelserna om möjligheten att få dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för med-
borgarskap har samband med det krav på kunskaper som föreslås 
införas i medborgarskapslagen. Bestämmelserna om dispens införs 
därför lämpligast i samma författning. Fråga är då var i medborgar-
skapslagen bestämmelserna ska placeras.  

När det gäller naturalisation finns i 12 § medborgarskapslagen 
bestämmelser om dispens från de krav som ställs upp för medborgar-
skap i 11 § nämnda lag. Av bestämmelserna i 12 § första stycket fram-
går att naturalisation kan ske även om villkoren i 11 § inte är uppfyllda 
om sökanden tidigare har varit svensk medborgare (punkt 1), om 
sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare (punkt 2) 
eller om det annars finns särskilda skäl till det (punkt 3). Vid prövning 
enligt 12 § första stycket 2 av dispens från hemvistvillkoret tittar 
man ibland på om sökanden har en utbildning i svenska som bevis på 
att denna är integrerad i Sverige.7 Av praxis framgår att vid tillämp-
ningen av 12 § görs normalt en materiell prövning vid vilket de sam-
mantagna omständigheterna i det enskilda fallet beaktas för att utröna 
om sökanden har anpassat sig till det svenska samhället. Bland fak-
torerna som kan beaktas finns bl.a. sökandens anpassning till svenska 
förhållanden och kunskaper i svenska (Utlänningsnämndens beslut 
den 15 januari 1996, UN 94/07979).  

Dispensgrunden “särskilda skäl” infördes i medborgarskaps-
lagen genom att den tidigare dispensgrunden “med hänsyn till 
sökandens personliga förhållanden finns särskilda skäl för svenskt 
medborgarskap” i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 
ändrades till “det annars finns särskilda skäl”. I förarbetena uttalades 
att det ska finnas en möjlighet att även i fortsättningen beakta t.ex. 

 
7 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentarer. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 146 samt Arbetsmarknadsdepartementet (1983). Hemvisttidens beräkning i 
naturalisationsärenden och prövning av anmälningsärenden enligt medborgarskapslagen  
(DsA 1983:12). Stockholm: Regeringskansliet. 
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att Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk medborgare 
(prop. 1999/2000:147 s. 49).  

Bestämmelserna i 12 § första stycket medborgarskapslagen gör 
det som synes möjligt att medge dispens från kraven i 11 § för vissa 
personkategorier och om det finns särskilda skäl. Det är enligt 
utredningens uppfattning lämpligt och mest överskådligt att i 12 § 
föra in de nya bestämmelserna om dispens från kravet på kunskaper 
i 11 § 6 medborgarskapslagen för att hålla samman alla bestämmelser 
om dispens vid naturalisation i en paragraf. För att kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap ska kunna upprätthållas gent-
emot de personer och i de situationer som anges i 12 § första stycket 
samtidigt som det ska finnas en möjlighet till dispens från kunskaps-
kravet om det finns särskilda skäl föreslås bestämmelserna utformas 
på liknande sätt som 12 § andra stycket medborgarskapslagen.8  

Enligt 12 § andra stycket medborgarskapslagen gäller särskilda 
regler för den som inte kan uppfylla kravet på styrkt identitet enligt 
11 § 1. I bestämmelsen anges att naturalisering endast får ske om 
sökanden sedan minst åtta år har hemvist i landet och under förut-
sättning att han eller hon gör sannolikt att den uppgivna identiteten 
är riktig. Kravet på identitet är således absolut på samma sätt som 
utredningens krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
vara absolut såvida det inte föreligger särskilda skäl för dispens. Att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska vara absolut 
innebär att samtliga personer som träffas av kravet måste uppfylla 
det för att kunna beviljas medborgarskap såvida de inte kan visa att 
det föreligger särskilda skäl. De särskilda skälen ska, som framgår av 
förslaget ovan, knytas till en persons (o)förmåga att visa kunskaper 
på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller varaktiga person-
liga förhållanden. Begreppet ”särskilda skäl” för dispens från kun-
skapskravet har således inte samma innebörd som särskilda skäl i 
11 § första stycket 3 (se ovan).  

Mot bakgrund av vad som nu sagts om dispens från kraven för 
naturalisation föreslås att bestämmelser om dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap tas in i ett nytt tredje 
stycke i 12 § medborgarskapslagen. Som anges ovan innebär denna 
lösning att bestämmelserna om dispens från kraven i 11 § blir tydligt 
sammanhållna. Då krav på kunskaper föreslås gälla också för en 

 
8 Att kravet på kunskap i svenska och samhällskunskap ska gälla tidigare svenska medborgare 
och de som är gifta eller sambo med svenska medborgare framgår av avsnitt 6.4.2. 
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sökandes ogifta barn under 18 år i 13 § bör bestämmelser om dispens 
införas också i den paragrafen för att möjliggöra för dessa barn att 
erhålla dispens från kravet på kunskaper under samma omständigheter 
som den som får dispens enligt 12 §.  

För anmälningsärenden finns i dag inga bestämmelser alls om 
dispens. Eftersom det föreslås att kravet på kunskaper ska gälla 
också i anmälningsärenden bör det dock finnas möjlighet till dispens 
från kravet även i dessa ärenden. För att hålla samman dispens-
möjligheterna per ärendeslag och tydliggöra vilka kriterier som gäller 
för dispens i anmälningsärenden föreslår utredningen att en ny 
bestämmelse som motsvarar vad som sagts om dispens från kun-
skapskrav vid naturalisation förs in i medborgarskapslagen efter de 
allmänna bestämmelserna om anmälan. Detta innebär att bestäm-
melser om dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap föreslås föras in i ett nytt tredje stycke i 12 § och i ett nytt 
tredje stycke i 13 § samt i en ny 10 a §. 
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10 Handläggning av kravet 
på kunskaper 

I detta kapitel redogör utredningen för hur handläggningen av 
anmälningar och ansökningar ser ut i dag och hur den kommer att se 
ut om utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap och förslag om dispens 
genomförs. 

10.1 Handläggningen av anmälningar och 
ansökningar efter införandet av krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap  

10.1.1 Handläggningen av medborgarskapsärenden i dag 

Beroende på omständigheterna ska en ansökan eller anmälan om 
svenskt medborgarskap i dag prövas av Migrationsverket eller läns-
styrelsen. Av 22 § medborgarskapslagen framgår att länsstyrelsen 
prövar anmälningar enligt 7, 8, 9, 18 och 19 §§ som gäller en med-
borgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Vid anmälningar 
enligt 18 eller 19 § ska inte krävas att personerna visar kunskaper i 
svenska och samhällskunskap, men däremot föreslås ett sådant krav 
vid tillämpning av 7, 8 eller 9 §. 

Anmälningar och ansökningar ska göras skriftligen på formulär 
som fastställs av Migrationsverket. Den som gör en anmälan eller 
ansökan ska på heder och samvete bekräfta att de uppgifter som lämnas 
är sanna (2 § medborgarskapsförordningen [2001:218]). I ansöknings-
ärenden gäller t.ex. att sökanden ska styrka sin identitet genom att 
ge in hemlandspass eller annat dokument som godtas för det ända-
målet. Prövande myndighet hämtar även själv in vissa uppgifter om 
sökanden t.ex. om denna har skulder hos Kronofogdemyndigheten. 
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Även uppgifter om begångna brott eller misstankar om att en person 
begått brott hämtas in från Polismyndigheten och en kontroll görs 
av Säkerhetspolisen för att se om det finns några hinder av säker-
hetsmässig karaktär mot att bevilja medborgarskap. Den som inte 
uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt på grund av skulder hos 
Kronofogdemyndigheten eller på grund av begången brottslighet 
kan få avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap. För den 
som inte uppfyller kravet på styrkt identitet efter fem år finns 
möjlighet att efter en längre hemvisttid, i kombination med att den 
uppgivna identiteten gjorts sannolik, söka och beviljas medborgar-
skap (11 och 12 §§ medborgarskapslagen).  

Det förslag som utredningen lägger fram i kapitel 6 innebär att 
huvudregeln är att den som är i åldern 16–66 år även måste kunna 
visa att denne har kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
erhålla svenskt medborgarskap.  

10.1.2 Handläggningen efter införandet av nya bestämmelser 

Bedömning: Prövningen av om kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap är uppfyllt eller om det föreligger särskilda 
skäl för att medge dispens från kravet ska göras inom ramen för 
handläggningen av en ansökan eller anmälan om svenskt med-
borgarskap. 

 
De nya kriterierna för medborgarskap medför inte att själva hand-
läggningen av en ansökan väsentligen kommer att skilja sig åt från 
vad som gäller i dag. I naturalisationsärenden kommer Migrations-
verket, på samma sätt som när det gäller de krav som ställs upp i 11 § 
medborgarskapslagen i dag, således att bedöma om kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap är uppfyllt genom att personen 
klarat medborgarskapsprovet eller på annat sätt visar tillräckliga kun-
skaper i svenska och samhällskunskap utifrån de resultat, intyg, betyg 
etc. som ges in till myndigheten. I anmälningsärenden kommer 
samma typ av kontroll att göras av Migrationsverket och länsstyrel-
serna för att klargöra om utlänningen uppfyller det krav på kun-
skaper som ställs upp. Detta är ett nytt handläggningsmoment för 
anmälningsärenden, kontrollen kommer emellertid inte att skilja sig 
från den som görs i ansökningsärenden. För den som inte lämnar in 
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underlag som visar att denne har godkänt resultat på medborgar-
skapsprovet eller något annat underlag som Migrationsverket och 
länsstyrelsen godtar som bevis på de efterfrågade kunskaperna, 
kommer handläggningen att resultera i ett avslag på ansökan eller 
anmälan om svenskt medborgarskap. Ett avslag på en ansökan eller en 
anmälan om svenskt medborgarskap ska kunna överklagas på samma 
sätt och ordning som i dag, se kapitel 14 om överklagande m.m.  

Handläggningen av medborgarskapsärenden kommer emellertid 
att innehålla ytterligare ett moment då det i kapitel 9 föreslås att 
bestämmelser om dispens från kunskapskravet ska föras in för den 
som på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Den som anser sig ha skäl 
för dispens ska ange detta i samband med att anmälan eller ansökan 
om medborgarskap ges in och bifoga de handlingar som åberopas till 
stöd för att särskilda skäl föreligger. Om myndigheten anser att 
materialet bör kompletteras bör den enskilde föreläggas att kom-
plettera ansökan med intyg eller andra handlingar vid äventyr att 
ansökan/anmälan annars avslås. 

Innebörden av särskilda skäl är, som framgår av avsnitt 9.2, att 
den enskilde på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller var-
aktiga personliga förhållanden inte rimligen kan förväntas uppnå 
kunskapskravet. Att det inte rimligen kan förväntas att individen ska 
kunna visa kunskaper för medborgarskap ska förstås som att det 
framstår som mycket svårt för individen att göra medborgarskaps-
provet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat 
sätt, även med anpassning. För att dispens ska kunna medges bör 
individen som utgångspunkt också kunna visa att denne har försökt 
att göra medborgarskapsprovet och/eller läst svenska. Vid prövningen 
av om det föreligger särskilda skäl måste det således göras en helhets-
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet i förhållande till 
de kriterier som ställs upp för att dispens ska kunna medges. 

I sammanhanget bör framhållas att dispens ska kunna medges 
dels på grund av att individen inte kan uppfylla kravet på kunskaper 
i vare sig svenska eller samhällskunskap, dels på grund av att denne 
kan uppfylla kunskapskravet för endast det ena ämnet eller endast 
delar av ett ämne. Det skulle t.ex. kunna vara så att en person inte 
har förmåga att nå godkänt resultat eller genomföra t.ex. en språkdel 
i svenska i medborgarskapsprovet och därför bara har godkänt i t.ex. 
tre av fyra språkdelar på delprovet i svenska.  



Handläggning av kravet på kunskaper SOU 2021:2 

262 

För den som anses ha särskilda skäl kommer ansökan eller anmälan 
om medborgarskap att beviljas – under förutsättning att samtliga 
övriga kriterier för medborgarskap är uppfyllda.1 Den som inte 
uppfyller alla krav eller medges dispens, kommer på sedvanligt sätt 
att få avslag på ansökan eller anmälan och kan då välja att överklaga 
beslutet till förvaltningsdomstol (se avsnitt 14.5).  

Utifrån vad som nu sagts finns inte anledning att införa några 
särskilda handläggningsbestämmelser med anledning av Migrations-
verkets och länsstyrelsens prövning av om kravet på kunskaper är 
uppfyllt eller om det föreligger särskilda skäl för dispens vid ansökan 
eller anmälan om svenskt medborgarskap. För det fall det bedöms 
behöva ställas särskilda krav på äkthet eller att en handling visas upp i 
original anser utredningen att Migrationsverket kan meddela före-
skrifter om detta med stöd av delegationsbestämmelserna i 13 § med-
borgarskapsförordningen. 

 
1 I ansökningsärenden görs en s.k. diskretionär prövning vilket innebär att handläggande 
myndighet inom ramen för sin prövning gör en rimlig tolkning av medborgarskaps-
lagstiftningen, för att avgöra om en person bör tas upp till svensk medborgare eller ej jfr 
prop. 1997/98:178 s. 15 och se avsnitt 3.2.  
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11 Ansvar för medborgarskapsprovet 

I detta kapitel diskuteras vilken eller vilka myndigheter som ska 
ansvara för medborgarskapsprovet. Kapitlet inleds med en beskriv-
ning av vad ansvaret för medborgarskapsprovet bedöms innebära. 
Därefter görs en genomgång av möjliga myndigheter som skulle 
kunna vara relevanta för att tilldelas ansvaret för medborgarskaps-
provet. Slutligen redogörs för utredningens förslag om hur ansvaret 
för medborgarskapsprovet ska delas upp mellan flera olika myndig-
heter.  

11.1 Inledning 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag på hur 
prov i svenska och grundläggande samhällskunskap kan genomföras 
rättvist, rättssäkert, ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Utred-
ningen ska, utöver att utreda och lämna förslag om utformning och 
bedömning av prov m.m., också utreda och lämna förslag i vilken 
regi utbildningar och prov ska arrangeras. Förslagen ska så långt som 
möjligt utnyttja befintliga system för undervisning och examination 
i svenska och samhällskunskap. 

Som framgår av kapitel 6 föreslår utredningen att det i medborgar-
skapslagen ska införas ett nytt krav på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan 
eller naturalisation. Kunskaper ska, som framgår av kapitlen 7 och 8, 
kunna visas antingen genom godkänt resultat på avlagt medborgar-
skapsprov eller på annat sätt.  

Ordningen för det nya medborgarskapsprovet föreslås bli helt 
fristående från handläggningen av medborgarskapsärenden. Det 
behöver därför inte vara Migrationsverket som ansvarar för provet. 
Frågan är då vilken eller vilka myndigheter som vore bäst lämpad(e) 
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att tilldelas ansvaret för medborgarskapsprovet. Innan utredningen 
redogör för olika myndigheter som övervägts redogörs för vad 
ansvaret för medborgarskapsprovet bedöms innebära. 

11.2 Vad innebär ansvaret för medborgarskapsprovet? 

Som framgår av kapitel 7 föreslås en bok tas fram på vilket provdelen 
i samhällskunskap ska kunna baseras. I samma kapitel finns också ett 
förslag på hur detta skulle kunna gå till i praktiken. För att undvika 
upprepning hänvisas dit. Utöver framtagandet av detta material 
behöver prov i samhällskunskap respektive svenska tas fram. Båda 
provdelarna föreslås utformas som digitala prov. Därmed måste en 
frågebank utvecklas. Provet i svenska föreslås testa såväl hör- och 
läsförståelse som skriftlig och muntlig färdighet. Som framgår av 
kapitel 7 föreslås såväl provdelen i svenska som i samhällskunskap 
innehålla flervalsfrågor i de delar det är relevant. De skriftliga och 
muntliga färdigheterna föreslås visas genom faktisk skrivtest respek-
tive inläsning av tal på en ljudfil. Inom ramen för provutvecklingen 
av provdelen i svenska ligger därför även att utveckla system för rätt-
ning liksom bedömnings- och rättningsinstruktioner för rättningen 
av den skriftliga och muntliga färdigheten. Att ta fram boken som 
provdelen i samhällskunskap ska baseras på och att utveckla de två 
provdelarna kräver särskild kompetens, såväl hos den som ska utföra 
det arbetet som hos den som ska beställa det.  

När det finns ett färdigutvecklat medborgarskapsprov med allt 
vad det innebär inklusive frågebank och exempelfrågor etc. ska 
provet genomföras. Då behövs för det första en administration och 
teknisk support för att hantera anmälningar och planering av 
provtillfällen etc. För anmälan och hantering av avgifter bedöms det 
finnas ett behov av ett webbaserat anmälningssystem. Men det krävs 
också att någon tillhandahåller lokaler där provet kan göras, nöd-
vändig utrustning för att kunna genomföra proven samt teknisk 
support.  

För dem som vill göra medborgarskapsproven bedöms det vidare 
finnas ett behov av information om allt som rör medborgarskaps-
provet t.ex. gällande provtillfällen, sista datum för anmälan, hur 
anmälan går till, var proven ges, vad det kostar, upplägg, exempel-
frågor, möjlighet till anpassning, etc. I samband med anmälan bör 
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också den som vill göra provet med viss anpassning ha möjlighet att 
begära det. Mot den bakgrunden bedöms det alltså finnas ett behov 
av ett fungerande system för möjligheten att begära och faktiskt 
beviljas olika typer av anpassning. Som framgår av avsnitt 12.6 kan 
behovet av anpassning se ut på olika sätt, vilket också innebär att 
beviljad anpassning rent faktiskt kommer att tillgodoses på olika sätt 
genom t.ex. tekniska, praktiska eller andra typer av lösningar. 

När det gäller det praktiska genomförandet av provet uppskattar 
utredningen i kapitel 16 att antalet som kommer att vilja göra provet 
årligen uppgår till cirka 18 000 personer för provdelen i svenska och 
närmare 35 000 personer för provets samhällskunskapsdel. Utred-
ningen bedömer mot den bakgrunden att det finns såväl en geografisk 
aspekt som en kapacitetsaspekt som måste beaktas vid bedömningen 
av hur ett medborgarskapsprov ska kunna genomföras rättvist och 
ändamålsenligt. För att säkerställa att alla som vill göra medborgar-
skapsprovet inte ska behöva åka alltför långt anser utredningen att 
det måste finnas möjligheter att skriva provet på fleras platser i 
landet. Mot bakgrund av hur många som bedöms behöva göra provet 
förutser utredningen också att prov kommer att behöva genomföras 
vid flera tillfällen och regelbundet under året. 

Därutöver tillkommer andra aspekter som mer är kopplade till 
kravet på ett rättssäkert genomförande av provet. Lokalerna som 
används för genomförande av provet måste t.ex. vara lämpliga för 
ändamålet. För att kunna kontrollera att fusk inte förekommer är 
det också nödvändigt att provet genomförs i provlokaler med prov-
vakter på plats. För att säkerställa att det är samma person som har 
gjort medborgarskapsprovet och som sedan beviljas medborgarskap 
behöver rutiner tas fram för personidentifiering vid inpassering till 
provlokalerna samt rutiner för att den person som passerat in inte 
kan lämna provlokalen innan provet är slut. Faktiska identitets-
kontroller i enlighet med nämnda rutiner kommer att behöva utföras 
på plats. 

Som framgår av avsnitt 7.6 föreslås medborgarskapsprovet 
genomföras digitalt. För att det ska kunna ske krävs ändamålsenlig 
utrustning (dator eller motsvarande digital utrustning). Utöver dator 
eller motsvarande bedöms varje provdeltagare behöva tillgång till 
hörlurar med mikrofon eftersom det i avsnitt 7.4.3 föreslås att såväl 
läs- och hörförståelse som skriftlig och muntlig färdighet i svenska 
ska testas i provdelen i svenska. Sådan utrustning behöver finansieras 
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och köpas in eller tillhandahållas på annat sätt. Den myndighet som 
blir ansvarig kan, även om den uppdrar åt någon eller några andra 
aktörer att tillhandahålla provlokaler och personal, finansiera och 
köpa in nödvändig utrustning och därefter distribuera den till 
aktuella provlokaler där utrustningen får förvaras mellan provtill-
fällena. Det skulle dock också vara möjligt att ansvarig myndighet 
endast står för finansieringen medan den som tillhandahåller prov-
lokaler och personal på uppdrag av ansvarig myndighet köper in 
nödvändig utrustning och förvarar den. Ett ytterligare alternativ 
skulle kunna vara att de som ska göra provet får ta med sig sin egen 
utrustning (dator och hörlurar med mikrofon). Ett sådant alternativ 
bedöms visserligen innebära en minskad kostnad för utrustning för 
det allmänna men riskerar samtidigt att medföra andra kostnader. 
Utredningen bedömer att all teknisk utrustning måste vara kom-
patibel. Härutöver måste det finnas tillgång till nödvändig program-
vara för att spärra personlig utrustning på ett sätt som innebär att 
fusk och tillgång till det externa nätet eller andra källor inte är 
möjligt. Beroende på vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga 
för att hantera medtagandet av egen utrustning tillkommer också en 
större eller mindre kostnad för personal som ska sköta spärrandet av 
utrustningen. Ett sådant system bedöms också kräva framtagandet 
av särskilda säkerhetsrutiner. Om tillvägagångssättet att var och en 
tar med sig sin egen utrustning skulle ha valts finns det en rättvise-
dimension som måste beaktas (jfr avsnitt 16.1.5). 

Oavsett vilket alternativ som väljs när det gäller utrustning kräver 
det föreslagna provsystemet att nödvändig digital utrustning finns 
tillgänglig och att den är spärrad och iordningsställd vid varje prov-
tillfälle. Det enda som ska finns tillgängligt på datorn vid provtill-
fället är det prov som ska göras. 

När medborgarskapsprovet väl är genomfört behöver det rättas. 
I de delar där flervalsfrågor används kan modern teknik för auto-
matisk rättning användas. De delar av provet i svenska som testar 
den skriftliga och muntliga färdigheten bedöms dock behöva rättas 
individuellt. För detta krävs således en rättningsorganisation. Slut-
ligen kommer ett beslut om resultat på provet att behöva fattas. Det 
kommer därför att finnas ett behov av ett administrativt system som 
kan hantera inrapporterade provresultat som kan ligga till grund för 
myndighetens beslut om resultat och arkiveringsmöjlighet. 
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För att hela det föreslagna systemet ska fungera, från ax till limpa, 
krävs att det finns en övergripande organisation som håller ihop alla 
delar. Av kvalitets- och legitimitetsskäl är det viktigt att alla upp-
gifter genomförs av aktörer som besitter relevant kompetens för 
respektive uppgift.  

Frågan är då vilken eller vilka myndigheter som skulle kunna axla 
ansvaret för det föreslagna systemet för medborgarskapsprovet. En 
möjlighet skulle kunna vara att inrätta en helt ny myndighet för 
ändamålet. Enligt kommittédirektiven framgår dock att förslagen så 
långt som möjligt ska utnyttja befintliga system för undervisning och 
examination i svenska och samhällskunskap. Mot den bakgrunden har 
utredningen därför tittat närmare på ett antal svenska myndigheter 
som skulle kunna vara aktuella i sammanhanget. Utgångspunkten har 
varit att titta på myndigheter som på något sätt har koppling till 
provverksamhet eller medborgarskaps- eller integrationsfrågor. 

11.3 Vilka myndigheter skulle kunna vara aktuella 
för att ansvara för medborgarskapsprovet? 

11.3.1 Statens skolverk 

En myndighet som har ansvar för lärande och stor erfarenhet av 
provverksamhet är Statens skolverk (Skolverket). Skolverket är en 
förvaltningsmyndighet under regeringen med uppgift att styra och 
stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. 
Skolverkets huvuduppgifter i korta drag innefattar att:1 

• Sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas, t.ex. 
genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, 
föreskrifter och allmänna råd. 

• Genomföra fördjupade studier, göra analyser och ta fram statistik 
om förskolan och skolan. Myndigheten ansvarar också för det 
svenska deltagandet i internationella studier. 

• Stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och 
skolan. 

• Erbjuda fortbildning för förskolans och skolans personal. 
 

1 Statens skolverk. Information om Skolverkets huvudsakliga arbetsområden. www.skolverket.se 
[2020-09-08]. 

http://www.skolverket.se/
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• Utfärda legitimationer för lärare och förskollärare. 

• Administrera och fördela statsbidrag till verksamheter som är 
berättigade att söka bidrag. 

• Styra och följa upp skolväsendet.  

Skolverket har alltså till uppdrag att genom sin verksamhet främja att 
alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 
verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till 
goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till för-
bättrade kunskapsresultat för elever. Detta innebär bl.a. att Skolverket 
sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas (1 § 
förordningen [2015:1047] med instruktion för Statens skolverk) och 
att myndigheten tillhandahåller kursplaner, ämnesplaner, kunskaps-
krav, prov, föreskrifter och allmänna råd.  

Skolverket har vidare i uppgift att ansvara för, och kontinuerligt 
utveckla, nationella prov samt analysera resultaten av proven. Vad 
gäller själva utarbetandet eller konstruktionen av de nationella proven 
har institutioner vid t.ex. Göteborgs, Stockholms och Uppsala 
universitet avtal med Skolverket för att konstruera nationella prov i 
bl.a. samhällskunskap, kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (sfi) och svenska. I arbetet med att ta fram nationella prov 
är många olika grupper engagerade. Lärare, forskare, lärarutbildare och 
elever medverkar på olika sätt i att utarbeta och utpröva lämpliga 
uppgifter för proven samtidigt som samarbetet med andra institutioner 
utvecklas i olika nätverk. Många lärare från grundskolan och gymnasie-
skolan är dessutom engagerade som utprövare, bedömare och referens-
personer. Också forskare och personer med specialkunskap är på olika 
sätt delaktiga i provarbetet.  

Skolverket har sina lokaler i Solna. På verket arbetar drygt 
800 personer. Skolverket är organiserat enligt följande. 
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Figur 11.1 Skolverkets verksamhet  

 
Källa: Bilden är hämtad från Skolverkets hemsida.2 

 
 

Argument som talar för att Skolverket skulle kunna vara en lämplig 
myndighet i sammanhanget är den erfarenhet och kompetens som 
finns av att utveckla de nationella proven. Det finns en erfarenhet att 
samarbeta med olika universitet kring utvecklandet av nationella 
prov inom ämnesområden som är av relevans också för medborgar-
skapsprovet. Det finns vidare ett upparbetat nätverk med lärare och 
andra som på olika sätt skulle kunna engageras för att ta fram det nya 
material som föreslås ska läggas till grund för provdelen i sam-
hällskunskap. Det faktum att sagda material dessutom föreslås ta sitt 

 
2 Statens skolverk. Organisationsskiss. www.skolverket.se [2020-09-08]. 

http://www.skolverket.se/
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avstamp i läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för 
komvux för grundläggande nivå gällande den grundläggande in-
ledande kursen respektive kursplanen för den grundläggande fort-
sättningskursen i samhällsorienterande ämnen, vilka utarbetats av 
Skolverket, bidrar ytterligare till att Skolverkets kompetens bedöms 
som mycket värdefull i sammanhanget. Det finns en kompetens i 
pedagogik och om olika lärförmågor som skulle kunna vara av värde 
vid arbetet med att säkerställa att nivåerna i såväl det nya materialet 
som i provdelarna ska hamna rätt. Skolverket bedöms även ha kom-
petens när det gäller frågor kopplade till behov av anpassning. Verket 
bedöms därför ha goda förutsättningar att kunna axla ansvaret för 
att i vart fall formulera ett uppdrag att ta fram den nya bok som 
samhällskunskapsprovet ska bygga på. Utredningen bedömer att 
Skolverket utan vidare också skulle vara lämplig att ta ansvar för 
framtagandet av provdelarna i såväl samhällskunskap som svenska. 
Skolverkets kompetens på dessa områden skulle borga för att ge 
medborgarskapsprovet legitimitet. 

Skolverket har emellertid ingen egen erfarenhet eller organisation 
för att genomföra prov. Även om det är Skolverket som ansvarar för 
att nationella prov tas fram så är det i praktiken varje skola som 
genomför proven. Alla praktiska frågor som rör själva prov-
situationen sköts därför av skolorna ute i landet utan inblandning av 
Skolverket. Det finns inte heller någon erfarenhet av att hålla ihop 
och administrera ett sådant system som medborgarskapsprov-
systemet föreslås behöva. 

11.3.2 Universitets- och högskolerådet  

En annan myndighet inom utbildningsområdet är Universitets- och 
högskolerådet (UHR). UHR:s huvudsakliga ansvarsområden är:3 

• Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta 
fram regelverk och samordna antagningen till högskolan. 

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildnings-
sektorn. 

 
3 Universitets- och högskolerådet. Information om myndighetens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
www.uhr.se/om-uhr/ [2020-12-13]. 
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• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för 
hela utbildningskedjan. 

• Bedöma utländska utbildningar. 

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvars-
område. 

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskole-
utbildningar i Sverige. De viktigaste kontaktpunkterna för den 
sökande är webbtjänsterna Antagning.se och Universityadmissions.se. 
UHR genomför även antagning till en del andra utbildningar t.ex. 
polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen. 

Inom UHR:s ansvarsområde ligger också att ta fram högskole-
provet som årligen skrivs av cirka 125 000 personer. UHR tar inte fram 
själva provet utan har lämnat ett uppdrag till Umeå och Göteborgs 
universitet att konstruera samt rätta det. Provet genomförs sedan av 
21 högskolor som använder provet som urvalsgrund vid antagning 
till högskolan.4 Genomförandet får ske i samverkan mellan hög-
skolorna, vilket innebär att inte alla högskolor medverkar i genom-
förandet. Provet genomförs två gånger per år på över 100 orter i 
landet och antalet provlokaler uppgår till cirka 2 500. UHR har 
också genomfört provet utomlands, främst i Europa. På uppdrag av 
universitet och högskolor hanterar UHR anmälningarna till provet 
via Studera.nu. Myndigheten ger ut föreskrifter om högskoleprovet 
och hur det ska genomföras samt beslutar också om resultatet på 
högskoleprovet.  

För att kunna utföra sina uppgifter förvaltar, utvecklar och 
ansvarar UHR för driften av flera stora administrativa IT-system 
som används inom högskolan. Störst är det nationella antagnings-
systemet (NyA) som varje år hanterar över 800 000 ansökningar till 
högre utbildning. 

UHR har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby. De flesta 
arbetar som utredare och handläggare inom kärnverksamheterna. 
Många jobbar också i stödverksamheter inom exempelvis IT, kom-
munikation, personal, ekonomi och administration. 

UHR:s verksamhet är organiserad på följande sätt.  
 

4 På grund av coronapandemin har ansvaret fr.o.m. hösten 2020 förändrats så att det är UHR 
som har ansvaret för genomförandet, men detta ska ske med bistånd av högskolorna. Fr.o.m. 
den 1 juli 2021 återgår ansvaret för genomförandet på högskolorna, jfr 7 kap. 20 § förord-
ningarna (2020:768) och (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 
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Figur 11.2 UHR:s verksamhet 

 
Källa: Bilden är hämtad från UHR:s hemsida.5 

 
 

Det sätt som UHR:s verksamhet med högskoleprovet bedrivs på är 
enligt utredningen mycket intressant. Även om UHR inom ramen 
för sitt ansvar att ta fram högskoleprov inte har någon egen erfaren-
het av provutveckling, utan har överlåtit den verksamheten på två 
universitet, besitter myndigheten en värdefull erfarenhet av att 
samarbeta med olika universitet kring utvecklandet av prov. UHR 
har vidare erfarenhet av att samarbeta med alla de universitet och 
högskolor som genomför högskoleprovet. UHR tillhandahåller 
även information gällande rätt till anpassning för personer med olika 
funktionshinder. Till detta kommer erfarenheterna och kompetensen 
gällande organisation, administration och support som behövs för att 
genomföra ett prov som skrivs av många personer, utanför ramen 
för grund- och gymnasieskoleinfrastrukturen.  

Även om myndigheten har erfarenhet av att hålla ihop och admi-
nistrera ett stort provsystem med allt vad det innebär bedöms 
emellertid att myndigheten saknar den pedagogiska kunskap, de 
ämneskunskaper och de nätverk med lärare som finns hos Skolverket 
och som bedöms behövas för att ta fram medborgarskapsprovet.    

 
5 Universitets- och högskolerådet. Organisationsskiss. www.uhr.se/ [2020-09-08]. 
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11.3.3 Trafikverket 

En annan myndighet som har värdefulla erfarenheter av såväl prov-
utveckling som genomförande av prov för många personer i hela 
landet är Trafikverket. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskaps-
prov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskaps-
prov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens 
(se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, 
TSFS 2012:41). Arbetet med att utveckla kunskapsproven sker på en 
enhet i Trafikverket. 

Även om de kunskaper och förmågor som krävs för att få körkort 
och utvecklingen av kunskapsprovet för körkort naturligtvis präglas 
av helt andra faktorer än de som är av relevans i ett medborgarskaps-
sammanhang bedöms Trafikverkets erfarenheter vara av intresse. 
Trafikverket har t.ex. en infrastruktur för genomförandet av kun-
skapsproven med lokaler, personal och datorer. Trafikverket genom-
för över 500 000 kunskapsprov per år på 70 platser i landet. På vissa 
platser, såsom i storstäderna, arrangeras flera prov dagligen 7.30–
18.00 på vardagar samt på lördagar, medan verket på mindre orter 
kan arrangera prov t.ex. varannan vecka. Proven arrangeras i lokaler 
med 22 platser, som var och en har en skärm för besvarandet av 
frågor med tre svarsalternativ samt ljudstöd i form av hörselsnäckor. 
Ett vanligt kunskapsprov tar 50 minuter. Deltagarna anmäler sig på 
nätet, fotograferar sig för identifiering när de kommer till provlokalen 
och betalar en avgift. Trafikverket genomför också muntliga prov när 
det finns behov av tolk. Varje kontor har ett litet rum för detta och 
det genomförs cirka 3 000 sådana anpassade prov per år. Trafikverket 
genomför också s.k. ADR-prov (prov för hantering av farligt gods) 
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Således finns det erfarenheter av uppgifter hos Trafikverket som 
överensstämmer med de uppgifter som utredningen föreslår ska ingå 
i ansvaret för medborgarskapsprovet. En relevant fråga i samman-
hanget som utredningen har övervägt är då om genomförandet av 
medborgarskapsprovet skulle kunna ske inom ramen för Trafik-
verkets struktur för kunskapsproven för körkort. Eftersom med-
borgarskapsprovet föreslås innehålla också ett test av de muntliga 
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färdigheterna bedömer utredningen att det saknas ändamålsenliga 
lokaler och utrustning för detta. Ett annat problem är att kapaciteten 
på större orter redan är ianspråktagen, vilket innebär att provlokaler 
skulle behöva byggas ut eller bli fler till antalet. Att en annan myndig-
het ska ansvara för genomförandet och låna lokaler och utrustning på 
de orter där detta är möjligt bedöms också kunna innebära problem 
på grund av säkerhetsskäl. Slutligen anser utredningen att det med 
tanke på att Trafikverket varken arbetar med svensk- och samhälls-
kunskapsutbildning eller integrationsfrågor kan kännas främmande 
att det är Trafikverket som genomför medborgarskapsprovet, vilket 
möjligen skulle kunna påverka provets legitimitet. 

11.3.4 Kommuner och regioner 

Även kommunerna har verksamhet som är kopplad till provverksam-
het. Folkhälsomyndigheten har t.ex. tagit fram ett nationellt kun-
skapsprov som den som ansöker om ett alkoholtillstånd/serverings-
tillstånd hos kommunen måste genomgå enligt 8 kap. 1 och 12 §§ 
alkohollagen (2010:1622).  

Kommunens kunskapsprov för alkohol- eller serveringstillstånd 
består av 60 frågor och provdeltagaren har 90 minuter på sig att göra 
provet. Den som gör provet måste vara ensam med godkänd legiti-
mation och får inte ha med sig egna anteckningar, telefon eller 
liknande. Det finns möjlighet till språkstöd i form av tolk. Provet 
finns förutom på svenska även på arabiska, franska och engelska. 
Provtillfällena beslutas av respektive kommun.6 

Andra aspekter som gör kommunerna intressanta i sammanhanget 
är kommunernas uppdrag vad gäller invandrande personers integra-
tion. Till exempel bär kommunerna ett stort ansvar när det gäller mot-
tagande av invandrande personer och för utbildningen av stora delar 
av den gruppen som ansöker om medborgarskap, bl.a. genom den sfi-
utbildning som ges genom den kommunala vuxenutbildningen. 
Vidare är kommunerna av intresse i deras egenskap av huvudmän för 
landets skolor. Enligt 2 kap. 2 § skollagen (2010:800) är kommunerna 
som huvudregel huvudmän för bl.a. grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. 

 
6 Information om kommunens kunskapsprov för alkoholtillstånd. 
www.alkoholtillstånd.se/kommunens_kunskapsprov [2020-11-11]. 

https://alkoholtillstånd.se/kommunens_kunskapsprov
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Skolorna är involverade i de nationella prov som genomförs och är 
vana att delta i större provomgångar. Kommunerna har genom sin 
skolverksamhet tillgång till såväl lokaler som personal att använda 
sig av om de skulle få ansvaret för medborgarskapsprovet. 

Det är vidare kommunerna som enligt 29 § medborgarskapslagen 
är ansvariga för medborgarskapsceremonierna. Således besitter kom-
munerna värdefull kunskap på flera områden av relevans för med-
borgarskap. Sammanfattningsvis finns det alltså flera omständigheter 
som talar för att ansvaret för medborgarskapsprovet skulle kunna 
läggas på kommunerna. Så är fallet i t.ex. Norge. 

En nackdel med att lägga uppgiften på kommunerna är enligt 
utredningen de 290 kommunernas olika förutsättningar att arrangera 
provet på ett rättssäkert, rättvist och kostnadseffektivt sätt. I vissa 
mindre kommuner bedömer utredningen att det skulle kunna gå lång 
tid mellan eventuella provtillfällen. Samtidigt ifrågasätter utred-
ningen nödvändigheten av att det arrangeras prov i alla kommuner. 
Oavsett den frågeställningen skulle ett upplägg som utgår ifrån ett 
kommunalt ansvar kräva en övergripande organisation som skulle 
kunna sköta administrationen av provverksamheten samt en sam-
ordning mellan kommunerna. En sådan uppgift skulle kunna läggas 
på t.ex. Skolverket, som ju samarbetar med skolorna vid genom-
förandet av de nationella proven. Men det finns också en samarbets-
organisation för Sveriges kommuner och regioner, SKR, som even-
tuellt skulle kunna tilldelas ett sådant ansvar. 

En annan regional indelning av landet är regionerna. Det finns 
21 regioner i Sverige. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemen-
samma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora eko-
nomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollek-
tivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Enligt 
SKR är regionernas främst uppgifter följande.7 

Obligatoriska uppgifter 

• Hälso- och sjukvård 

• Tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder 

• Regionalt utvecklingsansvar. 
 

7 Sveriges kommuner och regioner. Information om kommuner och regioner. 
skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html [2020-09-08]. 
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Frivilliga uppgifter 

• Kultur 

• Utbildning 

• Turism. 

Utredningen anser inte att det finns några goda argument för varför 
ansvaret för medborgarskapsprov skulle läggas på regionerna. 

11.3.5 Länsstyrelserna 

På regional nivå är Sverige också indelat i 21 län. I varje län finns en 
länsstyrelse. En länsstyrelse är en statlig regional myndighet. Läns-
styrelserna har ett gemensamt uppdrag och bedriver verksamhet 
inom många olika områden. Ett sådant område är integration. Inom 
ramen för uppdraget om integration har t.ex. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och Göteborgs stad tagit fram boken ”Om Sverige” som 
nämns i avsnitt 7.5.1 och som används i den aktivitet för nyanlända 
som kallas samhällsorientering (se avsnitt 4.3). Samtidigt som läns-
styrelserna har ett gemensamt uppdrag är alla 21 länsstyrelser fri-
stående myndigheter med varsin länsledning. Länsstyrelserna har en 
koppling till medborgarskapsområdet på så sätt att anmälnings-
ärenden enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § medborgarskapslagen och som 
gäller nordiska medborgare enligt 22 § samma lag prövas av läns-
styrelsen. Genom en länsstyrelsereform är det sedan den 1 april 2015 
dock endast vissa av landets länsstyrelser som prövar sådana anmäl-
ningar.8  

Med hänsyn till den geografiska representation som länsstyrel-
serna har, deras uppdrag när det gäller integration och den erfarenhet 
de har av att ta fram material för kurserna i samhällsorientering för 
nyanlända tillsammans med den koppling till medborgarskaps-
området som vissa länsstyrelser har skulle länsstyrelserna kunna 
framstå som lämpliga för att ansvara för medborgarskapsprovet och 
särskilt samhällskunskapsdelen. De har sannolikt inte tillgång till 
egna lämpliga provlokaler, men deras lokala närvaro torde medföra 
att de skulle kunna hitta lämpliga lokaler på olika orter och avtala om 
att låna dem för provgenomförande. Även om länsstyrelserna deltar 

 
8 Se 3 § medborgarskapsförordningen (2001:218) samt dess övergångsbestämmelser. 
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aktivt i att ta fram undervisningsmaterial som kan användas vid 
kurser i samhällsorientering för nyanlända, vilket skulle kunna anses 
göra länsstyrelserna särskilt lämpade att ansvara för provdelen i sam-
hällskunskap, har dock länsstyrelserna inte något särskilt uppdrag 
när det gäller språkinlärning, varför denna del kan känns främmande 
för länsstyrelserna.  

Det finns även andra argument som talar emot att lägga ansvaret 
för medborgarskapsprovet på länsstyrelserna. Även om det inom 
länsstyrelseorganisationen finns värdefull kompetens att ta fram 
material inom samhällskunskap finns det ingen erfarenhet av att ta 
fram eller genomföra prov. Det finns inte heller några befintliga 
strukturer inom länsstyrelseorganisationen inom vilka uppgiften att 
ta fram och genomföra ett medborgarskapsprov passar. Det finns 
således ingen befintlig organisation eller kompetens att dra nytta av 
utan systemet skulle behövas byggas upp från grunden. Att låta 
länsstyrelserna ansvara för medborgarskapsprovet i svenska känns 
också något långsökt och inte helt lämpligt även om språkkunskap 
har koppling till integrationsarbete.  

En annan aspekt är länsstyrelseorganisationen som sådan. Läns-
styrelseorganisationen med 21 fristående myndigheter är en organi-
sationsform med många fördelar, men också en del nackdelar. 
Riksrevisionen har i en granskningsrapport från år 2019 belyst en del 
av de svårigheter som finns inom den nuvarande länsstyrelseorgani-
sationen. Enligt rapporten styrs länsstyrelserna av ett sektoriserat 
synsätt enligt samma mall som för andra myndigheter, utan att till-
räcklig hänsyn tas till att länsstyrelserna har ett betydligt bredare 
uppdrag och att de inte är en, utan 21 olika myndigheter. Enligt 
Riksrevisionen begränsar regeringens sätt att styra länsstyrelsernas 
möjligheter att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Detalj-
styrning och omfattande bidragsfinansiering av länsstyrelsernas 
verksamhet leder till att länsstyrelserna har svårt att planera sin verk-
samhet på ett långsiktigt och effektivt sätt. Det gör det bl.a. svårt för 
länsstyrelserna att göra egna prioriteringar, att omfördela medel 
inom myndigheten och att rekrytera och behålla kompetent personal.9 
Detta talar således emot att lägga ansvaret på länsstyrelserna. 

 
9 Riksrevisionen (2019). Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna.  
R I R 2 0 1 9:2. 



Ansvar för medborgarskapsprovet SOU 2021:2 

278 

11.3.6 Migrationsverket 

En annan myndighet som i och för sig saknar erfarenhet från prov-
verksamhet men som handlägger alla ärenden om naturalisation och 
en betydande del av anmälningsärendena är Migrationsverket. Utöver 
frågor om medborgarskap är Migrationsverket en förvaltningsmyn-
dighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, 
mottagande av asylsökande, anvisningar till kommuner av nyanlända, 
återvändande och återvandring.10 Migrationsverket har till uppgift att 
bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som 
värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen 
underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbets-
kraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utveck-
lingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 
samarbetet.11  

Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd 
är indelad i tre huvudprocesser. Dessa är asyl, service och tillstånd. 
Under huvudprocesserna finns även ett antal underprocesser. 

Migrationsverkets operativa verksamhet är organiserad i geogra-
fiska regioner, tidigare fem, numera tre. Inom varje region finns 
enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansök-
ningar om uppehållstillstånd. 

Migrationsverkets huvudkontor består av en verksledning, en 
myndighetsstab samt åtta avdelningar som ger stöd till kärnverk-
samheten. Avdelningarna är digitaliserings- och utvecklingsavdel-
ningen, planeringsavdelningen, nationella samordningsavdelningen, 
rättsavdelningen, internationella avdelningen, kommunikationsavdel-
ningen, HR-avdelningen samt avdelningen för verksamhetsstöd.  

Härutöver finns det fristående funktioner som internrevisionen, 
interna utredningar, funktionen för säkerhet och myndighetens 
fondförvaltning, vilka alla rapporterar direkt till generaldirektören. 
Bilden nedan visar organisationen schematiskt. 

 
10 Se 1 § förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
11 Regeringsbeslut II:3 den 20 december 2018, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende 
Migrationsverket. 



SOU 2021:2 Ansvar för medborgarskapsprovet 

279 

Figur 11.3 Migrationsverkets verksamhet 

 
Källa: Bilden är hämtad från Migrationsverkets hemsida.12 

 
 

Mot bakgrund av Migrationsverkets ansvar för handläggningen av 
ansökningar och anmälningar om medborgarskap framstår möjligen 
Migrationsverket som den mest naturliga myndigheten att lägga 
ansvaret för medborgarskapsprovet på. För den som vill ansöka om 
medborgarskap skulle det sannolikt underlätta processen att bara 
behöva ha kontakt med en myndighet. Å andra sidan finns det 
ingenting som hindrar att Migrationsverket på sin hemsida hänvisar 
till någon annan myndighets hemsida för all information som en 
sökande behöver få rörande medborgarskapsprovet.  

Ett annat argument för att lägga ansvaret på Migrationsverket är 
att myndigheten i samband med prövningen av ansökan/anmälan om 
svenskt medborgarskap i vissa fall kommer att behöva ta ställning till 
om det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap (se avsnitt 9.2 och 10.1.2). 
Ju mer involverat Migrationsverket är i medborgarskapsprovet, 
desto bättre förmåga får verket att ta ställning i ärenden om dispens.  

Vidare har Migrationsverket visserligen lokal förankring ute i 
landet, men myndigheten saknar lokaler och personal anpassade för 
en provverksamhet. Mot att välja Migrationsverket som ansvarig 
myndighet talar också det faktum att verket helt saknar erfarenhet 
av såväl framtagande, utvecklande och genomförande av prov samt 
av att bedöma kunskaper i språk eller samhällskunskap. Det bör 

 
12 Migrationsverket. Organisationsskiss. www.migrationsverket.se/ [2020-09-08]. 

https://www.migrationsverket.se/images/18.748d859516793fb65f94fe/1570001787678/Migrationsverkets%20organisation.png
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dock ändå poängteras att Migrationsverket trots allt har viss erfaren-
het av kursverksamhet i form av introduktion och samhällsinfor-
mation som ska erbjudas alla asylsökande över 18 år. Migrationsverket 
har nyligen fått ett nytt uppdrag som innebär att den befintliga 
introduktionen ska utökas från dagens 3–4 timmar till 2–3 dagars 
obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.13  

11.3.7 Skatteverket 

Skatteverket, vars verksamhet i huvudsak består i att ta in skatter, 
sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borge-
när åt staten, registrerar t.ex. medborgarskap i folkbokförings-
registret. Utöver den uppgiften finns det emellertid ingen ytterligare 
koppling till medborgarskapsområdet. Även om Skatteverket i och 
för sig har en geografisk spridning som skulle kunna vara betydelse-
full har de ingen erfarenhet av provverksamhet och inte heller några 
lokaler för provändamål. Skatteverket bör därför inte komma ifråga 
när det gäller att ansvara för medborgarskapsprovet.  

11.3.8 Polismyndigheten 

En annan svensk myndighet med stor geografisk spridning och med 
viss koppling till medborgarskapsärenden är Polismyndigheten. 
Polismyndighetens uppdrag är att tillsammans med övriga myndig-
heter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till 
målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet.  

Polismyndigheten består av sju polisregioner, fem gemensamma 
avdelningar; NOA, NFC och särskilda utredningar.14 På myndigheten 
arbetar i dag cirka 34 000 medarbetare. Inom ramen för Polis-
myndigheten finns polisens egen utbildning. Polisutbildningen finns 
på fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i 
Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet 

 
13 Regeringsbeslut I:4 den 16 april 2020, Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk sam-
hällsintroduktion för asylsökande. 
14 Polismyndigheten (2020). Information om Polismyndighetens organisation. www.polisen.se/ 
[2020-11-13]. 
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i Växjö samt på Malmö universitet.15 Polismyndighetens koppling 
till medborgarskapsfrågor är i princip begränsad till att göra vandels-
prövningar. Polisen gör även vid behov medborgarskapsutredningar 
med anledning av passansökningar. Även om det finns en koppling till 
Polismyndigheten i medborgarskapssammanhang, liksom erfaren-
heter både av utbildnings- och sannolikt även av provverksamhet 
samt tillgång till lokaler med spridning över landet anser utredningen 
att beröringspunkterna mellan Polismyndigheten och medborgar-
skapsinstitutet är för få och för svaga för att det skulle framstå som 
en rimlig lösning att lägga ansvaret för medborgarskapsprovet på 
Polismyndigheten. Utredningen anser att det sannolikt finns andra 
mer ändamålsenliga lösningar.  

11.3.9 Arbetsförmedlingen 

En annan myndighet som traditionellt också har haft en stor geo-
grafisk spridning i landet och vars uppdrag delvis har till uppgift att 
främja integration är Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens 
primära uppdrag är att förmedla arbeten och sammanföra dem som 
söker medarbetare med dem som söker jobb. Genom det så kallade 
Etableringsprogrammet har Arbetsförmedlingen emellertid ett sär-
skilt ansvar att tillhandahålla aktiviteter och utbildning för vissa 
nyanlända invandrare. Målet är att dessa personer så snabbt som 
möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörj-
ning.16 Genom Etableringsprogrammet kommer Arbetsförmed-
lingen således i kontakt med många av dem som sedan ansöker om 
eller anmäler förvärv av medborgarskap. 

Arbetsförmedlingen har kontor runt om i landet och det har slagits 
fast att det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro 
och tillgänglighet i hela landet.17 Enligt politiska överenskommelser 
(det så kallade Januariavtalet) ska Arbetsförmedlingen omvandlas 
till en ny myndighet år 2022. Tanken är att myndigheten ska ha 
fortsatt ansvar för arbetsmarknadspolitiken, men att ett nytt system 

 
15 Polismyndigheten (2020). Information om Polismyndighetens polisutbildning. 
www.polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisutbildningen/ [2020-11-13]. 
16 Arbetsförmedlingen (2020). Information om etableringsprogrammet. www.arbetsformedlingen.
se/for-arbetssokande/extra-stod/att-delta-i-program/etableringsprogrammet [2020-11-16]. 
17 Regeringsbeslut I:15 den 19 december 2019, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 
Arbetsförmedlingen. 
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ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbets-
sökande för de lediga jobben.18 

Även om Arbetsförmedlingen således får förväntas ha en lokal 
närvaro i hela landet bedömer utredningen att de lokaler de kommer 
att ha tillgång till inte är ändamålsenliga för provverksamhet. Myn-
digheten saknar vidare erfarenhet av provverksamhet i allmänhet och 
det finns ingen befintlig infrastruktur i myndigheten för att hantera 
den typ av verksamhet som ansvaret för medborgarskapsprovet 
innebär. Sammantaget anser utredningen att Arbetsförmedlingens 
uppdrag ligger alltför långt bort från medborgarskapsområdet för att 
det ska framstå som rimligt att lägga ansvaret för medborgarskaps-
provet på den myndigheten.  

11.3.10 Sammanfattning  

Genomgången ovan visar att det finns ett antal universitet och hög-
skolor såväl som expertmyndigheter som i egen regi eller på uppdrag 
av andra myndigheter arbetar med provutveckling. Således finns det 
myndigheter som dels arbetar direkt med provutveckling, dels 
myndigheter som så att säga bara har det övergripande ansvaret för 
att ta fram prov, men som överlåter provutvecklingen åt andra myn-
digheter. Det framgår att det finns en myndighet, Trafikverket, som 
både utvecklar prov och sköter sådan administration och planering 
som krävs för ett landsomfattande prov. Andra myndigheter saknar 
koppling till provverksamhet, men har en koppling till medborgar-
skapsärenden och har en geografisk täckning i landet som skulle 
kunna vara av relevans vid genomförandet av medborgarskapsprovet. 
Genomgången visar dock att det i dagsläget inte finns någon myn-
dighet som inom ramen för sin befintliga verksamhet uppfyller alla 
de krav som utredningen anser att ansvaret för medborgarskaps-
provet rymmer. Även om det finns argument som talar starkare för 
att vissa myndigheter skulle vara mer lämpliga än andra att tilldelas 
ansvaret för medborgarskapsprovet, visar genomgången att det 
också finns argument som talar mot samtliga myndigheter.  

 
18 Arbetsförmedlingen (2020). www.arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/nu-och-
da/vi-forbereder-en-ny-myndighet [2020-11-16]. 
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11.4 Fördelningen av ansvaret 
för medborgarskapsprovet 

Förslag: UHR ska ha det övergripande ansvaret för medborgar-
skapsprovet och samordna de inblandade myndigheternas arbete 
och insatser. 

Skolverket ska ha ett samlat ansvar för och kontinuerligt ut-
veckla medborgarskapsprovet. I det ansvaret ligger att ta fram en 
bok baserad på 3 § den nya förordningen om medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskunskap, kontinuerligt ta fram med-
borgarskapsprov i svenska och samhällskunskap, kontinuerligt ta 
fram bedömningskriterier och rättningsinstruktioner för med-
borgarskapsprov och rätta medborgarskapsprovet. 

Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen ska 
ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet. 

 
Eftersom det inte finns någon myndighet som inom ramen för sin 
befintliga verksamhet uppfyller alla de krav som utredningen anser 
att ansvaret för medborgarskapsprovet rymmer och det inte är 
aktuellt att tillskapa en ny myndighet för ändamålet uppstår frågan 
om lösningen i stället är att flera myndigheter delar på ansvaret. Som 
framgått ovan kan ansvaret för medborgarskapsprovet delas upp i 
olika uppgifter.  

När det gäller den första uppgiften, dvs. att ta fram den bok som 
provdelen i samhällskunskap ska byggas på (se avsnitt 7.5.1), anser 
utredningen att Skolverket är den myndighet som är bäst lämpad för 
uppgiften. Som framgått föreslås nämnda bok ta sitt avstamp i 
läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för den grund-
läggande inledande kursen respektive kursplanen för den grund-
läggande fortsättningskursen i samhällsorienterande ämnen på kom-
vux grundläggande nivå, vilka utarbetats av Skolverket, och närmare 
preciserat i 3 § den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. Redan den omständigheten att boken 
föreslås ta sitt avstamp i en kursplan som Skolverket har utarbetat gör 
Skolverket till den mest lämpade myndigheten. Skolverket har där-
utöver med sin erfarenhet av att ta fram nationella prov, det nätverk 
av lärare som Skolverket har tillgång till och den kompetens som 
Skolverket har i svenska och samhällskunskap, av GERS och olika 
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språknivåer, den kompetens som utredningen bedömer krävs för att 
kunna ta ansvar för att ta fram den bok som provdelen i samhälls-
kunskap ska bygga på.  

Av samma skäl som Skolverket anses vara den myndighet som är 
bäst lämpad att ansvara för att ta fram den bok som provdelen i 
samhällskunskap ska bygga på anser utredningen att Skolverket även 
är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för att ta fram och 
kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet. Även i detta sam-
manhang har Skolverkets gedigna erfarenhet av att ansvara för att ta 
fram nationella prov i de aktuella ämnena betydelse. Eftersom Skol-
verket föreslås ta fram medborgarskapsprovet är det också rimligt 
att Skolverket tar fram och kontinuerligt utvecklar bedömnings-
kriterier och instruktioner som ska gälla vid rättningen av med-
borgarskapsprovet. Av samma skäl är det också rimligt att Skol-
verket får ansvar för att rättning sker, även om Skolverket inte 
behöver utföra själva rättningen i egen regi.  

När det gäller det faktiska utvecklandet av provet eller konstrue-
randet av medborgarskapsprovet, dvs. provdelarna i samhällskun-
skap och svenska, bör den uppgiften rimligen kunna uppdras till ett 
eller flera universitet eller högskolor. Provdelen i svenska behöver 
inte uppdras åt samma lärosäte som utvecklar provdelen i samhälls-
kunskap. Inte ens alla delar i provdelen i svenska behöver uppdras åt 
samma lärosäte att utveckla. Det blir upp till Skolverket att bedöma 
vad som anses mest lämpligt. Arbetet med att ta fram bedömnings-
kriterier och andra kriterier som ska gälla vid rättning behöver 
sannolikt också tas fram i samverkan mellan Skolverket och de läro-
säten som utvecklar de olika provdelarna.  

Nästa uppgift att genomföra provet, dvs. att arrangera prov ute i 
landet, förutsätter förutom tillgång till eller möjlighet att tillhanda-
hålla lokaler, även tillgång till eller möjlighet att tillhandahålla och 
förvara den utrustning som behövs för provets genomförande. Den 
som genomför provet måste också se till att det finns provvakter och 
personal som kan hantera frågor om bl.a. teknik liksom identitets-
kontroll av provdeltagarna. Utredningen bedömer att det egentligen 
inte är någon myndighet i dag som har en egen organisation och 
struktur för att genomföra en sådan uppgift i hela landet, med 
undantag möjligen för Trafikverket som har en sådan organisation 
för kunskapsdelen i körkortsprovet. Utredningen har därför över-
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vägt om genomförandet skulle kunna läggas på Trafikverket. Som 
framgått ovan har utredningen dock förkastat det alternativet.  

Det krävs därför antingen att en organisation och struktur för 
genomförandet av proven likt Trafikverkets organisation byggs upp 
inom en ansvarig myndighet eller att uppgiften direkt eller indirekt 
läggs på flera andra aktörer. Genomförandet skulle kunna åläggas en 
myndighet som har ändamålsenliga lokaler över hela landet och vars 
lokaler är tillräckligt stora för att inrymma det antal deltagare som 
bedöms vilja göra provet och som kan hantera de som mest uppemot 
35 000 prov per år som bedöms komma att genomföras årligen. En 
annan lösning skulle kunna vara att upphandla användningen av 
privata lokaler respektive personal för ändamålet. En av svårigheterna 
med en sådan lösning är att finna tillräckligt många likvärdiga lokaler 
med tillräckligt bra geografisk spridning som är tillgängliga med 
tillräcklig regelbundenhet för att fylla de praktiska behoven men 
också för att uppfylla kraven på rättvisa och rättssäkerhet. Även om 
en sådan lösning alltså skulle vara praktiskt möjlig kan den ändå 
ifrågasättas av legitimitetsskäl. Mot den bakgrunden anser utred-
ningen att utgångspunkten i stället bör vara att uppgiften läggs på en 
eller flera offentliga inrättningar.  

Inrättningar som redan i dag har tillgång till lokaler och därför 
skulle kunna komma i fråga är skolor (grund- och gymnasieskolor) 
respektive högskolor och universitet. Skolor respektive högskolor 
och universitet har också den fördelen att de är vana att arrangera 
prov och även att bedöma om provdeltagarna behöver anpassning 
för att genomföra ett prov. Man skulle därför t.ex. kunna lägga 
ansvaret för genomförandet av medborgarskapsprovet på kommu-
nerna, som i egenskap av huvudmän för kommunala grund- och 
gymnasieskolor ute i landet är involverade i genomförandet av de 
nationella proven.  

När det gäller kommunerna framgår det av 14 kap. 2 § regerings-
formen att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter 
av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. När-
mare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter 
kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Enligt utredningen får 
frågan om kunskapskrav för förvärv av medborgarskap anses vara en 
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statlig angelägenhet som inte naturligt faller inom ramen för kom-
munernas angelägenheter. Det framstår inte heller som nödvändigt 
att uppgiften att genomföra medborgarskapsprovet läggs på kom-
munerna. Det bedöms finnas andra möjligheter att lösa uppgiften. 
En nackdel med att lägga ansvaret för genomförandet på kom-
munerna är dessutom att de är så många (290) och att det med hän-
syn till bl.a. kostnadseffektivitet och rättssäkerhetsskäl inte är rim-
ligt att genomföra provet i alla kommuner. Grund- och gymnasie-
skolor har inte heller erfarenhet av id-kontroll på samma sätt som 
universitet och högskolor eftersom skolorna känner eleverna som 
genomför de nationella proven i skolan. Om man trots allt skulle lägga 
uppgiften på kommunerna krävs en samordning som inte finns i dag.  

Ett alternativ skulle i stället kunna vara att lägga uppgiften för 
genomförande av provet på landets universitet och högskolor. I dag 
finns det finns cirka 50 lärosäten i Sverige.19 Av dessa var år 2017 
16 universitet, 14 högskolor, 5 konstnärliga högskolor och 13 en-
skilda utbildningsanordnare.20 Siffrorna förändras dock med tiden. 
T.ex. har Malmö högskola den 1 januari 2018 fått ställning som 
universitet. Sammantaget har cirka 30 lärosäten staten som huvud-
man (se högskoleförordningen [1993:100] Bilaga 1). Dessa lärosäten 
omfattas av högskolelagen och utgör myndigheter.21 

Enligt 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434) har universitet och 
högskolor tre uppgifter; utbildning, forskning och samverkan med 
samhället. Den senare och så kallade tredje uppgiften innebär att det 
i högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande sam-
hället och informera om sin verksamhet samt verka för att forsk-
ningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Även om 
hjälp med genomförandet av medborgarskapsprov enligt utred-
ningen inte kan anses rymmas inom den tredje uppgiften, anser 
utredningen att det är rimligt att landets lärosäten bistår vid genom-
förandet av ett sådant prov, mot bakgrund av alla de hänsyn som 
behöver tas för att få ett system med medborgarskapsprov att 
fungera. Landets universitet och högskolor har en geografisk sprid-
ning. Vissa universitet och högskolor har campus på flera orter. Den 
geografiska spridningen blir ännu större genom redan etablerade 

 
19 Universitetskanslersämbetet. Information om landets universitet och högskolor. 
www.uka.se/sok.html?query=Universitet+och+h%C3%B6gskolor [2020-10-21]. 
20 Statskontoret (2017). Om offentlig sektor: Frivillig samverkan mellan myndigheter – några 
exempel, s. 109. 
21 Ibid, s. 109. 
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samarbeten mellan universitet och högskolor och olika lärcentrum i 
landet. Det finns lokaler som är anpassade för ändamålet och tillgång 
till personal med adekvat kompetens att genomföra den här typen av 
prov. Att lägga medborgarskapsprovet på bl.a. de universitet och 
högskolor som i dag även genomför högskoleprovet skulle på sikt 
också kunna ge synergieffekter om också högskoleprovet digita-
liseras, vilket bl.a. gör förslaget mer kostnadseffektivt. Utredningen 
föreslår därför att de universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen ska ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet. 
Det bedöms dock inte nödvändigt att alla universitet och högskolor 
faktiskt genomför medborgarskapsprovet. Enligt utredningen bör 
genomförandet av medborgarskapsprovet kunna ske i samverkan 
mellan högskolorna på motsvarande sätt som gäller enligt den lydelse 
av 7 kap. 20 § högskoleförordningen som träder i kraft den 1 juli 2021 
(se fotnot 4).  

För att alla de delar som nämnts hittills ska kunna hållas ihop 
finns det enligt utredningen ett behov av att tilldela någon myndig-
het ett övergripande ansvar för medborgarskapsprovet. Ett sådant 
övergripande ansvar skulle enligt utredningen främst bestå i att 
administrera hela systemet, såsom att tillhandahålla ett webbaserat 
system för att ta emot anmälningar och avgifter, kommunicera med 
landets universitet och högskolor och planera och fördela prov-
deltagare till olika universitet och högskolor vid olika provtillfällen, 
etc. Utredningen bedömer vidare att det finns ett behov av att någon 
tar ansvarar för samordningen av de ovan föreslagna myndigheternas 
arbete och insatser. Att någon får ett övergripande och samordnande 
ansvar är angeläget inte minst ur uppföljningssynpunkt. 

Med hänsyn till att Skolverket bedöms vara den myndighet som 
är bäst lämpad att få ansvar för att ta fram den bok som provdelen i 
samhällskunskap ska bygga på, liksom ansvaret för att ta fram 
medborgarskapsprovet respektive de bedömnings- och kriterier som 
ska gälla vid rättning av provet samt ansvara för rättningen skulle det 
kunna övervägas om det inte vore lämpligt att lägga hela det över-
gripande ansvaret på Skolverket. Som framgått ovan förutser utred-
ningen att det i det övergripande ansvaret ingår att ta ansvar för 
administrationen av provet genom att bl.a. ta emot anmälningar och 
avgifter för provet. Utredningen kan emellertid konstatera att Skol-
verket i dag saknar en sådan infrastruktur som krävs för den typen 
av administration. Skolverket har ett ansvar att ta fram de nationella 
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proven och distribuerar proven till skolorna, men sedan genomför 
skolorna proven och rättar dem. Att ålägga Skolverket det över-
gripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet 
skulle därför påföra myndigheten en uppgift som ligger långt ifrån 
Skolverkets ordinarie verksamhet. 

Eftersom det är Migrationsverket som handlägger alla med-
borgarskapsärenden som rör naturalisation och ett stort antal av 
anmälningsärendena framstår det inte som långsökt att förespråka 
att samtliga delar som rör medborgarskap bör hållas ihop i en och 
samma myndighet. I det sammanhanget har utredningen övervägt 
om det skulle kunna anses problematiskt i förhållande till allmän-
hetens förtroende om Migrationsverket å ena sidan prövar/hand-
lägger medborgarskapsansökan/anmälan å andra sidan skulle vara 
ansvarig för medborgarskapsprovet. Utredningen anser att den pro-
blematiken får anses vara marginell. För det första är kravet på kun-
skap i svenska och samhällskunskap bara ett av många kriterier som 
måste vara uppfyllda för att en person ska beviljas medborgarskap. 
För det andra finns det ett antal andra sätt att visa sina kunskaper på 
förutom att göra medborgarskapsprovet. För det tredje skulle ett 
övergripande och samordnande ansvar inte behöva inkludera rätt-
ning av medborgarskapsprovet eftersom Skolverket föreslås få det 
ansvaret. 

Migrationsverket är den myndighet som kommer att ha störst 
nytta av att systemet fungerar bra. Verket skulle vidare genom den 
erfarenhet som myndigheten får genom erfarenheterna från hand-
läggningen av medborgarskapsärendena kunna utvärdera kvalitén på 
medborgarskapsprovet och föra med sig denna kunskap för att styra 
vidareutvecklingen av provet, vilket ur ett systemeffektivitets- och 
utvecklingshänseende skulle vara utomordentligt bra.  

Ett argument mot att lägga det övergripande och samordnande 
ansvaret på Migrationsverket och som delvis framkommit ovan är att 
myndigheten helt saknar erfarenhet av provverksamhet och av att 
bedöma kunskaper i språk eller samhällskunskap. Den typ av över-
gripande och samordnande ansvar som det är fråga om får vidare anses 
ligga utanför Migrationsverkets kärnverksamhet. I det sammanhanget 
bör emellertid påpekas att myndigheten såsom nämnts ovan har ett 
ansvar för viss kursverksamhet. Även om det äger sin riktighet att ett 
övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet 
ligger utanför Migrationsverkets kärnverksamhet ligger ett sådant 
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uppdrag närmare Migrationsverkets kärnverksamhet, som ju inklu-
derar handläggningen av medborgarskapsärenden, än kärnverksam-
heten för t.ex. Skolverket. Ett ytterligare argument som kan lyftas fram 
för varför den samordnande rollen för medborgarskapsprovet skulle 
kunna läggas på Migrationsverket är att det från den sökandes perspek-
tiv sannolikt framstår som mest logiskt att vända sig till Migrations-
verket om frågor och i ärenden som gäller medborgarskap. Enligt den 
förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) ska en över-
skådlig förvaltningsstruktur och minskad sektorisering eftersträvas 
i syfte att förenkla för bl.a. medborgare och andra i Sverige. 

Det kan dock konstateras att Migrationsverket på samma sätt 
som Skolverket i dagsläget saknar infrastruktur för att ta ett över-
gripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet. Om 
ett övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet 
tilldelades Migrationsverket skulle det alltså på liknande sätt som för 
Skolverket innebära att myndigheten påfördes vissa helt nya upp-
gifter. Båda myndigheterna hade varit tvungna att hämta stöd från 
annat håll för att utveckla den organisation och digitala infrastruktur 
som ett övergripande och samordnande ansvar skulle kräva. Det som 
bl.a. skiljer Migrationsverket från Skolverket är att Migrationsverket 
i alla fall har en organisation för att hantera inbetalda avgifter för 
t.ex. ansökan om medborgarskap.  

En myndighet som har en sådan infrastruktur är UHR. UHR har 
i dag ett övergripande och samordnande ansvar för högskoleprovet. 
Detta innebär bl.a. att UHR ansvarar för att högskoleprovet tas fram 
och beslutar om resultat på provet. UHR tar vidare emot anmäl-
ningar och avgifter samt omfördelar intäkterna mellan UHR och 
de universitet och högskolor som genomför proven. Myndigheten 
planerar och fördelar provtillfällen samt tillhandahåller nödvändig 
information kopplat till högskoleprovet på sin hemsida, såsom datum 
för proven, vilka id-handlingar som accepteras, tillåtna hjälpmedel, 
möjlighet till anpassning etc. Hos UHR finns också upparbetad it-
support och system för att hantera all den verksamhet som UHR 
ansvarar för i dag. Ett ytterligare skäl som talar för UHR är dess 
erfarenhet av förfarandet med disciplinärenden. 

Således verkar UHR redan i sin befintliga struktur ha de erfaren-
heter och kunskaper som krävs liksom de administrativa och tek-
niska förutsättningar samt ett viktigt kontaktnät med universitet 
och högskolor som utredningen anser skulle behövas för att axla ett 
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övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet. 
UHR har också genom sin roll som samordnande myndighet för 
högskoleprovet en överblick över hur universitetens och hög-
skolornas provperioder ser ut och kan därför planera när medborgar-
skapsprovet lämpligast skulle kunna genomföras. Det som gör att 
utredningen ändå tvekar är det faktum att UHR inte är en allmän 
provarrangörsmyndighet, utan en myndighet som, vilket framgår av 
myndighetens namn, har som huvuduppgift att arbeta med samord-
ning och service på universitets- och högskolenivå. UHR är en myn-
dighet med särskilt fokus på universitet- och högskolestudier. 
Utredningen har därför övervägt hur lämpligt det är att lägga det 
övergripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet, 
som inte har någon koppling till universitets- eller högskolestudier, 
på UHR. 

Som lyfts fram i den förvaltningspolitiska propositionen har 
visserligen alla myndigheter en fristående ställning och långtgående 
befogenheter. Samtidigt är varje myndighet också en del i ett större 
sammanhang och det finns därför anledning att betona den statliga 
förvaltningens gemensamma grund som utgångspunkt för nytänkande 
och förändring.22 Även om ett ansvar för medborgarskapsprovet i och 
för sig skulle ligga utanför UHR:s huvudsakliga ansvarsområde anser 
utredningen att det inte finns någon annan myndighet som är mer 
lämpad än UHR för uppgiften som övergripande ansvarig för servicen 
och samordnandet för ett sådant omfattande provsystem som med-
borgarskapsprovet.  

När medborgarskapsprovet är genomfört ska det rättas. Som 
framgått ovan föreslås Skolverket få ansvaret också för att med-
borgarskapsprovet rättas, även om Skolverket inte förväntas utföra 
rättningsarbetet i egen regi, utan förväntas uppdra det arbetet åt t.ex. 
samma högskolor som får i uppdrag att utveckla medborgarskaps-
provets olika provdelar. För att Skolverket inte ska belastas ytterligare 
och eftersom UHR föreslås få det övergripande och samordnande 
ansvaret för medborgarskapsprovet anser utredningen att det är UHR 
ska få ansvar för att fatta beslut om medborgarskapsprovets resultat 
(se avsnitt 12.5). Det innebär att eventuella önskemål om rättning 
eller omprövning av resultatet av medborgarskapsprovet, i enlighet 
med vad som framgår av kapitel 14, ska ställas till UHR.  

 
22 Prop. 2009/10:175, s. 34. 
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Även om utredningens förslag att tilldela UHR det övergripande 
och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet också innebär 
att UHR får ansvaret för att det finns ett fungerande system för 
möjligheten att begära och beviljas olika typer av anpassning, bedömer 
utredningen att den faktiska hanteringen av detta kan uppdras åt de 
universitet- och högskolor som i praktiken genomför provet. 

Sammanfattningsvis föreslår alltså utredningen att UHR ska ha 
det övergripande ansvaret för medborgarskapsprovet och samordna 
de inblandade myndigheternas arbete och insatser. Skolverket ska ha 
ett samlat ansvar för och kontinuerligt utveckla medborgarskaps-
provet. I det ansvaret ligger att ta fram en bok baserad på 3 § förord-
ningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap, 
kontinuerligt ta fram medborgarskapsprov i svenska och samhälls-
kunskap, kontinuerligt ta fram bedömningskriterier och rättnings-
instruktioner för medborgarskapsprov och rätta medborgarskaps-
provet. De universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
föreslås ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet i sam-
verkan. 

Utredningen föreslår att Skolverkets ansvar i föreslagna delar in-
förs i förordningen med instruktion för Skolverket och att ansvaret 
framgår av den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Utredningen föreslår att förordningen med 
instruktion för UHR ändras på så sätt att UHR:s ansvar för med-
borgarskapsprovet framgår och att även detta ansvar framgår av den 
nya förordningen. Slutligen föreslår utredningen att en bestämmelse 
om att universitet och högskolor ska genomföra medborgarskaps-
provet i samverkan införs i högskoleförordningen och i den nya 
förordningen. 

Alla myndigheter föreslås tilldelas de medel som är nödvändiga 
för att de nya uppgifterna ska kunna utföras (jfr kapitel 16). 
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12 Genomförande av 
medborgarskapsprovet 

I detta kapitel resonerar utredningen kring och lämnar förslag på hur 
medborgarskapsprovet kan genomföras. Det faktiska genomföran-
det föreslås ske regelbundet över året och på de orter som genom-
förande lärosäten beslutar om. Det lämnas förslag på id-kontroll vid 
provets genomförande, vem som ska rätta och fatta beslut om prov-
resultat och det resoneras om hur fusk ska kunna förhindras och 
följas upp. Kapitlet innehåller också förslag på hur provet ska kunna 
genomföras med anpassningar under vissa omständigheter. 

12.1 Lokaler, utrustning och frekvens 

Förslag: Medborgarskapsprovet ska genomföras regelbundet över 
året. Datum för medborgarskapsprovets genomförande ska be-
slutas av Universitets- och högskolerådet efter samråd med Statens 
skolverk och de universitet och högskolor som ska ansvara för 
genomförandet av provet. 

 
Bedömning: Medborgarskapsprovet ska genomföras på de orter 
där de genomförande högskolorna och universiteten är belägna 
samt på de ytterligare orter och i de lokaler som de bestämmer 
efter samråd med Universitets- och högskolerådet.  

Genomförande högskolor och universitet ska ansvara för att 
det finns personal vid genomförandet av medborgarskapsprovet 
och att den utrustning som behövs för genomförandet finns i 
provlokalerna.  
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I kapitel 11 föreslås att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska 
ha det övergripande och samordnande ansvaret för medborgarskaps-
provet. Ansvaret för att ta fram medborgarskapsprovet föreslås dock 
ligga på Statens skolverk (Skolverket), medan genomförandet av 
provet ska ske med hjälp av de högskolor och universitet som 
omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som staten är huvudman 
för (se högskoleförordningen [1993:100] Bilaga 1).  

En grundläggande och viktig fråga vid genomförandet av med-
borgarskapsprovet är på vilka orter, i vilka lokaler och med vilken 
frekvens som provet lämpligen genomförs. När det gäller högskole-
provet1 noteras att det genomförs två gånger per år (vår och höst) på 
över 100 orter över hela landet.2 De exakta datumen för provet 
beslutas av UHR efter samråd med de genomförande högskolorna 
och universiteten.3 För genomförandet av provet används förutom 
universitetens och högskolornas egna lokaler t.ex. även skollokaler 
och lokaler i Folkets hus. Beslutet om vilka lokaler som ska användas 
vid högskoleprovet fattas av respektive högskola eller universitet.  

En grundförutsättning vid diskussionen kring det praktiska genom-
förandet av medborgarskapsprovet är att man har en uppfattning om 
hur många personer som kommer att vilja genomföra provet varje år 
och hur lång tid medborgarskapsprovet kan förväntas ta att genom-
föra. Rent allmänt är det svårt att förutse hur många människor som 
kommer att vilja genomföra medborgarskapsprovet. Det är också 
svårt att veta hur många som kommer att vilja göra delprovet i svenska 
respektive delprovet i samhällskunskap eftersom det kommer att finnas 
alternativa sätt att visa sina kunskaper i svenska och grundläggande 
samhällskunskap på (se kapitel 8). Det är även svårt att säga hur prov-
deltagandet kommer att fördela sig geografiskt över landet.  

 
1 Enligt en tidigare lydelse av 7 kap. 20 § högskoleförordningen hade UHR ansvar för att ta 
fram högskoleprovet, men de högskolor som använde provet som urvalsgrund skulle 
genomföra provet, vilket fick ske i samverkan mellan högskolorna. Under 2020 har UHR, på 
grund av covid-19, haft ansvaret för att provet genomförs, med bistånd av högskolorna. Från 
och med den 1 juli 2021 ska UHR enligt 7 kap. 20 § i dess lydelse 2020:769 ansvara för att ta 
fram provet, men högskolorna ska ansvara för genomförandet av provet, vilket får ske i 
samverkan mellan högskolorna. 
2 År 2019 genomfördes högskoleprovet på 120 orter runt om i landet, se Utredningen om fusk 
vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk 
(SOU 2019:37). Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 42.  
3 15 § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
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År 2019 beviljade Migrationsverket 64 743 ansökningar och an-
mälningar om svenskt medborgarskap vilket motsvarar en bifallsfre-
kvens på 85 procent. Av dessa utgjorde anmälningsärenden 35 pro-
cent (22 376 personer) och ansökningar 65 procent (41 800 personer).4 
Som framgår av konsekvenskapitlet (kapitel 16) utgår utredningens 
analyser vad gäller antalet deltagare i medborgarskapsprovet från an-
tagandet att antalet ansökningar och anmälningar om medborgar-
skap från och med år 2025 kommer att vara detsamma som i Migra-
tionsverkets senaste prognos om antalet medborgarskapsärenden. 
Antalet medborgarskapsärenden år 2023 prognosticeras vara 60 000. 
Uppskattningen av antalet deltagare i medborgarskapsprovet åren 
2025–2028 har därför gjorts utifrån att antalet medborgarskapsären-
den fortsatt kommer att vara 60 000 dessa år. Antalet provdeltagare 
har efter olika överväganden och hänsyn uppskattats till 18 000 per-
soner för medborgarskapsprovets provdel i svenska och till 34 500 per-
soner för provdelen i samhällskunskap. Utredningen har härvid bl.a. 
beaktat att ungefär en tredjedel av medborgarskapsärendena år 2019 
avsåg personer som var under 16 år eller fyllda 67 år och att ett visst 
antal personer inte kommer att klara provet på första försöket och 
därför kommer att vilja göra om det, även om det kanske dröjer ett tag 
innan de gör det.  

Vad gäller tiden för genomförandet är utredningen av uppfatt-
ningen att utformningen av provet bör vara sådan att det ska kunna 
genomföras på en dag. Hur genomförandet av de olika delarna sedan 
fördelas får bestämmas utifrån den faktiska utformningen av provet. 
Kunskapsprovet för körkort tar 50 minuter att göra och automat-
rättas. Detta kan jämföras med högskoleprovet där den effektiva 
provtiden är 4 timmar och 35 minuter, men provdagen är 8 timmar 
och 30 minuter lång och det nationella provet i sfi som tar 4 timmar 
och 30 minuter att genomföra. Automaträttade flervalsuppgifter 
kopplade till samhällskunskapsfrågorna och läs- och hörförståelse i 
svenska kan kanske ta kortare tid medan de delar som ska pröva skrift-
lig produktion och muntlig framställning/produktion kan antas ta 
längre tid i anspråk. Exakt hur många timmar provet kommer att ta 
i anspråk för genomförandet går inte att fastslå i detta skede, men 
utgångspunkten bör som anges ovan vara att provet ska kunna göras 

 
4 Migrationsverket (2020). Statistik rörande inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden inne-
varande år. www.migrationsverket.se/download/18.748d859516793fb65f9cec/1578410568992/ 
Inkomna_och_avgjorda_medborgarskaps%C3%A4renden_2019.pdf [2020-11-17]. 
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på en dag för att bl.a. undvika att provdeltagarna måste avsätta flera 
dagar för ett prov och kanske övernatta om provorten ligger en bit 
från bostadsorten. 

När det gäller hur frekvent provet ska arrangeras ser utredningen 
att ju högre provdeltagandet blir, desto tätare intervall för genom-
förandet. Fler provtillfällen innebär att antalet provdeltagare kan 
spridas ut och att man inte är beroende av stora salar eller lokaler för 
genomförandet. Nackdelen med ett sådant upplägg är att det blir 
administrativt betungande för högskolorna och universiteten att 
regelbundet arrangera provet, inte minst sett till att medborgar-
skapsprovet ligger utanför deras ordinarie verksamhet, och att risken 
ökar för att innehållet i provet sprids. För Skolverket som föreslås 
ansvara för att provet tas fram och för de lärosäten som ska kon-
struera provet innebär en sådan ordning sannolikt också mer arbete. 
Mot bakgrund av vad som nu sagts och då lärosätena bedriver ordi-
narie verksamhet under veckorna är det enligt utredningens upp-
fattning lämpligt att medborgarskapsprovet koncentreras till några 
provdagar eller några perioder under året. En sådan ordning ligger i 
linje med hur genomförandet av högskoleprovet och de nationella 
proven i skolan går till. Vid genomförande av språk- och samhälls-
kunskapsprov i andra länder väljer man också ofta att koncentrera 
genomförandet till vissa dagar eller några perioder jämnt fördelade 
över året.  

Med beaktande av det antal personer som beräknas vilja genom-
föra provet varje år, antalet lärosäten och att provlokalernas storlek 
kan antas variera, uppskattar utredningen i sin konsekvensanalys (se 
kapitel 16.1.5) att medborgarskapsprovet bör genomföras under 
10 dagar, förslagsvis lördag och söndag vid fem tillfällen. Prov-
dagarna fördelas rimligen jämnt över året. Hur provdagarna exakt 
ska fördelas och vilka datum eller provperioder som provet ska 
genomföras på eller i bör dock på samma sätt som när det gäller 
högskoleprovet vara upp till den samordnande myndigheten, dvs. 
UHR, att besluta i samråd med genomförande lärosäten och Skol-
verket, som ska ansvara för att provet tas fram. Utredningen föreslår 
därför endast en rambestämmelse i den nya förordningen om att 
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provet ska genomföras med regelbundenhet över året och att prov-
datumen ska bestämmas efter samråd mellan nu angivna myndigheter.5  

Vad gäller frågan om var provet ska genomföras anser utred-
ningen att genomförandet i första hand ska ske på de orter där de 
genomförande lärosätena har sin verksamhet, men att det på samma 
sätt som när det gäller högskoleprovet bör stå respektive lärosäte 
fritt att besluta att förlägga genomförandet av provet även på andra 
orter. Det viktiga är enligt utredningens uppfattning att det finns 
möjlighet att göra provet över hela landet och inte bara i storstads-
områdena. Vid bestämmande av provorterna kommer hänsyn emeller-
tid att behöva tas till vilka lokaler som lärosätena disponerar över och 
vilka av dessa som kan användas för provgenomförandet. Hur för-
delningen av personer som gör provet görs bör rimligen vara av-
hängigt av hur många som anmäler sig till respektive provtillfälle och 
var de bor. Det bör dock inte vara en absolut rättighet att få göra 
provet nära sin hemort även om det bör eftersträvas. Med beaktande 
av vad som nu sagts är det enligt utredningens uppfattning rimligt 
att genomförande universitet och högskolor samråder med UHR när 
det gäller bestämmandet av orter och lokaler för provets genom-
förande. 

Då medborgarskapsprovet föreslås vara digitalt kommer genom-
förandet att kräva tillgång till datorer, en viss datorprestanda, internet-
uppkoppling och bandbredd. Uppkopplingar och servrar kommer 
att påverkas av om många personer genomför medborgarskaps-
provet samtidigt. Ansvaret för att utrustningen finns på plats och 
fungerar, att den kan förvaras på plats och att lokalerna är anpassade 
för ett digitalt medborgarskapsprov bör åläggas lärosätena. Det bör 
emellertid ankomma på UHR att sätta ramarna för och säkerställa 
att alla genomförande lärosäten använder sig av likvärdig utrustning 
för att de tekniska förutsättningarna för att genomföra provet ska 
vara så rättvisa som möjligt.  

 
5 I sammanhanget kan nämnas att av Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, 
Digitalisering av högskoleprovet, dnr 2019/04134, framgår att ett högt antal skrivande personer 
av ett högskoleprov kan vara en hindrande faktor och att ett deltagarantal på 40 000 vid ett 
digitalt högskoleprov bedömdes kräva att antalet provtillfällen behövde utökas från två till fyra.  
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12.2 Vad ska medborgarskapsprovet kosta 
och var regleras avgiften? 

Förslag: Den som vill delta i medborgarskapsprovet ska betala en 
avgift i samband med anmälan till respektive delprov. Avgiften 
ska vara 2 000 kronor för delprovet i svenska och 500 kronor för 
delprovet i samhällskunskap. För den som har ett godkänt resul-
tat i minst en av språkdelarna läsa, höra, tala eller skriva ska av-
giften vara 500 kronor per språkdel.  

Den som är statslös och som har fått flyktingförklaring eller 
resedokument av en svensk myndighet ska inte erlägga någon 
avgift för att delta i medborgarskapsprovet. 

Avgiften för att göra provet ska regleras i förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. 
 
Bedömning: Anmälan till och betalning av anmälningsavgiften 
för medborgarskapsprovet bör ske via en webbportal. På webb-
portalen ska det finnas elektroniska anmälningsformulär och 
möjlighet att begära anpassning för genomförandet av provet. 
Webbportalen bör också innehålla instruktioner om hur provet 
går till, exempel på hur provet ser ut och exempelfrågor. 

 
Språk- och samhällskunskapsprov i andra länder kostar pengar att 
genomföra. I Norge och Österrike varierar avgiften beroende på vilken 
kommun eller vilket område som individen bor i. Avgiften i bl.a. 
Danmark och Förenade kungariket är däremot fastställd till en viss 
summa per prov.  

Avgiften för att göra Tisusprovet i Sverige är 1 800 kronor och 
Folkuniversitetets Swedex-prov kostar mellan 2 500 och 2 700 kro-
nor att göra. Avgifterna för högskoleprovet och även kunskapspro-
vet för körkort är lägre. Högskoleprovet kostar 450 kronor att göra 
och kunskapsprovet för körkortsbehörighet B (personbil) ligger på 
325 kronor om provet sker före kl. 18.00 och 400 kronor om provet 
genomförs på kvällstid eller helg. Högskoleprovet finansieras av 
anmälningsavgiften och det behövs 140 000–150 000 anmälda per år 
för att täcka kostnaderna för själva genomförandet. År 2019 anmälde 
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sig 120 000 till högskoleprovet.6 Avgiften för provet tas in av Uni-
versitets- och högskolerådet på uppdrag av de genomförande univer-
siteten och högskolorna.  

Kostnaderna för att bygga upp och genomföra provet i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap åren 2021–2028 
kommer enligt vad som framgår av konsekvensavsnittet (kapitel 16) 
att uppgå till nästan 400 miljoner kronor. Deltagarantalet per år upp-
skattas som framgår ovan till 18 000 personer i svenska och 34 500 per-
soner i samhällskunskap. Om kostnaderna för hela genomförandet 
ska täckas av anmälningsavgiften innebär det att avgiften kommer 
att behöva uppgå till flera tusen kronor per provdeltagare och till-
fälle. Utredningen anser att en hög avgift kan komma att hindra män-
niskor med sämre ekonomiska förutsättningar från att genomföra 
provet och eventuellt utestänga dem från medborgarskap på kort 
eller lång sikt. Det är inte heller rimligt att fördela hela kostnaden 
för att bygga upp systemet på dem som gör provet det eller de första 
åren.  

Ett rimligare och lämpligare sätt att fördela kostnaderna är enligt 
utredningens uppfattning att utgå från den uppskattade årliga kost-
naden för provets genomomförande och fördela den på det upp-
skattade antalet provdeltagare per år. Det är också rimligt att kost-
naden för provet i samhällskunskap ligger på ungefär samma nivå 
som högskoleprovet, även om kostnaden för kunskapsprovet för 
körkort också kan ge viss ledning när det gäller kostnaden för provet 
i samhällskunskap eftersom de föreslås ha ett liknande upplägg (digi-
talt, flervalsfrågor) och kunna automaträttas. Provet i svenska kom-
mer att bestå av flera delar och uppskattas behöva kräva mer insatser 
i såväl förarbete som genomförande, bl.a. eftersom rättningen inne-
håller flera och större inslag av bedömning. Kostnaden för det provet 
uppskattas därför vara högre. Mot bakgrund av vad som nu sagts 
föreslår utredningen att avgiften för den som vill delta i medborgar-
skapsprovet i svenska och i samhällskunskap ska vara 2 000 respektive 
500 kronor. Avgiften ska erläggas i samband med anmälan till respek-
tive delprov. Mot bakgrund av utredningens förslag i avsnitt 12.5 
nedan om att det ska vara möjligt att endast genomföra en språkdel 
i svenskprovet om man tidigare fått godkänt i minst en språkdel före-
slås också att kostnaden för att göra endast någon av språkdelarna 

 
6 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4., s. 6. 
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läsa, skriva, tala och höra i svenska ska vara 500 kronor per del. För 
tydlighets skull bör framhållas att ingen särskild avgift föreslås tas ut 
för handläggningen av en begäran om anpassning i samband med 
genomförandet av provet. Kostnaderna kopplade till detta får täckas 
av avgiften för provet.  

Utredningens avgiftsförslag grundar sig på att staten går in och 
står för en del av de årliga kostnaderna. Om det inte är möjligt kom-
mer kostnaden för den enskilde att behöva höjas, vilket enligt utred-
ningens uppfattning inte är önskvärt då det riskerar att leda till 
utestängande från prov och i förlängningen medborgarskap.  

Som alternativ till medborgarskapsprovet går det att visa sin kun-
skap på olika sätt som inte kostar pengar, t.ex. genom sfi. Sfi kostar 
dock i tid och engagemang. Ett sätt att möjligen visa kunskap på ett 
mindre kostsamt sätt och på kortare tid är att göra en prövning i sfi. 
En prövning kostar 500 kronor och testar en persons kunskaper i 
förhållande till hela den kurs som individen väljer att göra pröv-
ningen i. För medborgarskap ska krävas godkänt betyg i sfi kurs D. 
Det är därför möjligt att det kommer att ske en ökning av antalet 
prövningar inom sfi kurs D om kravet på kunskaper för medborgar-
skap aktualiseras. Enligt uppgifter till utredningen krävs det förhål-
landevis mycket av individen för att nå godkänt betyg genom pröv-
ning, möjligheten finns dock. 

Enligt 11 § tredje stycket medborgarskapsförordningen (2001:218) 
tas ingen avgift ut för anmälan eller ansökan om medborgarskap av 
den som är statslös och som har fått flyktingförklaring eller rese-
dokument av en svensk myndighet. Bestämmelserna grundar sig på 
konventionsrättsliga åtaganden. I artikel 32 i Förenta Nationernas kon-
vention angående statslösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) 
anges nämligen att en  

Fördragsslutande stat skall så mycket som möjligt underlätta statslösa 
personers införlivande med samhället och deras naturalisation. Särskilt 
skall fördragsslutande stat bemöda sig om att påskynda naturalisations-
förfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna och 
kostnaderna för detta.  

I samma anda uttalas i artikel 6.4 g i Europeiska konventionen om 
medborgarskap (SÖ 2001:20) att varje konventionsstat ska underlätta 
förvärv av medborgarskap för statslösa personer och personer som är 
erkända som flyktingar och som har legalt och varaktigt hemvist inom 
statens territorium. Mot bakgrund av vad som nu sagts och med be-
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aktande av att statslösa flyktingar inte betalar någon avgift för en 
ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap föreslås att dessa 
personer inte heller ska betala någon avgift för att genomföra med-
borgarskapsprovet.  

När det gäller den faktiska placeringen av avgiftsbestämmelserna 
har utredningen övervägt att införa bestämmelser om avgiften för 
provet i medborgarskapsförordningen eftersom den innehåller bestäm-
melser om kostnader för medborgarskap. En sådan lösning skulle inne-
bära att alla kostnader som har en koppling till medborgarskap hålls 
samman i en författning. Medborgarskapsprovet föreslås emellertid 
regleras i en egen författning. Provet kommer också att genomföras 
före en ansökan eller anmälan om medborgarskap. Utredningen anser 
därför att det är bättre att föra in bestämmelser om provavgifter i 
den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap.  

Anmälan till provet görs förslagsvis via en webbportal som UHR 
tillhandahåller. Anmälningarna vidarebefordras sedan lämpligen till 
respektive ansvarigt lärosäte på liknande sätt som anmälan till hög-
skoleprovet. På webbportalen bör det finnas elektroniska anmäl-
ningsformulär, möjlighet att betala avgiften för provet och att ge in 
en begäran om anpassning. Det är också lämpligt att webbsidan inne-
håller instruktioner om hur provet går till, liksom exempel på hur 
provet ser ut och exempelfrågor. Utredningen föreställer sig också att 
webbportalen ska innehålla information om kravet på kunskaper för 
medborgarskap, vilka olika sätt som finns att visa kunskaper på och 
hur man kan styrka sina kunskaper – uppgifter som även Migra-
tionsverket bör kunna tillhandahålla. 

12.3 Identitetskontroll vid provets genomförande 

Förslag: Medborgarskapsprov ska endast få genomföras av den 
vars identitet har fastställts. För att fastställa identiteten ska prov-
deltagaren kunna visa upp en giltig och godtagbar identitets-
handling. 

Universitets- och högskolerådet ska kunna meddela de ytter-
ligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordningen 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. 
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För att säkerställa att det är den person som anmält sig till med-
borgarskapsprovet som genomför det och för att minska risken för 
fusk måste det enligt utredningens uppfattning göras en kontroll av 
varje provdeltagares identitet i samband med genomförandet av 
provet. Att risken för fusk minimeras är extra viktigt i nu aktuella 
fall då ett godkänt provresultat på medborgarskapsprovet läggs till 
grund för medborgarskap och medborgarskap inte kan återkallas, 
även om det har meddelats på falska grunder (jfr 2 kap. 7 § reger-
ingsformen). I likhet med vad som gäller vid högskoleprovet och 
kunskapsprovet för körkort föreslås därför att prov endast ska få 
genomföras av den vars identitet har fastställts. Värt att notera i 
sammanhanget är att den omständigheten att identiteten har fast-
ställts inte innebär att den är styrkt på det sätt som krävs enligt 11 § 
medborgarskapslagen.  

Som utgångspunkt bör det ställas krav på att identiteten ska kunna 
fastställas genom uppvisande av en godtagbar och giltig identitets-
handling. Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts föreslås där-
för tas in i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Godtagbara identitetshandlingar bör på samma 
sätt som vid genomförandet av kunskapsprov för körkort t.ex. 
kunna vara SIS-märkta företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 
svenska nationella identitetskort eller identitetskort utfärdade av 
Skatteverket, svenska körkort och EU-pass. För utländska medbor-
gare utan svenskt personnummer skulle även utländska pass kunna 
användas som legitimation om passet är tydligt, inplastat och iden-
titetshandlingen har text på engelska, franska eller spanska (jfr 35 § 
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet, 
UHRFS 2015:3). Antalet personer som vill göra medborgarskaps-
provet och inte har svenskt personnummer får emellertid antas vara 
ytterst få, varför en sådan reglering måhända inte fyller någon funk-
tion. Bestämmelser om vilka identitetshandlingar som ska godtas till 
styrkande av identiteten bedöms behöva vara förhållandevis detal-
jerade varför det bör överlämnas till UHR att i egenskap av sam-
ordnande myndighet meddela sådana föreskrifter (jfr Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41). En bestämmelse som bemyndigar UHR 
att meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av den nya för-
ordningen om medborgarskapsprov i svenska och grundläggande 
samhällskunskap föreslås därför i den förordningen.  
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I sammanhanget kan nämnas att den som har uppehållstillstånd i 
Sverige erhåller ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. 
Uppehållstillståndskortet kan inte användas som legitimation, men 
den som inte har någon annan giltig identitetshandling kan ansöka 
om identitetskort hos Skatteverket och styrka sin identitet genom 
att låta Skatteverket kontrollera uppgifterna om denne i ansökan om 
identitetskort med de motsvarande uppgifter som finns om denne 
hos Migrationsverket. Skatteverket jämför då namn, foto, under-
skrift, längd, resehandling samt uppehållstillståndskortet.7 Kortet är 
försett med ett datachip som innehåller fingeravtryck och foto och 
det utgör ett bevis på att personen har tillstånd att vistas i landet. 
Det framstår därför som mycket sannolikt att den absoluta majori-
teten av personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige 
kommer att kunna visa upp en godtagbar identitetshandling i sam-
band med genomförandet av provet. Det är ett antal personer med 
uppehållstillstånd som varje år ansöker om identitetskort. Enligt 
Skatteverket ansökte 69 256 personer med uppehållstillstånd om id-
kort år 2019 och det fattades 256 avslagsbeslut. En av de vanligaste 
orsakerna till ett avslag på en id-kortsansökan är enligt myndigheten 
att den sökande inte kompletterar sin ansökan på begäran. Ytter-
ligare en anledning att ansökningar inte prövas i sak är att den 
sökande inte visar att ansökningsavgiften har betalats.8 Närmare 
bestämmelser om id-kort finns i 3 § lagen (2015:899) om iden-
titetskort för folkbokförda i Sverige. Bestämmelserna infördes år 2010 
för att underlätta för personer som har fått uppehållstillstånd att få 
ett identitetskort.  
  

 
7 Skatteverket (2020). Information om styrkande av identitet. www.skatteverket.se/privat/ 
folkbokforing/idkort/villkorforattfaansokaomidkort/dusomharuppehallstillstand.4.1a098b7
21295c544e1f800029116.html [2020-11-06].  
8 Uppgifter från Skatteverket 2020-11-23. 
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12.4 Fusk 

Förslag: Vid medborgarskapsprovet ska provdeltagaren skrift-
ligen försäkra på heder och samvete att han eller hon kommer att 
lämna svar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
vilseleda vid provet.  

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskun-
skap ska utestängas från deltagande i provet under en period av 
två år från tidpunkten för försöket. Beslut om utestängning ska 
fattas av Universitets- och högskolerådet. 

Provdeltagare som inte följer bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § 
förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhälls-
kunskap eller de anvisningar som ges i samband med genomföran-
det av provet ska, efter beslut av Universitets- och högskolerådet, 
inte få något resultat på medborgarskapsprovet. 

 
Utredningen föreslår i avsnitt 7.6 att medborgarskapsprovet ska 
genomföras digitalt vilket möjliggör för att frågor och svarsalter-
nativ presenteras i olika ordning och att risken för fusk därför kan 
antas minska något. Ett syfte med identitetskontroll vid provgenom-
förande som beskrivs i avsnittet ovan är också att minska risken för 
fusk och att det är någon annan än den som ger in anmälan eller an-
sökan om medborgarskap som har genomfört medborgarskaps-
provet. Att det förekommer fusk vid genomförande av prov är inte 
en ny företeelse. Såväl vid kunskapsprovet för körkort som hög-
skoleprovet finns exempel på att försök till fusk förekommit och 
förekommer. Det går således inte att bortse från att det finns en risk 
för fusk vid prov. Utredningen anser därför att det behöver finnas 
bestämmelser som reglerar vad som händer om någon blir påkom-
men med att fuska.  

Enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen har UHR möjlighet att 
stänga av den person som använt otillåtna hjälpmedel eller på annat 
sätt försökt vilseleda vid högskoleprovet. Ett sådant beslut om av-
stängning gäller i två år från tidpunkten för försöket.9 Liknande 
bestämmelser om avstängning från undervisning på högskolorna 
finns i 10 kap. högskoleförordningen. Rekvisiten för att besluta om 

 
9 Utredningen om fusk vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag 
om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Stockholm. 



SOU 2021:2 Genomförande av medborgarskapsprovet 

305 

avstängning från en högskola är desamma som vid högskoleprovet, 
dvs. användning av otillåtna hjälpmedel eller vilseledande vid provet. 
Ett beslut om avstängning resulterar i dessa fall i att studenten inte 
får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid högskolan. Beslutet kan avse en eller flera perioder, 
men sammanlagt högst sex månader och fattas av disciplinnämnden 
för högskolan i fråga (10 kap. 3 och 9 §§ högskoleförordningen). 
I sammanhanget kan noteras att den provdeltagare som bryter mot 
UHR:s föreskrifter för högskoleprovet, t.ex. reglerna om hjälp-
medel eller om att teknisk utrustning ska vara avstängd och placerad 
på anvisad plats, kan bli utan resultat på det aktuella delprovet.10  

Därtill har det införts en möjlighet till straffrättsliga sanktioner i 
syfte att motverka användningen av otillåtna hjälpmedel på hög-
skoleprovet och annat vilseledande vid provet. Sedan provtillfället 
hösten 2016 ska alla provdeltagare efter varje provpass försäkra på 
heder och samvete att han eller hon har lämnat svar utan att använda 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid högskoleprovet.11 
Om en provdeltagare i strid med sin försäkran ändå använder otillåtna 
hjälpmedel eller vilseleder på annat sätt anses denne ha lämnat osann 
uppgift vid provet vilket innebär att han eller hon kan dömas för osann 
försäkran (15 kap. 10 § brottsbalken). Straffet för osann försäkran är 
böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, 
fängelse i högst två år. Den som främjar brottet, t.ex. genom att hjälpa 
en provdeltagare genom att tillhandahålla otillåtna hjälpmedel eller 
hjälpa till med svar på frågorna, kan dömas till anstiftan eller medhjälp 
till osann försäkran (23 kap. 4 § brottsbalken). Sedan kravet på för-
säkran infördes har ett antal personer dömts för osann försäkran.12 
Bestämmelserna om osann försäkran tillämpas också vid kunskaps-
provet för körkort sedan den 1 mars 2020 (jfr 3 kap. 3 a § Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41).  

Enligt utredningens uppfattning bör det på samma sätt som när 
det gäller högskoleprovet och kunskapsprovet för körkort finnas 

 
10 40 § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
11 35 a § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet 
12 Se bl.a. Svea hovrätts dom den 21 januari 2020, mål nr  B2351-1 och dom den 25 augusti 
2020, mål nr B4226-20. Högsta domstolen har den 29 juni 2020 meddelat prövningstillstånd i 
ett mål om osann försäkran, grovt brott (mål nr B2855-20). Prövningstillstånd har meddelats 
i fråga om rubricering och påföljd. 
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möjlighet att stänga av den som fuskat eller försöker fuska vid med-
borgarskapsprovet. Fusk kan vara att man använder otillåtna hjälp-
medel eller att man på annat sätt försöker vilseleda vid proven, t.ex. 
genom att uppge någon annan persons identitet. Vid vilseledande om 
identitet bör såväl den som genomfört eller försökt genomföra 
provet i en annan persons namn som den vars namn använts vid 
provgenomförandet kunna stängas av från att skriva provet under 
viss tid. Utredningen anser att den period om två år som används av 
UHR vid avstängning från högskoleprovet förefaller rimlig, då 
syftet är att avskräcka från fusk.  

I linje med vad som nu sagts bör provdeltagaren i samband med 
genomförandet av provet åläggas att på heder och samvete försäkra 
att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provtillfället. Följden av 
ett sådant osant intygande bör på samma sätt som vid kunskapsprov 
för körkort och högskoleprovet kunna bli att personen som intygat 
kan komma att dömas för osant intygande enligt brottsbalken. En 
sådan ordning innebär också att den som redan är svensk med-
borgare och försöker genomföra medborgarskapsprovet åt någon 
annan löper risk att drabbas av en sanktion, vilket sannolikt kan 
verka avskräckande. Utöver vad som nu har sagts bör det också in-
föras en bestämmelse om att ett provresultat ska kunna ogiltigför-
klaras om det framkommer att fusk på något sätt har förekommit, 
att en provdeltagares identitet inte har kunnat fastställas genom 
styrkande med en giltig och godtagbar identitetshandling eller att 
han eller hon inte har följt de anvisningar som ges i samband med 
genomförandet av provet. Detta för att minska risken för att en per-
son beviljas medborgarskap på felaktiga grunder, då ett medbor-
garskap som ovan anges inte kan återkallas.  

Beslut om utestängning och att en provdeltagare inte ska erhålla 
något provresultat under de ovan angivna omständigheterna fattas 
lämpligen av UHR. Fusk på provet kan uppmärksammas även under 
rättning om det t.ex. finns oregelbundenheter i svaren som systemet 
eller den som rättar reagerar på. Det är då inte det genomförande 
universitetet eller högskolan som noterar detta utan det lärosäte som 
rättar provet. Även i sådana fall bör det enligt utredningens uppfatt-
ning vara UHR som fattar beslut om utestängning eller om att prov-
deltagaren ska bli utan provresultat. Bestämmelser motsvarande vad 
som nu har sagts föreslås tas in i den nya förordningen om med-
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borgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Utredningen för-
utser att det kan komma att behöva meddelas ordningsföreskrifter 
liksom föreskrifter om hur universiteten och högskolorna ska agera 
om det uppkommer misstankar om att brott har begåtts under 
provets genomförande (jfr 41 § Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter om högskoleprovet, UHRFS 2015:3). Stöd för UHR att 
få meddela sådana föreskrifter finns i den i avsnitt 12.3 föreslagna 
delegationsbestämmelsen. Någon ytterligare delegationsbestämmelse 
föreslås därför inte. 

12.5 Rättning och resultat på medborgarskapsprovet 

Förslag: Universitets- och högskolerådet ska besluta om resulta-
tet på medborgarskapsprovet. Provresultatet ska anges var för sig 
för provdelen i svenska och provdelen i samhällskunskap. För 
provdelen i svenska ska resultatet anges för varje språkdel (läs- 
och hörförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet).  

Ett godkänt provresultat ska gälla obegränsat i tiden.  

 
Kunskapsprov för körkort rättas digitalt. Det är Trafikverket som 
ansvarar för rättningen, på samma sätt som myndigheten på Trans-
portstyrelsens uppdrag ansvarar för konstruktionen och genom-
förandet av provet. Hur många poäng som krävs för godkänt resultat 
framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (se 3:15 Transportsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41).  

När det gäller högskoleprovet framgår av 7 kap. 20 § andra 
stycket högskoleförordningen att UHR ska besluta om resultatet på 
provet. Uppdraget att rätta provet har emellertid getts till Umeå 
universitet som också har uppdraget att konstruera fyra av fem del-
prov.13 Det femte delprovet ELF (engelsk läsförståelse) konstrueras 
av Göteborgs universitet.  

I kapitel 11 föreslås att Skolverket ska ansvara för att ta fram och 
kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet på samma sätt som 
UHR ansvarar för att ta fram högskoleprovet. Det föreslås vidare att 

 
13 DTK (diagram, tabeller och kartor), LÄS (svensk läsförståelse), NOG (kvantitativa resone-
mang), MEK (meningskomplettering), KVA (kvantitativa jämförelser). Uppgifter från Univer-
sitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. Rapport 2020:4. 
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Skolverket ska ansvara för att rättning sker och för att bedömnings-
kriterier och rättningsinstruktioner utvecklas för att kunna användas 
vid rättningen av medborgarskapsprovet. När det gäller själva kon-
struerandet av provet bedöms att Skolverket kan uppdra detta till ett 
eller flera lärosäten. Ett upplägg som känns igen från högskoleprovet, 
men också konstruktionen av de nationella proven i skolan. Skälen 
för det förslaget framgår av avsnitt 11.4. I samma kapitel uttalar utred-
ningen att UHR ska ansvara för att besluta om resultat på med-
borgarskapsprovet. Ett av argumenten för det är att UHR kommer 
att ha det övergripande och samordnande ansvaret för medborgar-
skapsprovet. Ett annat argument för det är att UHR, till skillnad från 
Skolverket har erfarenhet av att ha ansvaret för att besluta om prov-
resultat. Att UHR åläggs detta ansvar hindrar inte att det är Skol-
verket som ansvarar för rättningen och att Skolverket ger något eller 
några lärosäten i uppdrag att faktiskt rätta medborgarskapsprovet.  

Eftersom det kommer att vara möjligt att göra endast en provdel 
av medborgarskapsprovet, t.ex. samhällskunskap för den som kan 
visa kunskap i svenska på annat sätt och vice versa, föreslås att prov-
resultatet ska anges separat för respektive provdel. Utredningen före-
slår även att resultatet för provdelen i svenska ska anges för varje 
språkdel (läs- och hörförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet). 
Detta för att göra det möjligt för den som uppnått ett godkänt resultat 
i minst en av språkdelarna i svenska (läs- och hörförståelse samt skrift-
lig och muntlig färdighet) att göra om den eller de delar som personen 
inte fått godkänt i vid det eller de tillfällen som denne önskar. Bestäm-
melser motsvarande vad som nu sagts föreslås i den nya förordningen 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap.  

När det gäller giltigheten av ett godkänt provresultat bör det en-
ligt utredningens uppfattning inte begränsas i tiden. Tisus- och Swedex-
test gäller i dag som ett intyg över kunskap obegränsat i tiden på 
samma sätt som ett betyg. Den person som inte använder sin svensk-
kunskap regelbundet kan komma att försämras i sin kunskap över 
tid. Det är emellertid inte ett tillräcklig starkt skäl för att tids-
begränsa provresultatet. Ett godkänt provresultat ska således inte 
villkoras eller begränsas i tid på något sätt. Bestämmelser av denna 
innebörd föreslås tas in i den nya förordningen.  
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12.6 Anpassning av medborgarskapsprovet 

Förslag: Den som på grund av en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden kan visa att denne har behov av anpass-
ning av medborgarskapsprovet ska kunna medges anpassning av 
provet efter ansökan.  

En ansökan om anpassning ska ges in till Universitets- och 
högskolerådet i samband med att avgiften för provet betalas.  

Genomförande universitet och högskolor ska besluta om an-
passning av medborgarskapsprovet. 

 
Inom såväl grund- och gymnasieskolan som universitet och hög-
skola erbjuds stödåtgärder för att en individ ska nå kunskapsmålen 
under utbildningen. Sådana åtgärder benämns t.ex. anpassning, sär-
skilt stöd, åtgärdsprogram, individuellt anpassat program, reducerat 
program och särskilt pedagogiskt stöd. Som exempel på när anpass-
ning kan medges kan nämnas genomförande av högskoleprovet och 
kunskapsprovet för körkort.  

Stödåtgärder inom utbildningsväsendet 

Av skollagens bestämmelser om stöd och anpassning framgår bl.a. 
att en elev skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen om det inom ramen för 
undervisningen inklusive resultatet på ett nationellt prov, eller efter 
uppgifter från skolpersonal, inklusive lärare, eller från en annan 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 eller de kravnivåer som gäller (3 kap. 5 § skollagen 
[2010:800]). Om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpass-
ningar inte skulle vara tillräckliga ska rektorn se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds och att eleven ges särskilt stöd om 
det behövs (3 kap. 7 § skollagen). Insatsen särskilt stöd ges i stället 
för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 
komplement till denna.  

Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter 
elevens behov och förutsättningar, kan eleven få anpassad studiegång 
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(3 kap. 12 § skollagen). I grundskolan, specialskolan och sameskolan 
ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som 
möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. Anpassad studiegång ska så långt möjligt vara 
likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.  

Syftet med de olika typer av stöd som nu nämnts är att hjälpa 
elever att nå kunskapskraven eller kunskapsmålen. Beslut om särskilt 
stöd, åtgärdsprogram och anpassad studiegång fattas av rektor.  

Svårigheter som kan ge rätt till anpassning av prov  

I bl.a. grundskolan genomförs nationella prov i olika ämnen. Enligt 
9 kap. 20 § skolförordningen (2011:185) ska alla elever delta i alla 
delar av proven. Rektor får dock besluta att en elev inte alls behöver 
delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant 
prov, om det finns särskilda skäl. För själva genomförandet tar Skol-
verket fram särskilda anvisningar om anpassning och stöd för varje 
särskilt prov. Som exempel på anpassningar vid nationella prov kan 
nämnas att provtiden kan förlängas, att provet delas upp på flera 
tillfällen och att texten förstoras eller trycks upp på ett färgat papper. 
Andra anpassningar kan vara att man använder ljudförstärkning eller 
att man får skriva provet på dator.  

Vad sedan gäller studier på universitet och högskolor framgår av 
UHR:s hemsida att det på högskole- och universitetsnivå finns ett 
nationellt administrativt informationssystem för samordning av sär-
skilt pedagogiskt stöd (NAIS). Systemet bygger på att en student 
som antingen redan är registrerad eller som har ansökt om att bli 
antagen till en högskole- eller universitetsutbildning kan göra en 
elektronisk ansökan om stöd på www.nais.uhr.se. Till styrkande av 
behovet av särskilt pedagogiskt stöd ska studenten ladda upp intyg 
och beskriva sin studiesituation. Efter ansökan blir studenten kon-
taktad av en samordnare som finns vid det lärosäte där studenten 
redan studerar eller har ansökt om att studera, för ett möte där 
studentens behov av stöd diskuteras. Därefter kan det fattas ett 
formellt beslut om stöd ska ges eller inte, eller så utfärdas ett intyg 
om en rekommendation om stöd som studenten kan ge till exami-
nator eller kursföreståndare på den institution som studenten 
studerar vid eller vill bli antagen till. Vid examination är det sedan 

http://www.nais.uhr.se/
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examinatorn ensam eller i samråd med samordnaren som tar ställning 
till begäran om särskilt pedagogiskt stöd under examinationen.  

Det stöd som kan vara aktuellt att erhålla genom NAIS kan tex. 
vara anteckningshjälp, en mentor eller en uppdelad tentamen.14 Exa-
minationer kan anpassas på så sätt att studenten examineras enskilt 
i stället för i grupp. Ett annat sätt att anpassa examinationen är att 
studenten får sitta i en mindre grupp vid salstentamen eller att denne 
får använda dator med stödprogramvaror såsom talsyntes och rätt-
stavningsprogram. En annan anpassning kan vara förlängd tid vid 
skriftlig examination.15 Därutöver finns exempel på att examinatio-
nen delas upp på flera tillfällen eller att examinationen sker muntligt 
i stället för skriftligt eller vice versa.16 

När det gäller högskoleprov framgår det av www.studera.nu att 
alla som har behov av hjälpmedel på grund av en funktionsnedsätt-
ning i möjligaste mån också ska kunna skriva högskoleprovet på samma 
villkor som andra deltagare. Universitet och högskolor ska försöka 
göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för personer 
med en funktionsnedsättning eller diabetes. Den som ska skriva hög-
skoleprovet ombeds kontakta provanordnaren, dvs. det universitet 
eller den högskola som personen anmält sig till, senast sista dagen för 
anmälan till provet. En persons behov av anpassning måste styrkas 
med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdagen och 
intyget behöver laddas upp på personens konto när anmälan görs. 

Vilka faktiska anpassningar som erbjuds vid genomförandet av 
högskoleprovet framgår av 4–8 §§ UHRFS 2015:3. Av föreskrifterna 
framgår bl.a. att provdeltagare som har diagnosen specifik lässvårig-
het eller diagnosen blandad inlärningsstörning har rätt till förlängd 
skrivtid. Lässvårigheterna ska styrkas med ett utlåtande eller intyg 

 
14 Se Universitets- och högskolerådet (2020). Information om Nais – samordning av särskilt 
pedagogiskt stöd. www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt- 
administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/ [2020-11-15] och information 
om hur det går till på Stockholms universitet och Statens Lantbruksuniversitet: Stockholms 
universitet (2020). Information om förutsättningarna för att studera med funktionsnedsättning. 
www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsnedsättning [2020-11-15] 
och Statens Lantbruksuniversitet (SLU) (2020). Information om förutsättningarna för att 
studera med funktionsnedsättning. www.student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/ ansok-
om-riktat-pedagogiskt-stod/ [2020-11-15]. 
15 Göteborgs universitet (2020). Information om förutsättningarna för att studera med funktions-
nedsättning. www.studentportal.gu.se/handledning-och-stod/funktionsnedsattning/anpassad-
examination;jsessionid=iwmwmbsfuitas5yi9x16d1p?skipSSOCheck=true&referer= https%
3A%2F%2Fwww.google.se%2F [2020-11-04]. 
16 Uppsala universitet (2020). Information om möjlighet till anpassad examination.  
www.mp.uu.se/web/info/stod/tillganglighet/anpassad-examination [2020-11-15].  
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baserat på en fullständig utredning av provdeltagarens totala språk-
liga kompetens från årskurs fem eller senare. Utlåtandet eller intyget 
ska vara utfärdat av en legitimerad logoped som UHR har godkänt. 
Vidare har provdeltagare med dokumenterad svag synskada rätt till 
förlängd skrivtid och uppförstorat prov i formatet A3. Provdelta-
garen har också rätt att ta med de synhjälpmedel som behövs till 
provlokalen. En provdeltagare med dokumenterad grav synskada har 
rätt att skriva ett speciellt framtaget högskoleprov i punktskrift och 
något som kallas för Daisy-format och att ta med sig antecknings-
hjälp. Synskador och behovet av anpassning ska styrkas med intyg 
från syncentral. Högskolan, eller Universitets- och högskolerådet i 
det fall högskoleprovet genomförs av Universitets- och högskole-
rådet, meddelar beslut om anpassning.17  

För den som behöver anpassning vid kunskapsprov för körkort 
finns möjlighet att ansöka om detta hos Trafikverket. Det går t.ex. 
att ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt eller med för-
längd provtid. Sådana anpassningar kan passa den som har svåra läs- 
och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom. 
Vid ett muntligt kunskapsprov läser provdeltagaren inte någon text 
utan får i stället svara utifrån en muntlig fråga eller en bild. Ett kun-
skapsprov med förlängd provtid innebär att provtiden utökas med 
50 procent. Vid en anpassning i form av förlängd provtid kan prov-
deltagaren också lyssna på provet på svenska. En ansökan om anpass-
ning av kunskapsprov ska innehålla ett resultat från tester av hur fort 
och säkert personen läser och en sammanfattande bedömning och 
en självvärdering. Den sammanfattande bedömningen ska tydligt 
beskriva varför personen inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom 
ordinarie tid och varför han/hon behöver göra provet som muntligt 
prov. Om den sökande har genomgått en utredning och fått ett ut-
låtande eller intyg som tydligt beskriver varför provet bör anpassas, 
kan det i stället bifogas. För den som är eller har varit inskriven i 
särskola behöver inte testresultatet finnas med i ansökan. Ett beslut 
om muntligt kunskapsprov gäller i fem år.18  

 
17 UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
18 3 kap. 4–6 och 10–12 §§ TSFS 2012:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
förarprov, gemensamma bestämmelser. Norrköping: Transportstyrelsen. Trafikverket (2020). 
Information om körkort och körkortsprov. www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov [2020-11-06].  
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När det gäller lämpliga anpassningsåtgärder har Specialpedago-
giska skolmyndigheten utfärdat rekommendationer och förslag på 
vilka anpassningar som kan behövas i provsituationer i skolan utifrån 
olika funktionsnedsättningar.19 Några av de funktionsnedsättningar 
som nämns där anpassning kan behövas är synnedsättning, blindhet, 
hörselnedsättning, dövblindhet, dyslexi och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF). Vidare uttalas att för den som t.ex. har 
en synnedsättning kan det behövas förstoring av text och den som 
har dyslexi kan behöva förlängd provtid eller ges möjlighet att ta en 
paus under provet. Det framhålls också att det är stora individuella 
skillnader mellan de som har neuropsykiatriska funktionedsättningar 
och att det t.ex. är stor skillnad i anpassningsbehov mellan en person 
som har ADHD eller autism, eller både och. Elever med svårigheter 
inom NPF har dessutom också ofta svårigheter inom andra områden 
såsom språksvårigheter, dyslexi etc. som man också måste ta hänsyn till. 

Möjligheter till anpassning vid genomförandet 
av medborgarskapsprovet 

Gemensamt för det som nämns ovan om stödåtgärder inom olika 
skolformer/utbildningsområden och provsituationer är att begrep-
pet ”anpassning” tycks användas för att beskriva en individs behov 
av stöd för att uppnå vissa kunskaper (kunskapskrav eller kunskaps-
mål), genomföra en utbildning eller ett prov på i princip samma vill-
kor som alla andra som inte har ett sådant behov. Individen genom-
för således alla moment av utbildningen eller provet, men med indi-
viduellt anpassat stöd. Anpassning kan således sägas aktualiseras när 
en individ har kunskapsförmåga, men då han eller hon behöver stöd/ 
anpassning för att ges möjlighet att nå eller visa kunskap. Orsaken 
till att individen behöver stöd/anpassning synes genomgående vara 
en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning förstås att den 
fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan är nedsatt, 
oberoende av orsak (medfödd eller förvärvad skada). Skillnaden mellan 
anpassning och det som kallas dispens och som behandlas i kapitel 9 
är att vid anpassning har individen förmåga att visa kunskap men 
behöver stöd för att kunna göra det, medan dispens blir aktuell när 

 
19 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Specialpedagogiska anpassningar för tillgängliga 
prov - Rekommendationer och förslag från sakkunniga inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
www.spsm.se/contentassets/4e49097fc5b94ac0b4d2a9465731136b/anpassningar-vid-prov.pdf.  
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individen saknar förmåga att visa kunskap eller då denne har en sådan 
kraftigt nedsatt förmåga att det inte är rimligt att kräva att han eller 
hon ska visa kunskaper.  

Enligt utredningens uppfattning bör medborgarskapsprovet på 
samma sätt som andra prov kunna anpassas för den som kan visa att 
han eller hon har behov av stöd för att visa kunskap, under för-
utsättning att den typ av anpassning som individen behöver erbjuds. 
Behovet av stöd bör grundas på en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden som inte är av övergående natur. För att 
underlätta för såväl genomförande myndigheter som för potentiella 
provdeltagare är det enligt utredningen rimligt att på samma sätt som 
vid genomförandet av de prov som nämns ovan i möjligaste mån 
klargöra vilka funktionsnedsättningar som ska kunna leda till anpass-
ning av medborgarskapsprovet, vilka anpassningar som finns till-
gängliga och hur behovet av anpassning ska styrkas. Vilka anpass-
ningar som exakt ska kunna göras är dock beroende av hur medbor-
garskapsprovet utformas, varför det är svårt att i detta betänkande 
eller i förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap uttryckligen och uttömmande ange vilka anpassningar 
som ska erbjudas vid genomförandet av provet. Det får därför över-
låtas till den samordnande myndigheten att i föreskriftsform bl.a. 
precisera vilka anpassningar som ska erbjudas (se nedan). När an-
passning görs är det dock viktigt att provet fortfarande prövar de 
kunskaper och förmågor som det är avsett att pröva. Utredningen 
vill i sammanhanget framhålla följande. 

Som typexempel på anpassningar som genomgående erbjuds inom 
utbildningsområdet kan nämnas att ADHD och inlärningsstör-
ningar kan resultera i att individen får längre tid på sig vid genom-
förandet av ett prov, att denne får ta rast under provets genom-
förande eller får sitta enskilt i ett rum eller en sal. För den med 
synnedsättning kan anpassning innebära att provtexten förstoras 
upp eller skrivs i färg. Detta ska kunna gälla även vid genomförandet 
av medborgarskapsprovet. Ytterligare andra funktionsnedsättningar 
som rimligen bör kunna leda till anpassning av medborgarskaps-
provet är dyslexi (svårigheter att läsa och skriva inom ordinarie prov-
tid) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rent allmänt 
bör anpassningar också kunna erbjudas i form av att provtiden för-
längs, att provet genomförs muntligt i stället för skriftligt eller att 
en text både kan läsas och lyssnas på beroende på individens funk-
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tionsnedsättning och behov och det provet ska testa. Även en funk-
tionsnedsättning eller personliga förhållanden som gör att en individ 
har stora svårigheter att hantera en dator bör kunna leda till anpass-
ning såsom att provet genomförs på papper i stället för på dator.  

För den som trots de anpassningsmöjligheter som kommer att 
erbjudas inte alls har förmåga att i t.ex. en språkdel i svenska nå god-
känt resultat eller genomföra språkdelen i fråga, finns möjlighet att 
begära dispens från kravet på kunskaper i samband med ansökan eller 
anmälan om medborgarskap (se ovan om dispens och avsnitt 9.2). 
I detta sammanhang noteras att den som har en hel eller mycket 
allvarlig synnedsättning sannolikt inte har förmåga att läsa och skriva 
en text på svenska. Däremot skulle vederbörande möjligen kunna 
visa sin läs- och skrivförmåga om provet erbjuds i blindskrift. På 
liknande sätt har den som är döv eller har en grav hörselnedsättning 
sannolikt inte förmåga att genomföra en hörförståelse på svenska, 
men kan kanske visa sin förmåga att kommunicera genom samtal med 
en teckenspråkstolk. Då svenska för invandrare erbjuds för såväl 
blinda som döva anser utredningen att detta bör gälla även med-
borgarskapsprovet. I annat fall skulle den som är blind eller den som 
är döv och som inte har genomgått eller inte har godkänt betyg från 
sfi kurs D per automatik behöva ansöka om och medges dispens från 
kravet på kunskaper, vilket inte är rättvist. Utredningen anser därför 
att det ska finnas särskilda medborgarskapsprov för t.ex. blinda.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts föreslår utredningen att UHR 
i samråd med t.ex. provkonstruktörer, Skolverket, Försäkringskassan, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra institutioner med 
kunskap och erfarenheter av betydelse i nu aktuella avseenden ska 
slå fast vilka funktionsnedsättningar som ska leda till vilka anpass-
ningar och vilka anpassningar som ska kunna erbjudas vid genom-
förandet av medborgarskapsprovet och organisera förfarandet ut-
ifrån det. Med beaktande av vad som ovan anges föreställer sig utred-
ningen att det kan finnas vissa funktionsnedsättningar som typiskt 
sett alltid anpassas på visst sätt om det finns underlag som styrker 
behovet av anpassning (jfr 4–7 §§ UHRFS 2015:3). UHR torde där-
för i föreskriftsform kunna ange vissa funktionsnedsättningar som 
kan resultera i en viss specifik anpassning av provet, hur funktions-
nedsättningen och behovet ska styrkas och på vilket sätt anpassning 
kommer att ske. Sådana preciserade föreskrifter finns t.ex. i 4–8 §§ 
UHRFS 2015:3. Rent generellt behöver det emellertid finnas en allmän 
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bestämmelse om möjlighet till anpassning för den vars funktions-
nedsättning eller personliga förhållanden inte preciseras i föreskrif-
ter, men som har ett behov av anpassning för att genomföra provet 
och där sådan anpassning erbjuds. En sådan bestämmelse föreslås 
därför införas i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. Förslaget i avsnitt 12.3 om att UHR 
ska kunna meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 
den nya förordningen omfattar även eventuella föreskrifter som 
myndigheten anser behöver meddelas om anpassning. Någon ytter-
ligare delegationsbestämmelse föreslås därför inte.  

Som framgår av avsnitt 12.6 ska en begäran om anpassning vid 
genomförandet av medborgarskapsprovet ges in senast i samband med 
anmälan till provet och erläggandet av anmälningsavgiften. Anmälan 
ska ske via en webbportal som UHR ansvarar för. UHR föreslås 
vidarebefordra ansökan till det lärosäte som ansvarar för genom-
förandet för beslut om anpassning. Detta för att nyttja att lärosätena 
sedan innan har kompetens att besluta om anpassning av både hög-
skoleprov och egna examinationer.  

Till begäran ska provdeltagaren bifoga det underlag som stödjer 
dennes behov av anpassning. Många kommer sannolikt att ge in 
läkarintyg eller liknande till stöd för sin ansökan, medan andra kan ha 
genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt 
beskriver hur dennes funktionsnedsättning påverkar inlärandet eller 
vardagen. Den som har dyslexi kan ha ett intyg från speciallärare, 
specialpedagog, logoped eller annan specialist inom området. Den 
som är allvarligt hörsel- eller talskadad kan tänkas ha liknande intyg. 
Det kan också vara så att en sfi-skola, arbetsförmedlare eller arbets-
givare som har eller har haft kontakt med en person över längre tid 
sedan tidigare har tillhandahållit den som begär anpassning något 
underlag som stödjer personens uppfattning om att denne har behov 
av anpassning. Sådana handlingar kan självklart också ges in tillsam-
mans med t.ex. läkarintyg. Det viktigaste är att underlaget som ges 
in till stöd för begäran tydligt beskriver varför personen inte bedöms 
kunna genomföra provet på vanligt sätt på grund av funktionsned-
sättningen.  

Ansökningsavgiften ska inte kunna återfås om anpassning inte 
medges. Vad gäller möjligheter att få ett beslut att inte medge anpass-
ning prövat i domstol, se avsnitt 14.1.  
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13 Personuppgiftsbehandling 
och sekretess 

I detta kapitel redogör utredningen för förhållandet mellan förslagen 
i detta betänkande och EU:s dataskyddsförordning och det lämnas 
förslag på bestämmelser i förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap för att reglera universitets, högskolors 
samt Universitets- och högskolerådets personuppgiftsbehandling i 
samband med anordnande och genomförande av medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskunskap. I kapitlet finns också ett reso-
nemang om hur offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om 
sekretess för kunskapsprov förhåller sig till medborgarskapsprovet. 
Slutligen presenteras sekretessbestämmelser som kan skydda upp-
gifter om enskilds hälsotillstånd vid handläggning av en begäran om 
anpassning liksom vid handläggning av dispens.  

13.1 Personuppgiftsbehandling med anledning 
av förslagen i betänkandet 

13.1.1 Personuppgiftsbehandlingen omfattas 
av EU:s dataskyddsförordning 

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som förslagen i 
detta betänkande ger upphov till omfattas av EU:s dataskydds-
förordning. 

 
I kapitel 6 lämnas förslag på att det i medborgarskapslagen ska tas in 
bestämmelser som innebär att kunskaper i svenska och samhällskun-
skap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap. Kunskaperna i 
svenska och samhällskunskap ska kunna visas genom godkänt resul-
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tat på ett prov eller på annat sätt. I kapitel 7 lämnas förslag på hur ett 
system med prov i svenska och samhällskunskap för svenskt med-
borgarskap ska se ut. Det övergripande och samordnande ansvaret 
för medborgarskapsprovet föreslås i avsnitt 11.4 läggas på Universi-
tets- och högskolerådet (UHR) medan ansvaret för att genomföra 
provet föreslås läggas på universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434). Själva handläggningen av anmälningar 
och ansökningar om medborgarskap kommer precis som i dag att 
hanteras av Migrationsverket och vissa länsstyrelser. 

Förslaget på kunskapskrav i medborgarskapslagen innebär att det 
kommer att krävas kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
kunna beviljas medborgarskap, dvs. kriterierna för att få svenskt med-
borgarskap utökas. Kontroll av att kriterierna är uppfyllda kommer, 
på samma sätt som i dag, att göras av Migrationsverket i samband med 
handläggningen av en ansökan eller en anmälan om svenskt med-
borgarskap. I en ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap 
förekommer uppgifter om namn, personnummer och adress, vilket 
är personuppgifter. Personuppgifter är enligt artikel 4.1 dataskydds-
förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identi-
fierbar fysisk person. Med en identifierbar fysisk person förstås en 
person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hän-
visning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, 
en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiolo-
giska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala iden-
titet. De nya kriterierna innebär således ingen ändring i det avseendet. 
Vad som är nytt är att det kommer att krävas bevis på att individen 
uppfyller de nya kriterierna, dvs. har de kunskaper som krävs. Be-
stämmelser om vilka underlag som ska godtas som bevis på indivi-
dernas kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås i kapitel 6 
meddelas i medborgarskapslagen. Förutom godkänt resultat på med-
borgarskapsprovet föreslås att godkänt betyg i svenska och samhälls-
kunskap från olika skol- och utbildningsformer ska godtas. Sådana 
handlingar kommer bl.a. att innehålla uppgifter om namn och person-
nummer. Under handläggningen av en ansökan eller anmälan kan det 
också komma att göras en bedömning av om det finns särskilda skäl 
för att medge dispens från kravet på kunskaper för den som gett in 
underlag till stöd för det. Särskilda skäl för att medge dispens kan 
vara att individen har en funktionsnedsättning eller andra personliga 
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förhållanden av sådan omfattning och varaktighet att han eller hon 
inte rimligen kan visa sådana kunskaper (se kapitel 9). Även i detta 
avseende kommer det således att förekomma personuppgifter. För-
slaget kommer därför att ge upphov till att personuppgifter behandlas 
av Migrationsverket och länsstyrelserna inom ramen för myndig-
heternas ärendehanteringssystem. Med behandling förstås enligt 4.2 
dataskyddsförordningen en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom över-
föring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Personuppgifter kommer också att behöva behandlas av UHR 
inom ramen för systemet med prov i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap. Dels i samband med anmälan till provet 
då bl.a. namn, personnummer och kontaktuppgifter i form av t.ex. 
e-postadress och telefonnummer behöver anges av provdeltagarna, 
dels i samband med vissa provdeltagares begäran om att få göra med-
borgarskapsprovet med anpassning på grund av funktionsnedsätt-
ning eller andra personliga förhållanden. De nu nämnda uppgifterna 
kommer också att behöva behandlas av de lärosäten som ska för-
bereda inför provets genomförande och i vissa fall besluta om even-
tuell anpassning av provet. Därutöver kommer personuppgifter att 
behöva behandlas i samband med genomförandet och rättningen av 
provet och vid fastställande av provresultat. Genomförandet och rätt-
ningen av provet liksom fastställande av provresultat kommer att in-
volvera UHR och olika lärosäten. UHR kommer också att ha ansva-
ret för att provresultaten inklusive provdeltagares namn och person-
nummer finns sparade i någon slags provresultatsarkiv. Utredningen 
förutser också att personuppgifter i form av bl.a. namn och person-
nummer kommer att behöva behandlas i fall om misstanke om fusk 
och vid beslut om utestängning. Det står således klart att förslaget 
kommer att innebära personuppgiftsbehandling för UHR och univer-
sitet och högskolor inom ramen för de ärende- och provsystem som 
kommer att användas vid anordnandet och genomförandet av med-
borgarskapsprovet.  

Mot bakgrund av vad som sägs ovan konstateras att förslaget ger 
upphov till en sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av EU:s 
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dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är i alla delar bin-
dande och direkt tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer sedan den 
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen utgör den generella regleringen 
av personuppgiftsbehandling inom EU. Dataskyddsförordningen 
kompletteras i Sverige av bl.a. lagen (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). 
Dataskyddslagen gäller vid behandling av personuppgifter som utförs 
inom ramen för verksamhet som bedrivs vid personuppgiftsansva-
rigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen i Sverige (5 § 
första stycket dataskyddslagen). Med personuppgiftsansvarig avses 
en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ända-
målen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ända-
målen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige 
eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i 
unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt (artikel 4.2 data-
skyddsförordningen). Lagen är emellertid subsidiär till annan lag eller 
förordning, vilket möjliggör avvikande bestämmelser i registerför-
fattningar (jfr 6 § dataskyddslagen). Exempel på författningar som 
kompletterar såväl EU:s dataskyddsförordning som dataskyddslagen 
är utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen 
(2016:30).  

13.1.2 Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen 

Bedömning: Det finns rättslig grund för den personuppgifts-
behandling som förslagen i detta betänkande ger upphov till. 

 
Dataskyddsregleringen bygger på att varje behandling av person-
uppgifter ska vila på en rättslig grund för att vara laglig/tillåten. Vilka 
de rättliga grunderna är framgår av artikel 6.1 i dataskyddsförord-
ningen. Av artikeln framgår att personuppgiftsbehandlingen är laglig 
om den rättsliga grunden för den är någon av följande:  
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a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personupp-
gifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  
    b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registre-
rade innan ett sådant avtal ingås.  
    c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige.  
    d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk 
person.  
    e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt in-
tresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsut-
övning.  
    f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personupp-
giftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger 
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registre-
rade är ett barn.  

I förarbetena till dataskyddslagen uttalas att alla uppgifter som riks-
dag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är 
av allmänt intresse. Om uppgifterna inte vore av allmänt intresse skulle 
myndigheterna inte ha ålagts att utföra dem (prop. 2017/18:105 s. 56 f.). 
Begreppet myndighetsutövning definieras i svensk rätt ofta som ”ut-
övning av befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldig-
het, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande i för-
hållande till enskilda” (jfr prop. 1971:30 s. 331 f., SOU 2017:39 
s. 119 och Lagrådsremiss om Ny dataskyddslag s. 61).  

Utredningen bedömer att den rättsliga grunden för behandlingen 
av personuppgifter hos Migrationsverket och länsstyrelserna i sam-
band med handläggningen av en ansökan eller en anmälan om svenskt 
medborgarskap är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e 
i dataskyddsförordningen). Samma rättsliga grund ligger också till 
grund för UHR:s samt lärosätenas behandling av personuppgifter 
vid anmälan till och förberedelserna inför medborgarskapsprovet, däri 
inkluderat handläggning av en begäran om anpassning vid provets 
genomförande. Även vid genomförandet och rättningen av med-
borgarskapsprovet aktualiseras enligt utredningens uppfattning den 
nu nämnda rättsliga grunden liksom vid beslut om provresultat och 
eventuella ärenden om utestängning från provet på grund av t.ex. fusk.  

Utöver vad som nu sagts kan det argumenteras för att den rätts-
liga grunden för behandlingen av personuppgifter hos Migrations-



Personuppgiftsbehandling och sekretess SOU 2021:2 

322 

verket, länsstyrelserna, UHR och lärosätena när det gäller kravet på 
kunskaper och därtill sammanhängande förslag är att individen har 
samtyckt till att dennes personuppgifter behandlas (artikel 6.1 a i 
EU:s dataskyddsförordning).  

Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik, informerad och 
otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom 
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne (arti-
kel 4.11 i EU:s dataskyddsförordning). Samtycke kan lämnas genom 
en skriftlig, inklusive elektronisk, eller muntlig förklaring. Detta kan 
inbegripa att en ruta kryssas i vid besök på en internetsida, genom val 
av inställningsalternativ för tjänster på informationssamhällets om-
råde eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att den registrerade godtar den 
avsedda behandlingen av sina personuppgifter (skäl 32 i EU:s data-
skyddsförordning). En förklaring om samtycke som den personupp-
giftsansvarige i förväg formulerat bör tillhandahållas i en begriplig 
och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk 
och utan oskäliga villkor. För att samtycket ska vara informerat bör 
den registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges 
identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgif-
terna är avsedda. Ett samtycke bör inte betraktas som frivilligt om 
den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte 
utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke (skäl 42 i EU:s 
dataskyddsförordning). Samtycke bör inte heller utgöra giltig rätts-
lig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall där det 
råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den person-
uppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en 
offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har 
lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda 
situation omfattar (skäl 43 i EU:s dataskyddsförordning). Det finns 
ingen legaldefinition av begreppet myndighetsutövning i svensk rätt 
men enligt vad förarbetena till dataskyddslagen och vad som anges 
ovan karaktäriseras myndighetsutövning mot enskilda av beslut eller 
andra ensidiga åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets makt-
befogenheter i förhållande till medborgarna (prop. 2017/18:105 s. 62).  
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I prop. 2017/18:218 s. 41 f. uttalas att artikel 29-gruppen har ytt-
rat att samtycke i undantagsfall kan vara en giltig grund för stater när 
de behandlar personuppgifter.1 Det bör göras en noggrann kontroll 
för att se om samtycket faktiskt är tillräckligt frivilligt. När den register-
ansvarige är en offentlig myndighet kommer den rättsliga grunden 
för att legitimera behandlingen av personuppgifter att vara fullgö-
randet av en rättslig förpliktelse eller utförandet av en uppgift av 
allmänt intresse snarare än samtycke (yttrande 15/2011 om defini-
tionen av begreppet samtycke artikel 29-gruppen s. 13–14 och 16–
17).2 Möjligheten att använda samtycke som rättslig grund är därmed 
begränsad och aktualiseras främst inom områden som inte är 
offentligrättsligt reglerade.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts och med beaktande av att de 
nu nämnda myndigheternas personuppgiftsbehandling grundas på 
verksamheter av allmänt intresse respektive myndighetsutövning 
och/eller att det föreligger en rättslig förpliktelse anser utredningen 
att den rättsliga grunden samtycke inte ska tillämpas som grund för 
personuppgiftsbehandlingen inom ramen för provsystemet. Att det 
är frivilligt att ge in en anmälan eller ansökan om förvärv av medbor-
garskap liksom att anmäla sig till och genomföra medborgarskaps-
prov ändrar inte utredningens bedömning då det råder betydande 
ojämlikhet mellan individerna och myndigheterna. 

13.1.3 Stöd för personuppgiftsbehandlingen vid anordnande 
och genomförande av medborgarskapsprovet 

Förslag: Det ska införas bestämmelser om universitetens, hög-
skolornas och Universitets- och högskolerådets personuppgifts-
behandling i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. 

 
 
  

 
1 Artikel 29-gruppen var EU:s oberoende rådgivande instans för dataskydd och skydd för 
privatlivet bestående av en företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i EU-medlems-
staterna, en företrädare för EU-kommissionen och den europeiske datatillsynsmannen. 
Gruppen arbetade fram till den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen trädde i kraft. 
2 Artikel 29-gruppen (2011). Opinion 15/2011 on the definition of consent. 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/
wp187_en.pdf [2020-12-19]. 
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Enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ska den grund för be-
handlingen som avses i bl.a. artikel 6.1 e vara fastställd i unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt. I skäl 45 till EU:s dataskydds-
förordning anges att förordningen inte medför något krav på en 
särskild lag för varje enskild behandling, utan att det kan räcka med 
en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en rättslig för-
pliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen 
krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller om behand-
lingen utförs som ett led i myndighetsutövning. Av ordalydelsen i 
artikel 6.3 första stycket framgår att det som ska fastställas i unions-
rätten eller i nationell rätt är den grund för behandlingen som avses i 
artikel 6.1 c och e. Det krävs således inte en reglering i unionsrätten 
eller i nationell rätt av den personuppgiftsbehandling som ska ske med 
stöd av dessa rättsliga grunder. Det som måste ha stöd i rättsordningen 
är i stället den rättsliga förpliktelsen respektive uppgiften av allmänt 
intresse eller rätten att utöva myndighet (prop. 2017/18:105 s. 49). 

Utredningen föreslår i avsnitt 11.4 att UHR ska ha ett övergri-
pande ansvar för medborgarskapsprovet vilket bl.a. innefattar ansvar 
för att ta emot anmälningar och besluta om provresultat och att sam-
ordna de inblandade myndigheternas arbete och insatser. I samma 
avsnitt föreslås att högskolor och universitet som omfattas av hög-
skolelagen (1992:1434) ska ansvara för genomförandet av provet. Som 
en följd av förslaget om ansvarsfördelning föreslås i avsnitt 11.4 att de 
uppgifter som UHR ansvarar för enligt 1 § förordningen (2012:811) 
med instruktion för Universitets- och högskolerådet ska utökas till att 
omfatta också service och samordning av medborgarskapsprovet enligt 
medborgarskapsprovsförordningen. Högskolors och universitets 
verksamhet på utbildningsområdet styrs av bl.a. högskolelagen och 
högskoleförordningen, men också genom regleringsbrev.  

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter inom 
universitets- och högskolesektorn i samband med bl.a. anmälningar 
om studier, högskoleprovet, studieadministration och undervisning 
är fastställd i bl.a. högskolelagen, högskoleförordningen (1993:100) 
och förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 
universitet och högskolor (jfr SOU 2017:49 s. 191–195). Förord-
ningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor 
innehåller bl.a. bestämmelser om registrering av uppgifter om stu-
dier inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
vid statliga universitet och högskolor och registrering av uppgifter 
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om studie- och yrkesmeriter vid Universitet- och högskolerådet (1 § 
förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor) och är av stor betydelse för universitetet- och högskole-
sektorns personuppgiftsbehandling. Ingen av de nu nämnda författ-
ningarna ger emellertid stöd för UHR:s eller lärosätenas personupp-
giftsbehandling när det gäller medborgarskapsprovet.  

Av 2 kap. 1 § och 2 § 1 dataskyddslagen framgår att personupp-
gifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c och e i dataskyddsför-
ordningen, om behandlingen är nödvändig för att den personupp-
giftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en 
uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, 
av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag 
eller annan författning. Enligt 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen får per-
sonuppgifter behandlas med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsför-
ordningen som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-
utövning enligt lag eller annan författning.  

Genomförandet och administrationen av medborgarskapsprovet 
med det för- och efterarbete i form av bl.a. hantering av provdeltagares 
anmälningar, begäran om anpassning, rättning av prov, beslut om 
provresultat m.m. som det innebär, föreslås regleras i en ny förordning 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap och genom 
föreskrifter meddelade av UHR. Bestämmelserna grundar sig på de 
regler om kunskapskrav som föreslås införas i medborgarskapslagen 
(se avsnitt 6.1). Det går således att argumentera för att personuppgifts-
behandlingen är fastställd på det sätt som krävs enligt dataskydds-
förordningen. Enligt utredningens uppfattning krävs det dock vissa 
materiella bestämmelser för att det ska vara tydligt och förutsebart vad 
ansvaret för anordnande och genomförande av medborgarskapsprov 
innebär, inte minst i personuppgiftshänseende. Utredningen föreslår 
därför att det i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap ska tas in bestämmelser som reglerar 
personuppgiftsansvaret och viss personuppgiftsbehandling som de 
inblandade myndigheterna kommer behöva utföra. Utöver bestäm-
melser om personuppgiftsansvaret anser utredningen att det behöver 
föras in bestämmelser som reglerar ändamålet med personuppgifts-
behandlingen. Av bestämmelserna bör bl.a. framgå att universitet, 
högskolor och UHR ska få behandla personuppgifter om det behövs 
för att handlägga anmälningar till medborgarskapsprovet. De bör 
också kunna få behandla personuppgifter för genomförandet av med-
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borgarskapsprovet, inkluderat t.ex. rättning av provet och beslut om 
provresultat. Vidare förutser utredningen att personuppgifter kommer 
att behandlas vid handläggningen av ärenden om utestängning från 
medborgarskapsprov, framställning av statistik och vid fullgörande av 
en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en 
personuppgift.  

Därtill bedömer utredningen att det också behöver föras in be-
stämmelser om att uppgifter får lämnas ut på medium för automati-
serad behandling till Migrationsverket eller en högskola eller ett uni-
versitet som bistår Skolverket med rättning av medborgarskapsprov. 
Detta för att möjliggöra att t.ex. provresultat kan utbytas digitalt 
mellan myndigheterna. Bestämmelserna bör också omfatta utläm-
nande av uppgifter till en provdeltagare om uppgifterna rör honom 
eller henne själv.  

Utredningen anser också att det bör föras in en bestämmelse om 
att UHR på begäran av Migrationsverket ska kunna lämna ut per-
sonuppgifter som förekommer vid handläggningen av anmälningar 
till medborgarskapsprovet, genomförandet och rättningen av provet 
samt vid beslut om medborgarskapsprovsresultat. Även personupp-
gifter som förekommer vid handläggningen av ett ärende om ute-
stängning från medborgarskapsprov ska kunna lämnas ut till Migra-
tionsverket på verkets begäran. Bestämmelserna bör vidare innefatta 
en möjlighet för UHR att på eget initiativ lämna ut de uppgifter som 
nu har nämnts. Mot bakgrund av vad som nu har sagt bedömer 
utredningen att universitetens, högskolornas och Universitets- och 
högskolerådets personuppgiftsbehandling i verksamhet med med-
borgarskapsprov är tillåten och fastställd i den nationella rätten på 
det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.    
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13.1.4 Stöd för personuppgiftsbehandlingen vid 
handläggningen av medborgarskapsärenden 

Bedömning: Utlänningsdatalagens bestämmelser om Migrations-
verkets personuppgiftsbehandling i verksamhet om svenskt med-
borgarskap är tillämpliga vid verkets handläggning av det nya 
kunskapskravet på svenska och samhällskunskap. Någon ytter-
ligare reglering behövs därför inte för att Migrationsverkets be-
handling av personuppgifter ska vara tillåten. 

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning är tillämplig på länsstyrelsernas behandling av person-
uppgifter vid handläggning av det nya kunskapskravet på svenska 
och samhällskunskap. Någon ytterligare reglering behövs därför 
inte för att länsstyrelsernas behandling av personuppgifter ska vara 
tillåten. 

 
Migrationsverkets uppdrag inom medborgarskapsområdet framgår 
bl.a. av 1 § förordningen (2019:502) med instruktion för Migrations-
verket. I 2 § utlänningsdatalagen regleras Migrationsverkets och ut-
landsmyndigheternas personuppgiftsbehandling inom vissa verksam-
heter. Av 2 § 6 utlänningsdatalagen framgår att lagen gäller vid per-
sonuppgiftsbehandling i verksamhet som rör svenskt medborgarskap. 
Enligt 11 § 1 utlänningsdatalagen, som är en ändamålsbestämmelse, 
får bl.a. Migrationsverket behandla personuppgifter för handlägg-
ning av sådana ärenden som anges i 2 §. Migrationsverkets behandling 
av uppgifter i medborgarskapsärenden är således tillåten enligt 2 § 6 
och 11 § utlänningsdatalagen. Enligt förarbetena (prop. 2015/16:65 
s. 107) avses med verksamhet som rör medborgarskap Migrations-
verkets och utlandsmyndigheternas verksamhet enligt lagen om svenskt 
medborgarskap och medborgarskapsförordningen. Förslaget om ut-
ökade kriterier för svenskt medborgarskap föreslås regleras i med-
borgarskapslagen.  

Den behandling av uppgifter som kommer att ske hos Migrations-
verket med anledning av förslaget är således tillåten enligt de ovan 
angivna bestämmelserna i utlänningsdatalagen och fastställda i den 
nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i data-
skyddsförordningen. När det gäller behandling av personnummer 
finns i stället stöd för behandlingen i 3 kap. 10 § dataskyddslagen (jfr 
prop. 2017/18:254 s. 49 f.). Det finns således inte något behov av 



Personuppgiftsbehandling och sekretess SOU 2021:2 

328 

ytterligare bestämmelser för att Migrationsverkets behandling av 
personuppgifter ska vara tillåten.  

Som anges i avsnitt 13.1.3 så framgår det av 2 kap. 1 § och 2 § 1 
dataskyddslagen att personuppgifter får behandlas med stöd av 
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, om behandlingen är nödvändig 
för att den personuppgiftsansvarige  ska kunna utföra en uppgift av 
allmänt intresse som följer av lag eller annan författning eller av 
beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. 
Vidare får personuppgifter enligt 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen 
behandlas med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt 
lag eller annan författning. Länsstyrelsernas uppdrag inom med-
borgarskapsområdet framgår bl.a. av 22 § medborgarskapslagen och 
3 § medborgarskapsförordningen (2001:218). Förslaget om utökade 
kriterier för svenskt medborgarskap föreslås regleras i medborgar-
skapslagen. Den behandling av uppgifter som kommer att ske hos 
länsstyrelserna med anledning av förslaget är således tillåten och fast-
ställd i den nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i 
dataskyddsförordningen. Några ytterligare bestämmelser behövs 
därför inte för att behandlingen ska vara tillåten.  

13.1.5 Behandling av känsliga uppgifter 

Bedömning: Utlänningsdatalagens bestämmelser om känsliga upp-
gifter är tillämpliga vid Migrationsverkets handläggning av dispens 
från det nya kunskapskravet i svenska och samhällskunskap. 

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning är tillämplig på länsstyrelsernas, universitetens, hög-
skolornas och Universitets- och högskolerådet behandling av 
känsliga personuppgifter.  

 
Av artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling av 
personuppgifter som avslöjar t.ex. ras eller etniskt ursprung, poli-
tiska åsikter och uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk 
persons sexualliv eller sexuella läggning är förbjuden. För det fall det 
förekommer känsliga personuppgifter föreskrivs i artikel 9.2 g undan-
tag från förbudet om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett 
viktigt allmänt intresse, på grundval av t.ex. medlemsstaternas natio-
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nella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara 
förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och inne-
hålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säker-
ställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.  

Känsliga personuppgifter bedöms förekomma i UHR:s och de 
genomförande universitetetens och högskolornas verksamhet när 
provdeltagare begär att få genomföra medborgarskapsprovet med 
anpassning. Känsliga personuppgifter bedöms också komma att före-
komma i enskilda fall i samband med Migrationsverkets handlägg-
ning av en ansökan eller anmälan om medborgarskap då individen 
begär dispens från kravet på kunskaper på grund av t.ex. funktions-
nedsättning. 

Bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter finns i 
3 kap. 3 § dataskyddslagen. I bestämmelsens första och andra stycken 
anges att 

Känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av 
artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning 
    1. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen 
krävs enligt lag, 
    2. om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, 
eller 
    3. i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett vik-
tigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den regi-
strerades personliga integritet. 
    Vid behandling som sker enbart med stöd av första stycket är det 
förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer 
grundat på känsliga personuppgifter. 

Stöd för UHR och lärosätena att behandla känsliga personuppgifter 
vid t.ex. en begäran om anpassning i samband med anmälan till med-
borgarskapsprovet, vid rättning av eller beslut om resultat från med-
borgarskapsprovet eller handläggning av ett ärende om utestängning 
från medborgarskapsprov eller vid framställning av statistik finns 
enligt utredningens uppfattning i dataskyddslagen. Även länsstyrel-
sernas eventuella behandling av känsliga uppgifter finner stöd i data-
skyddslagen. Några ytterligare bestämmelser för att möjliggöra för 
länsstyrelser, universitet, högskolor och UHR att hantera sådana 
personuppgifter bedöms därför inte behövas. 

När det gäller Migrationsverket behandling av känsliga person-
uppgifter noteras att det av 14 § utlänningsdatalagen framgår att 
känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen 
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endast får behandlas för de ändamål som anges i 11 § 1–4 och 6 samt 
13 § om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behand-
lingen. Av 11 § 1 och 2 § 6 utlänningsdatalagen framgår att person-
uppgifter får behandlas inom ramen för handläggning av ärenden om 
medborgarskap. Utifrån vad som nu sagts konstateras att Migra-
tionsverket har stöd för att behandla känsliga personuppgifter vid 
sin handläggning av ärenden enligt medborgarskapslagen. Några ytter-
ligare bestämmelser för att möjliggöra för Migrationsverket att han-
tera uppgifter om t.ex. hälsotillstånd behövs således inte.  

13.1.6 Sammanfattning  

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som förslagen i 
detta betänkande ger upphov till är tillåten och förenlig med EU:s 
dataskyddsförordning. 

 
Den behandling av personuppgifter som förslagen i detta betänkande 
ger upphov till behövs vid Migrationsverkets och länsstyrelsernas 
ärendehandläggning av medborgarskapsärenden och vid UHR:s och 
lärosätenas anordnande och genomförande av medborgarskapsprovet. 
Personuppgiftsbehandlingen som förslagen i detta betänkande ger 
upphov till är således tillåten och förenlig med EU:s dataskydds-
förordning i och med de förslag som lämnas ovan. 

13.2 Sekretess 

13.2.1 Medborgarskapsprovet omfattas av befintliga 
bestämmelser om sekretess för kunskapsprov  

Bedömning: Bestämmelserna om kunskapsprov och sekretess i 
offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga på medborgar-
skapsprovet i svenska och samhällskunskap. Några nya bestäm-
melser behövs därför inte. 

 
För att medborgarskapsprovet ska kunna återanvändas är det av stor 
vikt att innehållet i provet inte röjs. Bestämmelser om sekretess för 
kunskapsprov finns i 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen 
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(2009:400) (OSL). Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgift 
som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt 
prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet 
med provet motverkas om uppgiften röjs. Så som skaderekvisitet 
utformats är en förutsättning för hemlighållande av uppgifterna så-
ledes att syftet med provet motverkas om de röjs (prop. 1979/80:2 
del A s. 139). Standardiserade prov, dvs. prov som upprepas, har i 
praxis ansetts omfattas av sekretess så länge samma provhandlingar 
används. Högsta förvaltningsdomstolen har t.ex. ansett att det före-
ligger sekretess för den teoretiska delen av dåvarande Trafiksäkerhets-
verkets förarprov (RÅ 1991 not. 20 och RÅ 1991 not. 21). Bestäm-
melsen används t.ex. för att skydda innehållet i nationella prov och 
högskoleprov. Med hänsyn till 17 kap. 4 § OSL och vad som nu sagts 
kan konstateras att de inblandade myndigheterna har möjlighet att 
vägra att lämna ut medborgarskapsprovet i syfte att återanvända det 
med stöd av befintliga bestämmelser. Några särskilda sekretessbestäm-
melser behöver således inte införas för att skydda innehållet i provet 
i fråga.  

13.2.2 Sekretess vid handläggning av frågor om dispens i 
medborgarskapsärenden 

Bedömning: Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
om sekretess i ärende om svenskt medborgarskap för enskilds 
personliga förhållanden är tillämpliga vid handläggningen av en 
begäran om dispens från kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap. Några nya bestämmelser behövs därför inte. 

 
Utredningen föreslår i kapitel 9 att det ska vara möjligt att under 
vissa omständigheter ge dispens från kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Dispens ska kunna medges om den som önskar 
förvärva medborgarskap på grund av särskilda skäl inte rimligen kan 
förväntas visa sådana kunskaper. Med begreppet särskilda skäl avses 
funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden. Det an-
kommer på den som vill förvärva medborgarskap att ge in det eller 
de underlag som ger stöd för dennes uppfattning att det finns grund 
för att medge dispens. Då bl.a. funktionsnedsättning ska kunna ut-
göra grund för dispens kommer uppgifter om t.ex. hälsotillstånd 
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ofrånkomligen att ges in till och förekomma hos Migrationsverket 
och länsstyrelserna. Fråga är då om det finns några bestämmelser om 
sekretess som gäller för sådana uppgifter.  

Av 37 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller i ärende om svenskt 
medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Uttrycket personliga 
förhållanden omfattar bl.a. enskilds hälsotillstånd (prop. 1979/80:2 
s. 209).  

Då bestämmelserna omfattar såväl ärenden om svenskt medbor-
garskap som personliga förhållanden såsom t.ex. hälsotillstånd kon-
stateras att uppgifter om en enskilds funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden som utgångspunkt kommer att omfattas av 
sekretess, då bestämmelserna är utformade som att det råder en 
presumtion för sekretess. Det finns därför inte anledning att föreslå 
några ytterligare bestämmelser för att skydda sådana personliga 
uppgifter.  

13.2.3 Sekretess för uppgifter om personliga förhållanden 
hos Universitets- och högskolerådet m.fl. 

Bedömning: Bestämmelserna i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekre-
tesslagen om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden är tillämpliga vid anordnande och genomförande av 
medborgarskapsprovet. Några nya bestämmelser behövs därför 
inte.  

 
I samband med en begäran om anpassning av medborgarskapsprovet 
kan uppgifter om t.ex. hälsotillstånd eller andra uppgifter av person-
lig natur komma att ges in till UHR samt genomförande universitet 
och högskolor.  

Enligt 21 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som rör en 
enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, miss-
bruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande 
uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Av 
bestämmelsens andra stycke framgår att sekretessen inte gäller för 
uppgift som tas in i ett beslut.  
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Bestämmelsen är tillämplig oavsett i vilket myndighetssamman-
hang som uppgifterna i fråga förekommer. Sekretessen gäller med 
ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en 
presumtion för offentlighet. Skrivningen ”att det måste antas att ett 
utlämnande av en uppgift kommer att leda till betydande men” inne-
bär att det föreligger en särskilt stark offentlighetspresumtion (jfr 
prop. 2005/06:161 s. 34 och 153) Exempel på uppgifter som kan om-
fattas av bestämmelsen är uppgifter om könsbyten, transsexualitet, 
HIV eller psykiska sjukdomar i vissa fall. Även mindre känsliga upp-
gifter än de som nämnts kan komma att sekretessbeläggas med stöd 
av bestämmelsen beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.  

Även om det föreligger en stark presumtion för offentlighet en-
ligt bestämmelsen finns det enligt utredningens uppfattning inte 
anledning att föreslå ytterligare bestämmelser för att skydda person-
liga uppgifter som t.ex. förekommer i en begäran om anpassning (jfr 
23 kap. 5 § OSL). 
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14 Överklagande och omprövning 

I detta kapitel redogörs för möjligheterna för överklagande och om-
prövning kopplade till kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap samt disciplinärenden.  

14.1 Ej medgiven anpassning av medborgarskapsprovet 

Bedömning: Den ordning som finns för elever på grund- och 
gymnasieskolenivå och för universitet respektive högskola när 
det gäller överprövning av ej medgiven anpassning ska gälla också 
i fråga om ej medgiven anpassning av medborgarskapsprovet. 

 
I kapitel 12 föreslås att det i den nya förordningen om medborgar-
skapsprov i svenska och samhällskunskap ska införas en möjlighet att 
ansöka om anpassning av medborgarskapsprovet för den som på 
grund av en funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden 
kan visa att denne har behov av sådan anpassning. I avsnitt 11.4 före-
slås att det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ska till-
delas det övergripande och samordnande ansvaret för medborgar-
skapsprovet och i avsnitt 12.6 föreslås att en ansökan om anpassning 
ska ges in till UHR i samband med att avgiften för medborgarskaps-
provet betalas. 

Även om utredningens förslag innebär att UHR också får 
ansvaret för att det finns ett fungerande system med möjlighet att 
begära och beviljas olika typer av anpassning, bedömer utredningen 
att den faktiska hanteringen av detta kan uppdras åt de universitet 
och högskolor som genomför provet. Beslut att inte bevilja begärd 
anpassning kommer således att fattas av de universitet och högskolor 
som genomför medborgarskapsprovet (jfr förslag i avsnitt 12.6). 
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Som framgår av kapitel 12 förekommer möjligheten att ansöka 
om och eventuellt beviljas anpassning i olika skolformer och i olika 
provsituationer. I vissa fall fattas ett beslut. I fråga om högskole-
provet är det t.ex. det universitet eller den högskola som genomför 
provet, eller UHR i det fall högskoleprovet genomförs av UHR, 
som meddelar beslut om anpassning.1 I andra fall tycks det dock inte 
fattas några formella beslut utan snarare vara fråga om faktiskt 
handlande från en enskild lärare2 eller examinator.3 Oavsett om det 
fattas ett formellt beslut eller inte tycks, med undantag för vad som 
gäller för körkortsprovet,4 möjligheterna att få ett avslag på en ansökan 
om anpassning överprövat enligt skollagen (2010:800) eller högskole-
lagen (1992:1434) eller någon av de relevanta förordningarna (t.ex. 
skolförordningen [2011:185] eller högskoleförordningen [1993:100]) 
vara begränsade.  

Gällande beslut om avslag på en ansökan om anpassning av 
universitet eller högskola finns det emellertid en möjlighet till pröv-
ning enligt uttryckliga bestämmelser i diskrimineringslagen (se 4 kap. 
18 § första stycket 2 jämförd med 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen 
[2008:567]).  

Motsvarande uttryckliga bestämmelser finns inte för beslut på 
grundskolenivå. Det finns dock exempel på fall som ändå prövats 
med diskrimineringslagen som grund. I dessa fall har skadestånds-
anspråk riktats mot staten respektive mot skolkommuner baserat på 
att beslut om nekad anpassning vid nationella prov i årskurs 3 respek-
tive årskurs 6, varit diskriminerande enligt dels Europakonventionen, 
dels enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen. Justitiekanslern har i 
åtminstone fyra fall avslagit en sådan begäran om skadestånd mot 
staten. Vidare har skadeståndstalan mot skolkommuner väckts i 
åtminstone tre fall. Samtliga har överprövats i alla instanser upp till 
Högsta domstolen utan att den klagande har fått skadestånd.5  

 
1 UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
2 Statens skolverk (2020). Information om särskilt stöd, anpassning och åtgärdsprogram. 
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-
och-atgardsprogram-i-skolan [2020-10-26]. 
3 Universitetskanslersämbetet (2020). Rättssäker examination – en vägledning, 4 uppl. 
file://regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-
rattssaker-examination.pdf [2020-10-26]. 
 Se 3 kap. 4–6 och 10–12 §§ TSFS 2012:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om förarprov, gemensamma bestämmelser. Norrköping: Transport¬styrelsen och 
www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov [2020-10-26].  
5 Se Statens skolverk (2020). Information om anpassning vid nationella prov. 
www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/anpassa-nationella-prov [2020-10-26]. 

file://///regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf
file://///regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf
http://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov
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Utredningen anser inte att det har framkommit skäl att införa 
någon annan ordning gällande avslag på ansökan om ett anpassat 
medborgarskapsprov än den redan gällande. Några särskilda bestäm-
melser om möjligheten att överklaga beslut om anpassning föreslås 
därför inte.  

14.2 Överklagande av beslut om utestängning 

Förslag: Ett beslut om utestängning från deltagande i med-
borgarskapsprovet enligt förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap ska kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammar-
rätten.  

 
Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskunskap ska enligt 
10 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap kunna utestängas från deltagande i provet under en 
period av två år från tidpunkten för försöket (se avsnitt 12.4). Beslutet 
föreslås fattas av UHR. Ett sådant beslut bör enligt utredningens 
uppfattning kunna överklagas.  

Ärenden om medborgarskap överklagas till migrationsdomstol. 
Med hänsyn till vad som ska prövas finns det inte anledning att ett 
överklagande om utestängning ska prövas av migrationsdomstol. 
Det föreslås i stället att ett sådant beslut, likt andra beslut om ute-
stängning, prövas i allmän förvaltningsdomstol, dvs. i första instans 
av en förvaltningsrätt. En bestämmelse med den innebörden föreslås 
därför tas in i den föreslagna förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap. Prövningstillstånd föreslås också 
krävas vid överklagande till kammarrätten.   
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14.3 Överklagande av beslut om att inte få 
något resultat på medborgarskapsprovet 

Förslag: Ett beslut enligt förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap om att inte erhålla något resultat 
på medborgarskapsprovet ska kunna överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammar-
rätten.  

 
I 11 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap föreslås att en provdeltagare som inte följer 
bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § eller de anvisningar som ges i sam-
band med genomförandet av provet, ska kunna bli utan provresultat 
på medborgarskapsprovet (se avsnitt 12.4).  

Bestämmelsen i 8 § medborgarskapsprovförordningen reglerar 
hur provdeltagarna ska styrka sin identitet vid genomförandet av 
provet. Enligt 9 § ska provdeltagaren vara skyldig att skriftligen för-
säkra på heder och samvete att han eller hon kommer att lämna svar 
utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid 
provet. I 10 § föreslås att den som genom användning av otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller 
samhällskunskap ska kunna utestängas från deltagande i provet under 
en period av två år från tidpunkten för försöket (se avsnitt 12.4 och 
jfr 14.2).  

Ett beslut om att en provdeltagare inte får ett provresultat före-
slås fattas av UHR. Utredningen anser att, på samma sätt som ett 
beslut om utestängning, ska även ett beslut enligt 11 § vara möjligt 
att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. En bestämmelse med 
den innebörden föreslås därför föras in i den nya förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Prövningstill-
stånd föreslås också krävas vid överklagande till kammarrätten. 
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14.4 Överklagande och omprövning av underkänt 
resultat på ett medborgarskapsprov 

Förslag: Ett beslut om underkänt resultat på ett prov i svenska 
eller samhällskunskap för svenskt medborgarskap ska inte kunna 
överklagas.  

 
Bedömning:  Ett beslut om underkänt resultat på ett prov i svenska 
eller samhällskunskap för svenskt medborgarskap kan rättas och 
omprövas med stöd av förvaltningslagen.  

 
I kapitel 7 föreslås att provdelen i samhällskunskap ska göras på 
svenska på en språklig nivå för läsförståelse som motsvarar GERS-
nivå B1 och vara på en grundläggande nivå. Det föreslås vidare att 
provdelen i samhällskunskap ska bygga på flervalsfrågor och genom-
föras respektive rättas digitalt. När det gäller delprovet i svenska 
föreslås såväl läs- och hörförståelse som skriftlig och muntlig färdig-
het testas, men på olika nivåer. För läs- och hörförståelse ska det 
krävas en nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan det för skriftlig 
och muntlig färdighet ska krävas en nivå motsvarande GERS-
nivå A2. Det föreslås att provdelen i svenska som testar läs- och hör-
förståelse ska bygga på flervalsfrågor och genomföras respektive 
rättas digitalt. Även den skriftliga färdigheten i svenska kan testas 
digitalt men bedöms behöva rättas manuellt och individuellt. Test av 
den muntliga färdigheten föreslås genomföras genom inläsning på 
ljudfil som får bedömas och värderas individuellt.  

Som framgår av avsnitt 11.4 föreslås UHR tilldelas såväl det över-
gripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet som 
ansvaret för att fatta beslut om medborgarskapsprovets resultat. Det 
framgår emellertid att Statens skolverk (Skolverket) ska ansvara för 
att ta fram och kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet. Där 
framgår dock att Skolverket inte förväntas konstruera medborgar-
skapsprovet, utan kan antas, på motsvarande sätt som sker i dag, upp-
dra detta till något universitet eller högskola. Vidare förutses 
Skolverket ta fram bedömningskriterier och rättningsinstruktioner i 
samråd med de som konstruerar provet. Skolverket ska också ansvara 
för att rättning sker.  



Överklagande och omprövning SOU 2021:2 

340 

Vid digital rättning blir provsvaren inte föremål för en persons 
bedömning av kunskaperna eftersom det dels endast kommer att 
finnas ett rätt svarsalternativ för varje fråga, dels är ett datasystem 
som kommer att kontrollera svaren mot ett facit och därefter 
producera färdiga provresultat. Något större utrymme för bedöm-
ning av kunskaperna i samhällskunskap respektive svenska vad gäller 
läs- och hörförståelse blir det således inte fråga om. De delar av 
provet i svenska som avser att testa den skriftliga respektive munt-
liga färdigheten bedöms däremot behöva rättas individuellt och med-
för därför ett väsentligt större inslag av bedömning. Även denna 
rättning ansvarar Skolverket för, även om den förutsätts ske hos det 
universitet eller den högskola som utvecklat provet. Resultaten 
skickas därefter till UHR som enligt avsnitt 12.4 föreslås få ansvar 
för att besluta om resultatet på medborgarskapsprovet. Den fråga 
som uppkommer då är om den som inte uppnått godkänt prov-
resultat ska ha möjlighet att få UHR:s beslut om resultatet om- eller 
överprövat. 

Inledningsvis kan det konstateras att provresultat och ämnes- 
eller kursbetyg inom skolväsendet inte kan överklagas (jfr 28 kap. 
18 § skollagen). Däremot kan ett betyg som blivit felaktigt på grund 
av skrivfel och liknande förbiseende rättas, på samma sätt som att 
ändring av uppenbart oriktiga betyg också kan ske (3 kap. 19 och 
20 §§ skollagen). Bestämmelserna om ändring på grund av att ett 
beslut är uppenbart oriktigt förutsätter att det tillkommit nya 
omständigheter eller att det finns någon annan anledning till ändring 
och att ändring kan ske snabbt och enkelt. Bestämmelserna grundar 
sig på 26 och 27 §§ i gamla förvaltningslagen (1986:223), vilka i 
huvudsak motsvarar 36 och 38 §§ första styckena nya förvaltnings-
lagen (2017:900).6 Bestämmelserna om rättelse på grund av skrivfel 
eller förbiseende infördes i skollagen för att rättelse skulle kunna ske 
oavsett utbildningsform och oavsett om huvudmannen för skolan 
var en kommun, landsting, stat eller enskild (prop. 2009/10:165 
s. 300). Ändring på grund av att beslutet är uppenbart oriktigt kan 
omfatta t.ex. den omständigheten att beslutet grundas på en felaktig 
bedömning.  

På universitets- och högskoleområdet finns inte heller möjlighet 
att överklaga t.ex. provresultat eller betygsbeslut (jfr 12 kap. hög-
skoleförordningen [1993:100]). Däremot finns möjlighet att med stöd 

 
6 Prop. 2009/10:165, s. 300 och prop. 2017/18:180 s. 327 f. och 329 f. 
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av bestämmelserna i 36–38 §§ förvaltningslagen få ett betygbeslut 
ändrat genom s.k. omprövning (jfr 6 kap. 23 § högskoleförordningen). 
När det gäller högskoleprov finns exempel från praxis på att åter-
tagande av resultat på högskoleprov på grund av misstänkt fusk 
kunnat överklagas med stöd av förvaltningslagen.7 Någon uttrycklig 
bestämmelse som ger rätt till överklagande i den situationen finns 
inte utan rätten att överklaga i det aktuella exemplet vilar på en argu-
mentation om att beslutet om återtagande ansetts påverka prov-
deltagaren på ett inte obetydligt sätt och att det gått denne emot, 
vilket enligt förvaltningslagen medför att det finns en rätt att få en 
fråga överprövad.  

Även om effekten av ett underkänt resultat på medborgarskaps-
provet visserligen kan anses påverka en provdeltagare på ett inte 
obetydligt sätt anser utredningen att ett underkänt provresultat inte 
ska gå att överklaga. Detta föreslås regleras på så sätt att det i 18 § i 
den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap föreskrivs att andra beslut än de i paragrafen upp-
räknade och i avsnitt 14.2 och 14.3 föreslagna besluten inte får 
överklagas.  

Med beaktande av vad som ovan angivits gäller provresultat och 
betyg inom skola, universitet och högskola och för andra kunskaps-
prov anser utredningen att det bör vara möjligt att begära att ett 
provresultat ändras eller omprövas om det visar sig ha förekommit 
skrivfel, räknefel eller om det blivit fel av något annat uppenbart 
förbiseende i enlighet med 36 § förvaltningslagen. Ändring ska även 
kunna ske med stöd av såväl 37 som 38 § förvaltningslagen. I 37 § för-
valtningslagen regleras under vilka förutsättningar som en myndig-
het har en befogenhet att ändra ett beslut som den själv har fattat. 
En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första 
instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har 
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det 
krävs inte att nya omständigheter har tillkommit som i det enskilda 
fallet motiverar ett nytt ställningstagande men det kan mycket väl 
vara nya omständigheter som leder till att myndigheten vill ändra ett 
beslut.8 I fråga om 38 § förvaltningslagen ska ändring ske om t.ex. 
ett provresultat är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende 
på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon 

 
7 Kammarrättens i Stockholm beslut den 10 januari 2019 i mål nr 4546-18. 
8 Prop. 2016/17:180 s. 328. 
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annan anledning, och resultatet kan ändras snabbt och enkelt och 
utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Detta innebär att 
en eventuell felbedömning av en individs kunskapsförmåga i en eller 
flera delar av prov i svenska eller samhällskunskap för svenskt med-
borgarskap ska kunna rättas till med stöd av 38 § förvaltningslagen. 
Eftersom det är UHR som kommer att ha fattat beslut om prov-
resultatet och UHR är en myndighet, gäller bestämmelserna i 36–38 §§ 
förvaltningslagen utan att det krävs någon särskild bestämmelse om det.  

14.5 Överklagande av avslag på ansökan eller 
anmälan om svenskt medborgarskap på grund 
av att kravet på kunskaper inte är uppfyllt 

Bedömning: Ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap på grund av att kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap inte är uppfyllt ska kunna överklagas enligt 
befintliga bestämmelser i lagen om svenskt medborgarskap. 

 
I kapitel 10 redogörs för handläggning av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap och i kapitel 9 redogörs för möjlig-
heterna att få dispens från kravet. För den som ansöker om dispens 
från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap, men inte 
anses ha särskilda skäl för dispens från kravet kommer handlägg-
ningen att resultera i ett avslag på ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap. Ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap kan i dag överklagas till en migrationsdomstol. Skäl 
för att ändra ordningen för överklagande med anledning av utred-
ningens förslag finns inte. Migrationsverkets eller länsstyrelsens 
beslut om avslag på en ansökan eller ej medgiven anmälan om 
svenskt medborgarskap ska således kunna överklagas på samma sätt 
och ordning som gäller i dag.  

Detta innebär enligt 26 § medborgarskapslagen att det är migra-
tionsdomstolen som ska pröva ett överklagande. Enligt 16 kap. 1 § 
utlänningslagen och 6 § förordningen (1977:937) om allmänna för-
valtningsdomstolars behörighet m.m. utgörs Migrationsdomstolarna 
av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, För-
valtningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. Av 6 § 2 
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samma förordning framgår vidare att Förvaltningsrätten i Malmö i sin 
egenskap av migrationsdomstol har bl.a. Östergötlands län som sitt 
domsområde. Eftersom Migrationsverkets medborgarskapsenhet 
ligger i Norrköping kommer Migrationsverkets beslut följaktligen 
överprövas av Förvaltningsrätten i Malmö. Migrationsöverdom-
stol är Kammarrätten i Stockholm.
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15 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

15.1 Ikraftträdandedatum 

Förslag: Den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap och de föreslagna ändringarna i lagen om 
svenskt medborgarskap, högskoleförordningen och förord-
ningarna med instruktion för Universitets- och högskolerådet 
respektive Statens skolverk ska träda i kraft den 1 januari 2025. 

 
I detta betänkande föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Kravet 
innebär att den som vill förvärva medborgarskap måste kunna visa 
att han eller hon har de efterfrågade kunskaperna antingen genom 
godkänt resultat på ett för ändamålet särskilt framtaget prov (med-
borgarskapsprovet), eller på något av de andra sätt som godtas som 
bevis på kunskaper t.ex. godkänt betyg i svenska och samhälls-
kunskap från grundskolans årskurs 9. Medborgarskapsprovet som 
föreslås bestå av två delar (svenska och samhällskunskap) ska vara 
digitalt och ska tas fram särskilt för det föreslagna nya kunskaps-
kravet i medborgarskapslagen. För att kunna lämna förslag på ett 
ikraftträdandedatum behöver vissa överväganden göras.  

Arbetet med att förbereda och organisera för införandet av ett 
digitalt medborgarskapsprov består av många steg, inte minst efter-
som det är fråga om att skapa ett helt nytt prov och provsystem där 
det inte finns några erfarenheter från tidigare arbetsinsatser att luta 
sig emot. De olika stegen har kopplingar till varandra.  

I kapitel 11 lämnas förslag på ansvarsfördelning. Universitets- och 
högskolerådet (UHR) föreslås ha det övergripande och samordnande 
ansvaret för medborgarskapsprovet, medan Statens skolverk (Skol-
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verket) ska ansvara för att ta fram provet och för rättningen. Ansvaret 
för själva genomförandet av provet föreslås åligga universitet och 
högskolor. De olika myndigheternas arbete ser olika ut, men har 
samband med varandra.  

När det gäller faktiskt arbete kan följande exempel ges. UHR 
behöver ansvara för att hålla samman planeringen av arbetet. Vidare 
är det UHR som ska ta hand om upphandling av utrustning samt 
provsystem. Myndigheten kommer också att behöva säkerställa att 
universitet och högskolor genomför provet med samma eller lik-
värdig utrustning, att de har samma regler och förhållningssätt till 
id-kontroll, hjälpmedel och fusk, att de har ett tekniskt kunnande 
och att de gör samma bedömningar av anpassningsbehov vid genom-
förandet av medborgarskapsprovet. Delar av detta arbete är prak-
tiskt, delar av det består av föreskriftsarbete. UHR behöver också ha 
rutiner för hur provresultat ska distribueras och rutiner för t.ex. 
beslut om utestängning från provet. Myndigheten föreslås också 
ansvara för ett administrativt system med en webbportal där prov-
deltagarna kan anmäla sig och betala för provet. På denna portal 
föreslås att det ska finnas information om hur provet genomförs, hur 
det ser ut och hur provdeltagarna kan förbereda sig för provet genom 
att öva på exempelfrågor, ett arbete som också behöver förberedas 
och har samband med bl.a. hur provet konstrueras och hur prov-
systemet utformas för att nämna några delar.  

Skolverket å sin sida behöver ta fram en kravspecifikation för 
provets innehåll, format, struktur och tidsåtgång, en specifikation 
som sedan läggs till grund för konstruktionen av provet. När det 
gäller själva konstruktionen av provet så framgår av kapitel 11 att 
utredningen utgår ifrån att ett eller flera lärosäten ska ges i uppdrag 
att konstruera medborgarskapsprovet och att detta ska ske parallellt 
med att det tas fram en bok att basera provet på. Ett arbete som 
består av flera olika delar och som avslutas med att frågor sätts sam-
man till en provbank varefter tester av provsystemet sker. Skolverket 
ska också ansvara för rättningen och att rättningsinstruktioner och 
bedömningsanvisningar tas fram för de delar av provet som inte 
automaträttas. 

När det gäller de lokaler där provet ska genomföras kommer för-
beredelsearbetet hos universitet och högskolor bl.a. bestå i att hitta 
lokaler och säkerställa att de är anpassade och rätt utrustade för 
provets genomförande. Man måste t.ex. se till att det finns datorer 



SOU 2021:2 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

347 

till alla provdeltagare och att dessa fungerar, att det finns uttag till 
alla datorer, liksom fungerande nätverk och wi-fi. Det behöver också 
finnas tillräckligt med provpersonal för genomförandet. Personalen 
behöver ha kompetens för att kunna hjälpa till om provdeltagarna 
stöter på tekniska problem under provets genomförande och de 
behöver kunna utföra id-kontroller och uppmärksamma försök till 
fusk.  

Det är som synes många olika delar som behöver komma på plats 
innan medborgarskapsprovet kan genomföras första gången. Av 
information som inhämtats från provkonstruktörer vid olika läro-
säten samt myndigheter som har egna erfarenheter av att ta fram och 
bygga ett digitalt system för kunskapsprov eller som har gjort för-
studier inför ett införande av ett digitalt provsystem framgår bl.a. 
följande.  

Skolverket arbetar med digitalisering av de nationella proven i 
grund- och gymnasieskolan sedan ett antal år tillbaka. Det faktiska 
riksdagsbeslutet fattades den 15 november 2017 men arbetet på-
börjades de facto några år dessförinnan.1 Sedan år 2018 pågår en 
försöksverksamhet i 100 skolor runt om i landet. Försöksverksam-
heten är kopplad till digitaliseringen av de nationella proven och den 
förväntas pågå till och med år 2021. Syftet är att underlätta in-
förandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvud-
sakliga hindren. Försöksverksamheten ska även bidra till att under-
lätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en 
annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning 
av ett nationellt prov. Enligt den nuvarande preliminära tidplanen för 
projektet ska provsystemet tas i bruk år 2022 genom att samtliga 
skolor då ska ges möjlighet att kunna använda sig av ett antal s.k. 
betygsstödjande digitala bedömningsstöd. De första digitala natio-
nella proven kommer sedan enligt nuvarande preliminära tidplan att 
genomföras år 2023. De nationella proven har genomförts i pappers-
form sedan 1977, det finns således en upparbetad kunskap och 
erfarenhet av att ta fram och genomföra nationella prov. 

UHR genomförde i perioden februari 2018–juni 2019 en pilot-
studie för att utreda förutsättningarna för en digitalisering av hög-

 
1 Utbildningsutskottet (2017). Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala (2017/18:UbU5). 
Stockholm: Sveriges Riksdag, Utredningen om nationella prov (2016). Likvärdigt, rättssäkert 
och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet och prop. 2017/18:14. 
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skoleprovet. Högskoleprovet är på samma sätt som det prov som 
föreslås i detta betänkande ett high-stake-exam med tusentals sam-
tidiga provdeltagare som i dag genomförs två gånger per år på 
cirka 120 orter/lokaler.2 Av myndighetens rapport Pilotstudie, Digi-
talisering av högskoleprovet framgår bl.a. att en digitalisering av 
högskoleprovet uppskattas ta mellan fyra år och nio månader till åtta 
och ett halvt år. I rapporten uttalas att en digitalisering av högskole-
provet är ett omfattande projekt som består av flera delar och att de 
behöver göras i viss ordning. Av figurerna 15.1 och 15.2 nedan fram-
går hur en grov tidplan för det projektet ser ut och hur provsystemet 
är tänkt att interagera med olika aktörer. I sammanhanget bör 
noteras att högskoleprovet till skillnad från det prov som föreslås i 
detta betänkande redan finns i pappersformat. 

Figur 15.1 Grov tidplan för implementering av ett digitalt högskoleprov 

 
Källa: Universitets- och högskolerådet.3 

Figur 15.2 Överblick över interaktion mellan digitalt provsystem 
och inblandade aktörer 

Källa: Universitets- och högskolerådet.4 

 
2 Att ett prov är s.k. high-stake innebär att det har stor betydelse för framtiden vilket i sin tur 
innebär att incitamentet för att fuska sig till ett godkänt resultat ökar. 
3 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134. 
4 Ibid. 
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Enligt uppgifter från provkonstruktörer vid Göteborgs respektive 
Stockholms universitet tar det cirka ett och ett halvt till två år att 
konstruera ett nationellt prov i dag. Om provet ska konstrueras från 
första början uppskattas det ta cirka tre år att ta fram ett prov.  

Mot bakgrund av vad som nu har sagts uppskattar utredningen 
att det sannolikt tar minst fem år innan medborgarskapsprovet och 
provsystemet kan tas i bruk. För att detta ska kunna ske tidigare 
krävs en gedigen planering, att så många delar av projektet som 
möjligt kan genomföras parallellt och att det finns väldigt gott om 
resurser. För det fall provet endast skulle bestå av en del, t.ex. endast 
svenska eller endast samhällskunskap, torde man också kunna vinna 
lite tid. Detsamma gäller sannolikt också om man från provdelen i 
svenska tar bort test av skriftlig färdighet och/eller muntlig färdighet 
då dessa delar bedöms ställa mycket höga krav på att ett gediget 
underlag för hur rättningen av dessa moment ska ske. Det måste 
också säkerställas att rättningen blir så rättvis, rättssäker och lik-
värdig som möjligt, vilket bedöms ta mycket tid i anspråk.  

Utifrån vad som nu sagts föreslår utredningen att förslagen i detta 
betänkande, inklusive föreslagna ändringar i instruktionerna för 
UHR och Skolverket, ska träda i kraft den 1 januari 2025 och att det 
första provet ska kunna genomföras från och med detta datum. För 
att arbetet med provet och provsystemet ska kunna komma igång så 
snabbt som möjligt är det viktigt att förslaget läggs fram och 
behandlas av riksdagen så snart som möjligt. Även om det inte är 
önskvärt att ett ikraftträdande dröjer så länge, finns det dock en 
fördel med detta, nämligen att de personer som i dag har någon form 
av uppehållstillstånd i mycket god tid informeras om att det från och 
med år 2025 kommer att ställas krav på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för att bli svensk medborgare och på vilket sätt 
kunskapskravet ska uppfyllas.  
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15.2 Övergångsbestämmelser 

Förslag: Ärenden som har kommit in till Migrationsverket eller 
länsstyrelsen före den 1 januari 2025 ska handläggas enligt äldre 
föreskrifter i lagen om svenskt medborgarskap.  

Äldre föreskrifter ska gälla för överklagande av  
a) beslut som har meddelats före den 1 januari 2025, eller 
b) beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt äldre före-

skrifter. 

 
Den som ansöker om eller ger in en anmälan om svenskt medborgar-
skap kommer att behöva ge in underlag till styrkande av att kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgar-
skap är uppfyllt. De ansökningar och anmälningar som ges in innan 
kravet träder i kraft kommer dock inte att innehålla något sådant 
underlag. Enligt utredningens uppfattning är det inte lämpligt att 
Migrationsverket och länsstyrelserna ska begära in kompletterande 
underlag för att den enskilde ska styrka sina kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för de ansökningar och anmälningar som kommit 
in före det föreslagna ikraftträdandet den 1 januari 2025. Det mest 
effektiva från handläggningsperspektiv är enligt utredningens upp-
fattning därför att undanta de ansökningar och anmälningar som 
kommit in före ikraftträdandet från kravet på kunskaper genom att en 
särskild övergångsbestämmelse av sådan innebörd införs.  

När det gäller mål och ärenden som överklagas till migrationsdom-
stolarna är det av samma skäl rimligt att de ärenden som föreslås 
omfattas av de äldre reglerna också ska prövas enligt de bestämmel-
serna om de överklagas till domstol. Detta innebär att såväl beslut som 
har meddelats före den 1 januari 2025 som beslut som har fattats efter 
ikraftträdandet men där ansökan eller anmälan kom in till myndig-
heten före den 1 januari 2025 ska prövas enligt äldre föreskrifter vid 
överklagande till domstol. Utredningen föreslår därför en sådan över-
gångsbestämmelse. 
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16 Konsekvensanalys 

I 14 § kommittéförordningen (1998:1474) anges att om kommittéer 
presenterar förslag, som påverkar kostnaderna eller intäkterna för 
staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräk-
ning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen 
innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa redo-
visas. I de fall beräkningarna visar att förslagen leder till kostnads-
ökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner eller regio-
ner ska kommittén föreslå en finansiering.  

I 15 § kommittéförordningen anges att om förslagen har bety-
delse för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det av-
seendet anges. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brotts-
ligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och 
offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till 
större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för 
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

I förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning finns kompletterande anvisningar. I 6 § nämnda förordning 
anges att betänkandet ska innehålla en beskrivning av vilka alterna-
tiva lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka kostnads-
mässiga och andra skillnader som finns mellan de olika alternativen. 

De förslag som presenteras i detta betänkande bedöms få olika 
konsekvenser. Förslaget bedöms t.ex. få ekonomiska konsekvenser 
för staten. Dessa redovisas därför i det inledande avsnittet. Efter det 
redogörs för de ekonomiska konsekvenserna som bedöms kunna 
uppstå för kommuner, regioner och länsstyrelser, företag, enskilda 
och för den kommunala självstyrelsen. Därefter görs en bedömning 
av de konsekvenser utredningens förslag bedöms få för domstolar. 
Sedan följer en redogörelse för övriga konsekvenser. I detta avsnitt 
ingår en bedömning av den betydelse förslagen kan förväntas få för 
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jämställdheten mellan kvinnor och män och för integration. Därefter 
behandlas konsekvenserna för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar 
av landet och eventuella konsekvenser ur klimat och miljöperspek-
tiv. Härefter behandlas andra än ekonomiska konsekvenser för kom-
muner och regioner, konsekvenser för den regionala tillväxt och kon-
ventionsåtaganden. Avslutningsvis lämnas förslag till finansiering av 
de förslag som utredningen presenterat. 

16.1 Ekonomiska konsekvenser för staten 

16.1.1 Utgångspunkter  

I kapitel 6 presenteras förslaget att införa ett krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. 
Kravet föreslås kunna uppfyllas antingen genom ett godkänt resultat 
på medborgarskapsprov eller på annat sätt. I kapitel 7 presenteras för-
slaget om införandet av ett medborgarskapsprov och i kapitel 8 redo-
görs för alla de andra sätt som kunskap också kan visas på. Av kapitel 9 
framgår att det ska finnas möjligheter till dispens från kravet på kun-
skaper och i kapitel 10 redogörs för handläggningen av kravet på kun-
skaper. I kapitel 11 presenteras ett förslag på hur ansvaret för det före-
slagna medborgarskapsprovet ska fördelas mellan olika myndigheter 
och i kapitel 12 redogörs för hur medborgarskapsprovet föreslås 
genomföras.  

Att utredningens förslag kommer att få konsekvenser i form av 
kostnader för staten är givet. Frågan är bara hur dessa kostnader lämp-
ligast bör beräknas. Av utredningens förslag framgår att vissa kost-
nader kommer att uppstå som en del i handläggningen av det nya 
kravet eller på grund av den till kravet kopplade möjligheten att an-
söka om dispens. Den största kostnaden är dock förknippad med det 
föreslagna systemet för medborgarskapsprov. I den delen innebär 
utredningens förslag inrättandet av ett nytt system som på många 
sätt har likheter med andra provsystem. Ett sätt att beräkna de kost-
nader införandet av ett medborgarskapsprov skulle medföra skulle 
därför kunna vara att jämföra med något annat provsystem, såsom 
högskoleprovet, nationellt behörighetsprov till högskolan, nationella 
prov i svenska och samhällskunskap eller kunskapsprov för körkort.  
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Svårigheten i att jämföra siffror i ett provsystem med ett annat är 
att det i varje system finns en mängd faktorer som är specifika för 
det systemet och som får avgörande betydelse för de beräknade kost-
naderna. Utredningen har kommit fram till att en sådan jämförelse 
därför inte är ändamålsenlig. Eftersom det är mycket svårt att upp-
skatta vilka kostnader utredningens förslag skulle innebära har utred-
ningen i stället försökt identifiera de uppgifter som det nya kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås medföra. I den 
mån de identifierade uppgifterna kan jämföras med uppgifter utförda 
i andra provsystem finns det en grund för jämförelser också vad 
gäller kostnader. I många fall finns det dock inget att jämföra med. 
I dessa fall har utredningen gjort kostnadsuppskattningar baserade 
på uppgifter som utredningen inhämtat. Trots att beräkningarna lik-
som siffrorna i tabellerna nedan kan framstå som exakta är det viktigt 
att framhålla att de kostnader som tas upp är uppskattningar. 

Som utgångspunkt för att kunna identifiera de olika uppgifter som 
införandet av det nya kravet medför anser utredningen att det mest 
överskådliga är att utgå ifrån de uppgifter som olika myndigheter 
föreslås få. För Migrationsverkets del innebär förslagen att myndig-
heten får ansvar för att i sin handläggning av medborgarskapsären-
den pröva om den sökande omfattas av det nya kravet, och om så är 
fallet, om sökanden uppfyller kunskapskravet eller på grund av sär-
skilda skäl ska få dispens från att visa detta. Migrationsverkets nya 
uppgifter framgår främst av kapitlen 9 och 10. Statens skolverk (Skol-
verket), Universitets- och högskolerådet (UHR) samt universitet 
och högskolor föreslås få olika uppgifter med anledning av införan-
det av medborgarskapsprovet. Uppgifterna framgår av kapitlen 11 
och 12. Konsekvenserna för de olika myndigheterna och de kostna-
der som är kopplade till de uppgifter som de föreslås få presenteras 
nedan myndighet för myndighet.  

I det första avsnittet redogörs för de kostnader som Migrations-
verket uppskattas få med anledning av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Där-
efter redogörs för de kostnader som utredningen uppskattar att för-
slaget om införande av ett medborgarskapsprov innebär för Skol-
verket, UHR och högskolorna. De totala kostnaderna med anled-
ning av förslaget om att införa ett medborgarskapsprov samman-
fattas därefter i ett avsnitt innan de totala kostnaderna för staten för 
utredningens förslag i sin helhet presenteras i ett annat avsnitt. 



Konsekvensanalys SOU 2021:2 

354 

16.1.2 Migrationsverket 

Förslag: Migrationsverkets handläggning av kravet på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap i anmälnings- och ansöknings-
ärenden inklusive bedömningen av om särskilda skäl för dispens 
föreligger uppskattas kosta cirka 6 miljoner kronor per år och 
föreslås finansieras genom anslag.  

 
Bedömning: Migrationsverkets arbete med att uppdatera ansök-
ningsformulären för förvärv av medborgarskap och hemsidan, 
utbilda personal om det nya kravet och utforma riktlinjer för 
handläggningen bedöms rymmas inom ram. 

 
För Migrationsverkets del innebär införandet av ett krav på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap att myn-
digheten vid handläggningen av en ansökan eller anmälan om med-
borgarskap ska kontrollera om den sökande omfattas av kravet, pröva 
om kravet är uppfyllt och, om så inte är fallet, bedöma om det finns 
särskilda skäl för att medge dispens från det. Att verifiera att kravet 
är uppfyllt genom att granska t.ex. intyg över godkänt resultat på 
medborgarskapsprovet, godkänt betyg i sfi kurs D eller godkänt be-
tyg i samhällskunskap från grundskolans årskurs 9, för att nämna 
några av de sätt som en individ kan använda för att visa kunskaper 
på, kommer sannolikt inte öka handläggningstiden för respektive 
medborgarskapsärende nämnvärt. En uttömmande förteckning över 
vilka betyg och intyg som ska kunna användas för att visa kunskaper 
föreslås tas in i två nya bestämmelser: 13 b och 13 c §§ medborgar-
skapslagen. Kostnaden för varje medborgarskapsansökan eller an-
mälan bedöms därför inte öka särskilt mycket.  

Att bedöma om det föreligger särskilda skäl för att medge dispens 
från kravet på kunskaper kommer att innefatta granskning och 
analys av t.ex. läkarintyg eller dylikt, vilket kan kräva en större arbets-
insats och förlänga handläggningstiden för de ärendena. Ju högre 
kunskapskrav som ställs, desto fler dispensärenden får man räkna 
med. Utredningens förslag på språkkrav ligger på en nivå som mot-
svarar många andra länders i Europa och bedömningen är att antalet 
dispensärenden inte blir så många totalt sett. Utredningen uppskat-
tar därför den sammantagna ökade kostnaden för att granska att 
kravet på kunskaper är uppfyllt och att bedöma om dispens före-
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ligger till cirka 6 miljoner kronor per år. Utredningen grundar sin 
uppskattning på att antalet medborgarskapsärenden är 60 000 (se 
avsnitt 16.1.4 nedan) och att handläggningskostnaden per ärende 
ökar med cirka 125 kronor per ärende. En tredjedel av dessa ärenden 
uppskattas dock inte omfattas av något krav, huvudsakligen på grund 
av att de faller utanför åldersspannet för kravet (jfr avsnitt 16.1.4 
nedan). Vidare uppskattas antalet dispensärenden till maximalt 
500 stycken per år och kostnaden för handläggningen av dispens till 
ungefär 1 500 kronor per ärende. De ökade kostnaderna bör finan-
sieras genom att myndigheten erhåller extra medel för detta.  

En alternativ finansiering skulle kunna vara att höja avgiften för 
ansökan eller anmälan om förvärv av medborgarskap. Detta skulle 
dock, tillsammans med de tillkommande avgifterna för att avlägga 
själva medborgarskapsprovet, kunna innebära att personer med sämre 
ekonomiska förutsättningar låter bli att ansöka om svenskt med-
borgarskap, vilket kan innebära ett ökat utanförskap och en ökad 
segregation i samhället.  

Utöver vad som nu sagts innebär förslagen i detta betänkande att 
Migrationsverkets hemsida behöver uppdateras med information 
om det nya kravet och vilka handlingar som kan användas som bevis 
på att man har de efterfrågade kunskaperna. Hemsidan bör rimligen 
också innehålla en länk till den sida om medborgarskapsprovet som 
UHR föreslås ansvara för (se avsnitt 16.1.4). Det nya kravet kom-
mer även innebära att ansöknings- och anmälningsformulär behöver 
uppdateras. Vidare behöver Migrationsverkets personal utbildas om 
det nya kravet och riktlinjer för handläggningen utformas. Kostna-
derna för webbsida, uppdatering och utbildning uppstår 
huvudsakligen i samband med införandet av kravet. De uppskattas 
till drygt 500 000 kronor och bedöms kunna hanteras inom ram.  

16.1.3 Skolverket  

Förslag: Skolverkets nya arbetsuppgifter kopplade till medbor-
garskapsprovet uppskattas innebära cirka 122 miljoner kronor i 
ökade kostnader för myndigheten under perioden 2021–2028. 
Skolverket föreslås få ytterligare anslag för de ökade kostnaderna.  
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I kapitel 11 föreslår utredningen att Skolverket ska tilldelas ansvaret 
för att ta fram den bok som provdelen i samhällskunskap ska bygga 
på. Skolverket föreslås också få ansvaret för att ta fram och konti-
nuerligt utveckla medborgarskapsprovet liksom ansvaret för att ta 
fram och utveckla bedömningskriterier och instruktioner för rätt-
ning av de skriftliga och muntliga färdigheterna i svenska samt att 
ansvara för rättningen. Skolverket förväntas inte göra allt detta i egen 
regi utan kan antas i alla eller vissa delar uppdra uppgifter åt t.ex. 
universitet och högskolor. 

Utifrån de erfarenheter som finns från utvecklingen av liknande 
prov inom andra områden går det att förutse vissa av de moment 
som är av särskild betydelse för att proven ska få den validitet, relia-
bilitet och grund för rättvis bedömning som eftersträvas. Det går 
även att utifrån dessa erfarenheter förutse vissa kostnader.  

Kostnaderna för att utveckla andra liknande prov har varierat be-
roende på provens omfattning. De uppgifter som utredningen in-
hämtat om kostnader varierar också beroende på vad kostnaderna 
avser. I vissa fall har utredningen fått uppgifter om initiala utveck-
lingskostnader. I andra fall är det kostnader för omläggning av ett 
manuellt system till ett digitalt system och i ytterligare andra fall 
avser kostnaden i stället återkommande utveckling av nya frågor. 
Som exempel så har de initiala utvecklingskostnaderna för de natio-
nella behörighetsprov till högskolan som UHR har fått i uppgift att 
ta fram enligt uppgift uppskattats uppgå till cirka 17 miljoner kro-
nor. Vad som avses med initiala utvecklingskostnader är dock inte 
helt klart. En annan kostnadsuppgift kommer från Trafikverket och 
avser deras kostnader för det digitala system för kunskapsprovet för 
körkort som de införde för ett par år sedan, vilka uppgick till 30 mil-
joner kronor. När det gäller årliga kostnader för utvecklandet av nya 
frågor finns det uppgifter om detta för de nationella proven och för 
högskoleprovet. Utveckling av nya frågor kan i allmänhet göras utan 
förstudier, analyser av syfte och målgrupp eller precisering av kon-
strukt.1 De årliga kostnaderna för detta är därför lägre än de initiala 
utvecklingskostnaderna. Enligt uppgift ska den årliga kostnaden för 
att utveckla nya frågor variera mellan 3 och 8 miljoner kronor bero-
ende på provens omfattning och komplexitet.  

 
1 Med konstrukt förstås, enligt uppgift från provkonstruktörer, ett underlag som innehåller 
en tydlig definition och specificering av de kunskaper och kompetenser som ett test är avsett 
att mäta. 
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Erfarenheterna från utvecklingen av andra provsystem visar att 
arbetet med att utveckla de två provdelarna i medborgarskapsprovet 
omfattar många moment. Förutsättningarna för arbetet med att ut-
veckla provet i svenska respektive samhällskunskap skiljer sig åt något. 
I båda fallen handlar det inledningsvis framför allt om att i en förstudie 
analysera provets syfte och målgrupp, samt hur övriga grundläggande 
förutsättningar för provets genomförande ser ut. Den omständig-
heten att provdelen i svenska föreslås testa såväl läs- och hörförståelse 
som skriftlig och muntlig färdighet men på olika GERS-nivåer 
bedöms ställa särskilda krav på utvecklandet av provet i svenska. 

När det gäller provet i samhällskunskap ska det i enlighet med 
vad som föreslås i avsnitt 7.5.1 byggas på en särskild bok som i sig 
ska ta sitt avstamp i läroplanen för vuxenutbildningen och kurspla-
nen för den grundläggande inledande kursen respektive kursplanen 
för den grundläggande fortsättningskursen i samhällsorienterande 
ämnen i komvux på grundläggande nivå. Mot den bakgrunden måste 
den inledande analysen om provets syfte och målgrupp etc. ta sin 
utgångspunkt i samma läroplan och mer explicit i de områden som 
nämns i 3 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Som en del i förstudiearbetet för framtagandet av 
provdelen i samhällskunskap måste därför också ligga att planera ut-
formandet av den bok som provet ska byggas på.  

Med utgångspunkt i respektive förstudie kan därefter ett s.k. 
konstrukt, som de båda proven ska mäta mot, arbetas fram och en 
analys genomföras av hur förutsättningarna ser ut för att uppnå hög 
validitet i de prov som ska utvecklas. Först därefter kan arbetet med 
att precisera provens format, struktur, omfattning och tidsåtgång in-
ledas. Det lägger i sin tur grunden för arbetet med att konstruera, 
granska och pröva ut proven i en ofta tidskrävande process. I det sam-
manhanget är det viktigt att påpeka att det för åtminstone testningen 
av läs- och hörförståelse bedöms behövas ett flertal texter att utgå 
ifrån för att testningen ska upprätthålla ställda krav på rättssäkerhet. 
I det avslutande steget sätts de delar av proven som är konstruerade 
som flervalsfrågor, de olika frågorna samman till en komplett fråge-
bank och den process utifrån vilken frågorna till varje enskilt prov-
tillfälle väljs ut, testas.  

Även om det med hänvisning till erfarenheter från utveckling av 
andra provsystem går att förutse vilka moment som bör ingå är det 
svårt att förutse vilka komplikationer som kan uppkomma inom de 
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olika momenten, i synnerhet när det är fråga om att ta fram en helt 
ny typ av prov som aldrig tidigare genomförts. Mot den bakgrunden 
kan det grundläggande arbetet med att utveckla medborgarskaps-
provet förväntas bli mer omfattande än arbetet med att utveckla 
andra liknande prov. Utvecklingsarbetet kan därför också förväntas 
bli mer resurskrävande och pågå under flera år. En indikation på hur 
många år det handlar om kan erhållas genom att se till motsvarande 
utvecklingstid för andra prov.  

Utvecklandet av kunskapsdelen i Trafikverkets kunskapsprov för 
körkort tog drygt två år, men då fanns erfarenheter från ett tidigare 
system att tillgå, inklusive frågor som i vissa fall gick att återanvända. 
Lika lång tid tar det att utveckla ett nytt högskoleprov, där det i lik-
het med Trafikverkets kunskapsprov också finns tidigare erfarenhet 
att falla tillbaka på. Tidsåtgången för att ta fram ett nationellt prov i 
grundskolans årskurs 9 uppgår till mellan ett och ett halvt och två år, 
men i de fall det handlar om ett ämne eller en årskurs där det tidigare 
inte getts något nationellt prov utsträcks utvecklingstiden med ytter-
ligare ett år. I det nyligen inledda arbetet med att utveckla ett natio-
nellt prov för allmän behörighet till högskolan beräknas de insatser 
som görs för att ta fram ett första utkast till frågor, som ska testas i 
en försöksverksamhet åren 2022 och 2023, att ta två år. Den totala 
utvecklingstiden innan provet kan genomföras i full skala beräknas 
uppgå till fem år. Betydande resurser måste därför sättas in för att 
det ska vara möjligt att utveckla det av utredningen föreslagna provet 
i svenska och samhällskunskap så att systemet blir färdigt att tas i 
bruk år 2025.  

Mot den bakgrunden bör de inledande förstudierna, där en ingå-
ende analys görs av syftet med och de grundläggande förutsätt-
ningarna för respektive prov, inklusive målgruppens sammansätt-
ning och där utvecklingsarbetet planeras, starta upp redan år 2021. 
Erfarenheter från utvecklingsarbete av nationella prov i samhällskun-
skap och det nationella behörighetsprovet visar att det är rimligt att 
anta att det inledande arbetet med förstudier kan förväntas syssel-
sätta ett par personer per prov under 6 månader. När det gäller för-
studien avseende provdelen i svenska bedöms kostnader tillkomma 
för experter som kan granska utvecklandet utifrån de särskilda krav 
som ställs på testningen av olika förmågor och färdigheter på olika 
GERS-nivåer.  



SOU 2021:2 Konsekvensanalys 

359 

När det gäller förstudien avseende provdelen i samhällskunskap 
finns det enligt erfarenheter från utvecklande av t.ex. nationella prov 
i samhällskunskap ett behov av att innehållet i ett tidigt skede beak-
tas utifrån kulturella, etiska, demokratiska och värderingsmässiga 
aspekter. Mot den bakgrunden bedöms kostnader tillkomma för ex-
perter som kan ge input utifrån sådana aspekter, liksom för hur 
provet ska utformas för att inte kräva en högre språklig nivå än 
GERS-nivå B1. Parallellt med detta arbete kan också arbetet med att 
ta fram den bok som samhällskunskapsprovet ska byggas på inledas. 
Såväl framtagandet av boken som preciseringen av konstruktet och 
analysen av förutsättningarna för att säkerställa hög validitet förut-
sätter kunskapsinhämtning även från ämnesexperter. Kostnaderna 
för såväl ersättningen till experter som administrationen av detta 
arbete stiger därför.  

Den bok som utredningen föreslår ska tas fram bör enligt utred-
ningen efter det att den färdigställts även översättas till åtminstone 
tio av de större språken. Kostnaden för att översätta boken beräknas 
uppgå till cirka en miljon kronor. Det bärande skälet för att låta 
översätta boken är att det kan bidra till att underlätta inlärningen hos 
många. Genom översättningar möjliggörs kunskapsinhämtning på det 
egna språket som sedan med hjälp av den svenska texten kan bidra till 
att fler lär sig mer såväl samhällskunskap som svenska. Sammanlagt 
bedöms kostnaden för arbetet med boken uppgå till cirka 2,3 miljoner 
kronor inklusive översättningar. Kostnaden för uppdatering av boken 
plus översättningar beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor per år. 

De kostnader som framtagandet av boken uppgår till skulle visser-
ligen inte ha uppkommit om det redan hade funnits ett material eller 
en bok i samhällskunskap att utgå ifrån. I det sammanhanget bör det 
dock betonas att det för det första är mycket svårt att hitta en bok 
som dels fullt ut svarar upp mot medborgarskapsprovets syfte, dels 
är anpassad för provets målgrupp. Erfarenheter från liknande prov 
visar dessutom att om hänsyn också tas till de extra kostnader som 
utvecklandet av ett prov på ett redan existerande material innebär är 
skillnaden i totala kostnader sannolikt inte särskilt stor. Skälet till 
detta är att om man tar fram ett nytt material görs det som en del i det 
totala provutvecklingsarbetet. Om man använder ett redan existerande 
material tillkommer ett inte oväsentligt arbete med att värdera det 
materialet som redan existerar och som är framtaget för ett annat syfte 
än att ligga till grund för utvecklandet av ett visst prov. Kostnaderna 
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för den inledande förstudien och för att ta fram konstruktet bedöms 
därför vara ungefär lika höga oavsett om man utgår från en redan 
befintlig bok eller en för ändamålet framtagen bok. Oavsett om man 
väljer det ena eller andra alternativet kommer det att ta tid och inne-
bära särskilda utmaningar att ta fram provet i samhällskunskap efter-
som man inte på förhand vet vad provet ska mäta mot på mot-
svarande sätt som vid t.ex. utvecklandet av nationella prov. Behovet 
av hjälp från referenspersoner blir därför särskilt viktig i denna fas. 
Alternativet att bygga på en för ändamålet särskilt framtagen bok 
underlättar väsentligt för konstruktören att ta fram lämpliga frågor. 
Alternativet att bygga på ett befintligt material förutsätter att det 
materialet kompletteras med för ändamålet relevant material. Kostna-
der för sådan komplettering måste alltså räknas in samt kostnader för 
uppdatering. 

I detta skede av arbetet bör två brett sammansatta referens-
grupper engageras. De bedöms behöva följa arbetet fram tills provet 
är färdigutvecklat, varför medel bör avsättas för detta under såväl 
år 2022, 2023 som 2024. Eftersom preciseringen av provets format, 
struktur, omfattning och tidsåtgång bygger på de tidigare arbets-
momenten, kan dessa moment, givet att de tidigare momenten 
genomförts grundligt, förväntas vara mindre resurskrävande än övriga 
arbetsmoment. 

Den mest kostsamma och tidskrävande delen av utvecklingsarbetet 
är konstruktionen, granskningen och framför allt utprovningen av 
proven. Tanken är att det ska skapas en frågebank för såväl provdelen 
i svenska som samhällskunskap. Erfarenheterna från utvecklandet av 
de nationella proven i samhällskunskap samt Trafikverkets arbete 
med utvecklande av kunskapsprovet för körkort visar att en mycket 
stor mängd frågor och uppgifter kommer att behöva testas under 
denna fas av utvecklingsarbetet för att tillräckligt många frågor ska 
vara utprovade och klara när provet ska ges för första gången år 2025. 
Frågorna och uppgifterna kan behöva tas om upp till tre gånger för 
att säkerställa att de uppfattas på det sätt som avses. En tillräckligt 
stor grupp personer med en variation som liknar den som finns hos 
den population som provet är avsett för måste sättas samman. Er-
farenheter från utvecklingsarbete med andra liknande prov visar att 
en sådan grupp kan behöva bestå av åtminstone 300 personer för att 
den ska vara statistiskt representativ. Resurser måste avsättas för 
ersättning till denna grupp. Resultatet av de tester som görs på denna 
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grupp måste analyseras och därefter ligga till grund för nya tester i 
ett antal omgångar tills man uppnått den eftersträvade validitet, relia-
bilitet och förutsättningar för rättvis bedömning som krävs. Erfaren-
heten visar att det framför allt är flervalsfrågor som måste göras om 
eller sorteras bort efter att de genomgått dessa prov. Upp till tre av fyra 
frågor får ibland överges och i stället ersättas av nya frågor. Den av-
slutande delen av provutvecklingen handlar om att sätta samman de 
olika frågorna, lägga in dem i frågebanken och att förvissa sig om att 
de slumpmässiga urval som inför varje provtillfälle ska göras från 
frågebanken fungerar på avsett sätt.  

En annan viktig del i utvecklingsarbetet gäller kravgränssättning. 
Vid kravgränssättning bestäms vad personen måste kunna för att få 
godkänt på provet. För att fastställa detta behövs personer med stati-
stikkunnighet men också kunskaper om provtagargruppen, konstruktet 
och uppgifterna. Parallellt med detta ska bedömningskriterier för 
rättningen bestämmas och dokumenteras i form av rättningsinstruk-
tioner till dem som ska ansvara för rättningen. 

Avslutningsvis måste provgenomförandet testas i sin helhet innan 
provets ges för första gången år 2025. Vissa kostnader för testför-
farande belastar därför även år 2025.  

I utvecklingsarbetet måste även utvecklandet av anpassade prov 
för t.ex. synskadade tas med. Högskoleprovet för synskadade och 
gravt synskadade genomförs av UHR. Under de senaste tre åren har 
i genomsnitt 37 personer per år gjort högskoleprovet för synskadade 
och gravt synskadade. Provet tas fram både i form av uppläsning och 
som tryckning i punktskrift för de som ansöker om det. Inläsning 
och provutveckling sker numera inom den ordinarie provkonstruk-
tionen, men tryckning av prov med punktskrift sker efter beställ-
ning. Utredningen har bedömt att kostnaden för att ta fram ett an-
passat medborgarskapsprov på motsvarande sätt som för högskole-
provet uppgår till cirka 100 000 kronor per år och att arbetet med 
detta bör påbörjas år 2023. 

För att minska risken för fusk och att innehållet i medborgar-
skapsprovet blir känt i förväg är det viktigt att det finns olika versio-
ner av provet. När det gäller samhällskunskapsprovet så kommer den 
lösning med flervalsfrågor som utredningen föreslår att bidra till att 
frågor och svarsalternativ kan placeras i olika ordning för varje prov-
deltagare och att det därför blir svårare att fuska eftersom frågorna 
slumpas fram för varje individ. Denna ordning innebär dock inte att 
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konstruktionen av frågor ska upphöra i och med att medborgarskaps-
provet genomförs första gången år 2025. Konstruktion och uppdater-
ing av frågebanken bör enligt utredningens uppfattning ske fortlöpande.  

När det gäller medborgarskapsprovets delprov i svenska kommer 
provet inte enbart att bestå av flervalsfrågor. Den skriftliga färdig-
heten bedöms kunna testas genom någon form av skrivuppgift där 
provdeltagaren kan välja mellan några ämnen att skriva om. Det-
samma gäller sannolikt också vid test av den muntliga färdigheten, 
medan läs- och hörförståelse bedöms kunna testas genom flervals-
frågor. För att minska risken för fusk och att provdeltagarna vet 
exakt hur provet ser ut i förväg anser utredningen att det bör kon-
strueras nya frågor löpande också i denna del. Utredningen före-
ställer sig att om man t.ex. konstruerar fem prov i svenska per år som 
vart och ett innehåller flera texter/tester av läs- och hörförståelse 
samt flera olika ämnen eller teman för test av skriftlig och muntlig 
färdighet, kan de olika texterna, temana, ämnena och frågorna kopp-
lade till dessa delar, med hjälp av det digitala provsystemet, kom-
bineras ihop till nya prov. Ju fler ”grundprov” med flera olika texter, 
teman, ämnen och frågor som tas fram desto större ”testbank” att 
kombinera ihop frågor från får man. Det är därför troligt att man 
efter år 2028 inte behöver fortsätta konstruera fem nya prov per år 
utan kan använda sig av den ”testbank” av olika texter, teman etc. 
som man fram till dess har tagit fram och på så sätt få många olika 
provkombinationer och ”nya prov”. Kostnaden för att konstruera 
fem helt nya prov i svenska per år och uppdatera frågebanken för sam-
hällskunskapsprovet uppskattas till 6,5 miljoner kronor per år. Tiden 
för att utveckla prov i svenska fortlöpande uppskattas till två år var-
för de prov som ska genomföras år 2026 behöver påbörjas år 2024.  

Provdelen i svenska, som består av fyra olika delar, bedöms kosta 
mer att utveckla än provet i samhällskunskap. Kostnaden för prov-
delen i svenska skulle naturligtvis bli lägre om provet begränsades till 
att omfatta bara t.ex. läs- och hörförståelse. De rena utvecklings-
kostnaderna för medborgarskapsprovet, som beräknas uppgå till 
cirka 64 miljoner kronor till och med år 2024 (se tabell 16.1 nedan), 
kan med ett sådant alternativ bedömas bli cirka 8 miljoner kronor 
lägre och således stanna på 56 miljoner kronor. Det skulle också få 
till effekt att kostnaderna för det fortsatta utvecklingsarbetet med 
provet i svenska från och med år 2025 skulle sjunka med cirka 
3 miljoner kronor per år. Det skulle också innebära att kostnaderna 
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för rättning skulle bli cirka 3,8 miljoner lägre per år. Skolverket 
skulle inte heller behöva ta fram så avancerade bedömnings- och 
rättningsinstruktioner eftersom de kvarvarande delarna skulle rättas 
automatiskt.  

Eftersom utredningen ändå föreslår att såväl läs- och hörför-
ståelse som skriftlig och muntlig färdighet ska testas redovisas nedan 
i tabell 16.1 en sammanställning av de uppskattade kostnaderna för 
utvecklandet av ett medborgarskapsprov baserat på det antagandet. 
Som framgår kan de första kostnaderna för provutveckling förväntas 
uppkomma redan år 2021. Utvecklingskostnaderna är förhållandevis 
små i början men stiger därefter för varje år fram till år 2024 då de 
totalt uppgår till 63,7 miljoner kronor. Från och med slutet av år 2024 
är det i stället genomförandet av proven som är mera kostsamt. 

Tabell 16.1 Uppskattad kostnad för olika arbetsmoment vid utvecklingen 
av språk- respektive samhällskunskapsprovet 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Svenskaprovet         
Förstudie, analys av syfte 
och målgrupp, ramverk för 
utv.arbetet 

0,8 0,8       

Precisering av konstruktet 
och validering av upplägget 

 3       

Precisera provets format, 
struktur, omfattning och 
tidsåtgång 

 1,2 1,2      

Konstruktion, granskning 
och utprövning av provet 

  15,2 16,3     

Sammansättning av provet 
och utprövning av prov-
banken 

   0,4     

Uppföljning och utveckling 
av nya prov 

    6 6 6 6 

Samhällskunskapsprovet         
Förstudie, analys av syfte 
och målgrupp, ramverk för 
utv. arbetet 

1,2 1,2       

Precisering av konstruktet 
och validering av upp-
lägget 

 4       
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Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Precisera provets format, 
struktur, omfattning och 
tidsåtgång 

 0,6 0,6      

Ta fram en bok baserad på 
konstruktet, inkl. översätt-
ning 

  1,6 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 

Konstruktion, granskning 
och utprövning av provet 

  6,5 7,8     

Sammansättning av provet 
och utprövning av prov-
banken 

   0,4     

Uppföljning och utveckling 
av nya frågor 

    0,5 0,5 0,5 0,5 

Utvecklingsarbete för 
anpassade prov 

  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

TOTALT 2,0 10,8 25,2 25,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

 
 
Svaren på alla flervalsfrågor föreslås rättas automatiskt och skickas 
därefter direkt till UHR. Kostnaden för den rättningen beräknas 
uppgå till cirka 0,5 miljoner per år. Inskriven text och intalade ljud-
filer skickas för rättning och bedömning via nätet till, troligen, samma 
högskolor som utvecklat de olika provdelarna enligt instruktioner 
från Skolverket. Bedömarna föreslås således sitta samlat i ett antal 
grupper på annan ort än de där proven genomförs, vilket är en fördel 
såväl ur kostnads- som rättssäkerhetssynpunkt. Antalet som förväntas 
genomgå svenskprovet uppgår till cirka 18 000 per år (se avsnitt 16.1.4). 
Om man utgår från att varje bedömare kan rätta uppemot 20 prov 
per arbetsdag blir totalkostnaden för det cirka 3,8 miljoner kronor 
per år. Sammantaget bedöms kostnaden för rättning landa på cirka 
4,3 miljoner kronor per år. Efter bedömning skickas resultatet till 
UHR.  

Utöver detta bedöms Skolverket behöva avsätta administrativa 
resurser för att klara sitt uppdrag med minst en kvartstjänst år 2021, 
tre heltidstjänster åren 2022–2023, två heltidstjänster år 2024 och 
därefter en heltidstjänst åren 2025–2028. Utöver detta bedöms Skol-
verket behöva cirka 450 000 kronor per år från och med år 2022 för 
att täcka kostnader för konsulttjänster, datorer och resor. Se sam-
manställning nedan i tabell 16.2.  
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Tabell 16.2 Beräknade tillkommande kostnader för Skolverket 2021–2028 

Miljoner kronor per år 

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Administrativa 
resurser 

0,25 2,7 2,7 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Konsulttjänster, 
datorer och resor 

 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Rättning av prov 
 

    4,3 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 0,25 3,15 3,15 2,25 5,65 5,65 5,65 5,65 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel. 

 
 

16.1.4 UHR  

Förslag: Universitets- och högskolerådets nya arbetsuppgifter 
kopplade till medborgarskapsprovet uppskattas ge upphov till 
cirka 177 miljoner kronor i ökade kostnader under perioden 
2021–2028. De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom att 
myndigheten tilldelas ytterligare medel genom anslag. 

 
Bedömning: Antalet deltagare i medborgarskapsprovet per år upp-
skattas till 18 000 personer i provdelen i svenska och 34 500 per-
soner i provdelen i samhällskunskap. 

 
Utredningen föreslår i avsnitt 11.4 att UHR ska ha det övergripande 
och samordnande ansvaret för införandet och genomförandet av med-
borgarskapsprovet och att fatta beslut om medborgarskapsprovets 
resultat. Detta innebär att UHR behöver ha ett administrativt system 
som kan användas för anmälan till medborgarskapsprovet, planering 
av var och när en person ska genomföra provet, ta emot inbetalningar 
av anmälningsavgifter, ansökningar om anpassning av genomföran-
det av provet samt ta emot och expediera samt arkivera provresultat. 
Det administrativa systemet behöver vara sammankopplat med ett 
digitalt provsystem som behöver utvecklas parallellt med utveck-
lingen av medborgarskapsprovets olika provdelar. Därutöver före-
slås UHR ansvara för en webbportal där all information kopplad till 
medborgarskapsprovet finns samlad. Det kan gälla information om 
hur anmälan går till, vilka datum provet genomförs och var, vilka hjälp-
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medel som är tillåtna och vilka möjligheter som finns till anpassning 
och exempel på hur provet ser ut och vilka frågor som kan komma 
att ställas. UHR föreslås också ansvara för eventuella disciplin-
ärenden och frågor som rör omprövning. Därutöver föreslås UHR 
ansvara för att samordna de involverade myndigheternas arbete och 
insatser, vilket bl.a. innebär att myndigheten behöver utfärda före-
skrifter om hur genomförandet av medborgarskapsprovet ska gå till, 
om t.ex. vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka anpassningar som 
ska finnas tillgängliga så att lärosätena som genomför provet kan göra 
likvärdiga bedömningar av sådana ansökningar. I den samordnande 
rollen kommer UHR också att behöva ansvara för upphandling av 
t.ex. datorer till provet. 

Antal personer som beräknas göra medborgarskapsprovet årligen 

För UHR:s arbete med medborgarskapsprovet blir en första viktig 
uppgift att bedöma hur många som kan förväntas behöva visa sina 
kunskaper genom att delta i en eller båda delarna av medborgarskaps-
provet. Utredningen har uppskattat att provdeltagandet för med-
borgarskapsprovet blir cirka 18 000 i svenska och cirka 34 500 i sam-
hällskunskap. Liksom när det gäller beräkningar av kostnader kan de 
uppskattningar av antalet provdeltagare som anges nedan framstå 
som exakta när de återges i hundratal, men det är viktigt att framhålla 
att dessa tal endast är uppskattningar som görs för att kunna bedöma 
hur många personer som kan antas göra medborgarskapsprovet. Ett 
antal som sedan används för att uppskatta kostnaderna och avgif-
terna för provet. 

Som utgångspunkt för sin bedömning har utredningen använt sig 
av de prognoser som Migrationsverket gör över antalet inkomna 
medborgarskapsärenden för de kommande åren. Enligt Migrations-
verkets prognos från oktober 2020, som sträcker sig till och med 
år 2023, förväntas det komma in cirka 60 000 anmälningar, an-
sökningar och andra ärenden om medborgarskap det angivna året (se 
figur 16.1). 
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Figur 16.1 Utfall och prognos över antalet inkomna ärenden 
om medborgarskap 

 
Källa: Migrationsverket. 

 
 

Eftersom kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap före-
slås börja gälla från och med den 1 januari 2025 och de första med-
borgarskapsproven ska genomföras under det året har en första fråga 
varit att bedöma hur många anmälningar och ansökningar om med-
borgarskap som kommer att ges in till Migrationsverket åren 2024 
och 2025 och även därefter.  

Antalet invandrare till Sverige ökade kraftigt under åren 2012–2016 
för att därefter minska för varje år. Om den trenden fortsätter kom-
mande år är svårt att uttala sig om. Det har därför inte varit lätt att 
bedöma hur många medborgarskapsärenden som kan förväntas komma 
in till Migrationsverket om fyra år och hur alla de faktorer som 
påverkar inflödet av nyanlända till Sverige, hur många som får per-
manent uppehållstillstånd och deras benägenheten att därefter an-
söka om medborgarskap kommer att förändras fram tills dess. Då 
situationen är mycket svårbedömd har utredningen inte gjort några 
egna prognoser som sträcker sig längre fram än den prognos över 
antalet medborgarskapsärenden som Migrationsverket gjort och som 
framgår av figur 16.1 ovan. Beräkningarna av antalet potentiella prov-
deltagare grundas därför på verkets prognos om att det år 2023 för-
väntas komma in 60 000 medborgarskapsärenden och att detta antal 
kvarstår oförändrat åren 2024–2028. I den prognostiserade summan 
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om 60 000 ingår även ärenden som gäller bibehållande och befrielse 
från medborgarskap liksom medborgarskapsförklaring. Då kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap inte föreslås gälla i fråga 
om sådana ärenden har dessa ärendegrupper räknats bort från det 
antal som utredningens bedömningar utgår ifrån.  

Utredningen vill dock framhålla att det är troligt att antalet med-
borgarskapsärenden hos Migrationsverket kommer att öka året eller 
åren innan kunskapskravet träder i kraft, dvs. t.o.m. år 2024, och att 
antalet ärenden blir betydligt färre år 2025 och några år därefter. 
Skälet till detta är att de som uppfyller kraven för förvärv av svenskt 
medborgarskap förutses ansöka om eller göra en anmälan om förvärv 
av medborgarskap innan kravet på kunskaper träder i kraft. För att 
kunna uppskatta årliga intäkter (i form av provavgifter) och 
kostnader under ett normalt år, har utredningen emellertid valt att 
bortse från denna övergångseffekt.  

Utredningen har därför valt att göra sina uppskattningar utifrån 
Migrationsverkets senaste prognos. Mot den bakgrunden har utgångs-
punkten för beräkningen av antalet provdeltagare för respektive 
provdel varit att antalet ärenden hos Migrationsverket är cirka 
59 000 per år och att varje ärende motsvarar en provdeltagare.2 Från 
den summan har utredningen räknat bort de personer som är under 
16 år och de som har fyllt 67 år eftersom dessa personer inte ska om-
fattas av det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. Enligt tillgänglig statistik från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) stod personer i de nu nämnda åldrarna för ungefär en tredje-
del av alla medborgarskapsärenden år 2019. Givet att åldersfördel-
ningen inte förändras i nämnvärd grad under kommande år bedömer 
utredningen att antalet provdeltagare därför ska reduceras ytterligare 
till 39 300.  

Utöver detta har hänsyn tagits till att det kommer att finnas de 
som kan visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat sätt 
och att de därför inte kommer att behöva genomgå något prov. 
Andra sätt att visa kunskaper är t.ex. genom godkänt betyg i svenska 
för invandrare (sfi) kurs D eller i svenska/svenska som andraspråk 
från årskurs 9 eller från en kurs i gymnasieskolan. För samhälls-
kunskap gäller på motsvarande sätt krav på godkänt betyg i årskurs 9 
eller i gymnasieskolan. De som har godkända betyg i motsvarande 
ämnen från kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gym-

 
2 Migrationsverket (2020). Migrationsverkets årsredovisning 2019, s. 111.  
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nasial nivå, särskola eller specialskola inkluderas också i den kategorin 
(se avsnitt 8.2 och 8.3). 

Via SCB:s register över totalbefolkningen och Skolverkets elev-
register har uppgifter hämtats in om hur många av de som år 2019 
förvärvade svenskt medborgarskap i åldrarna 16–66 år (undantaget 
nordiska medborgare), som uppfyllde dessa villkor (se tabell 16.3). 

Tabell 16.3 Personer i åldrarna 16–66 år med godkända betyg i utvalda 
ämnen som erhöll svenskt medborgarskap 2019  

Andel i procent  

Ämne/invandringsland EU/EES Tredje land EU/EES och 
tredje land 

Sfi kurs C eller svenska/svenska som 
andraspråk i övriga skolformer 

44 56 53 

Sfi kurs D eller svenska/svenska som 
andraspråk i övriga skolformer 

39 47 45 

Samhällskunskap (samtliga skolformer) 11 14 13 
Svenska/svenska som andraspråk och 
samhällskunskap (samtliga skolformer) 

11 13 12 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 
 

Av statistiken framgår att cirka 45 procent av personerna i åldrarna 
16–66 år hade godkända betyg i svenska från någon av de skolformer 
och årskurser eller kurser som anges ovan. Andelen med godkända 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk var högre bland de som 
tidigare hade varit medborgare i ett tredje land jämfört med de som 
kom från EU/EES-området. I samhällskunskap var andelen med god-
kända betyg i de skolformer, årskurser och ämnen som kan användas 
som bevis på att visa kunskaper i samhällskunskap lägre. Där var det 
13 procent som hade godkänt betyg i samhällskunskap från grund-
skolans årskurs 9, en kurs i gymnasiet eller på grundläggande eller 
gymnasial nivå på komvux. Mot bakgrund av vad som nu sagts har 
utredningen bedömt att fler kommer att vara i behov av att göra 
provet i samhällskunskap än provet i svenska. I siffror innebär det 
att deltagarantalet för provdelen i svenska bedöms uppgå till cirka 
21 600 och till cirka 34 200 personer i samhällskunskapsdelen när 
andelen med godkända betyg i svenska eller samhällskunskap räknas 
bort från den ovan angivna siffran om 39 300.  
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Vidare har utredningen bedömt att införandet av ett språkkrav 
sannolikt kommer att leda till att intresset för att fullfölja språk-
studier i sfi i viss mån kommer att öka. Det beror på att godkänt 
betyg i kurs D i sfi ska kunna användas som bevis på de efterfrågade 
språkkunskaperna. Hur många fler som kommer att vilja läsa klart 
t.o.m. kurs D är svårt att uppskatta men utredningen bedömer att 
antalet potentiella provdeltagare i svenska ska minskas med ytter-
ligare cirka 1 000 provdeltagare (se avsnitt 16.2.1) vilket innebär att 
antalet provdeltagare i svenska då uppskattas till cirka 20 600 per år. 
Utredningens bedömning grundar sig på ett antagande om att an-
talet personer som tar ett betyg i sfi kurs D ökar med tio procent. 

När det gäller andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 
finns möjlighet att använda sig av betyg i en kurs från komvux såsom 
t.ex. en kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen eller en 
kurs i samhällskunskap på grundläggande eller gymnasial nivå. Ut-
redningen har emellertid bedömt att antalet individer som kommer 
att utnyttja den möjligheten är försumbart varför ingen ytterligare 
reducering av antalet provdeltagare i medborgarskapsprovets sam-
hällskunskapsdel görs i detta avseende.  

Utöver vad som nu har sagts är det högst sannolikt att införandet 
av kravet på kunskap i svenska och samhällskunskap för medbor-
garskap kommer att leda till att ett antal människor helt avstår från 
att försöka förvärva svenskt medborgarskap och därmed inte heller 
kommer att göra något medborgarskapsprov. Utredningen grundar 
sitt ställningstagande på att införandet av liknande krav på kun-
skaper för medborgarskap i andra länder har visat sig resultera i att 
färre personer ansöker om medborgarskap, sannolikt på grund av att 
vissa av dem upplever att det är alltför svårt att nå kravet, men det 
kan också finnas andra motiv t.ex. ekonomiska. Det finns också 
studier som visar att det finns en koppling mellan andelen sökanden 
och nivån på krav för medborgarskap. Det finns också en koppling 
mellan nivån på kraven för medborgarskap och den tid det tar för en 
person att förvärva medborgarskap. Som ett exempel kan nämnas att 
i Sverige har, av de individer som kom hit år 2001, 80 procent blivit 
svenska medborgare två decennier senare. Motsvarande siffra för 
Nederländerna är två tredjedelar och för Danmark endast en tredje-
del. I Nederländerna uppställs krav på kunskaper i nederländska på 
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GERS-nivå A2 för medborgarskap medan kunskaperna i danska för 
medborgarskap i Danmark har varierat mellan B1 och B2. 3 

Även om det är svårt att uppskatta hur människors benägenhet 
att anmäla eller ansöka om medborgarskap kommer att påverkas av 
att det införs ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för medborgarskapsförvärv i Sverige har utredningen bedömt att det 
är högst sannolikt att en sådan effekt kommer att uppkomma, inte 
bara som en övergångseffekt (se resonemang ovan) utan också över 
tid. Mot bakgrund av vad som framgår om effekter i andra länder har 
utredningen uppskattat att vissa personer kommer att avstå från att 
förvärva medborgarskap och därför också avstå ifrån att göra med-
borgarskapsprovet. Antalet personer som kommer att vilja göra provet 
har därför uppskattats till 15 000 personer för medborgarskapspro-
vet i svenska och 27 600 personer för provets samhällskunskapsdel, 
dvs. en minskning med cirka 30 respektive 20 procent.  

Slutligen har det beaktats att ett visst antal personer inte kommer 
att klara provet i en eller flera delar och att de därför kan komma att 
vilja göra om det. Utredningen har haft svårt att uppskatta även denna 
effekt då det är svårt att dra direkta paralleller till andra länders system 
då de skiljer sig åt både i provdeltagarnas bakgrund, kostnaderna för 
provet och för medborgarskapsansökningarna och svårighetsnivån på 
språk- och samhällskunskapsprov. Norge bedöms emellertid vara ett 
möjligt land att jämföra med eftersom båda samhällskunskapsproven 
där består av flervalsfrågor och ligger på en språklig nivå motsvarande 
GERS-nivå A2 respektive ungefär B1, dvs. i linje med utredningens 
förslag (jfr avsnitt 7.4.2). Statistik från Kompetanse Norge visar att i 
Norge har cirka 30 procent av deltagarna på sammfunnkunnskaps-
prøve och statsborgerprøve under åren 2017–2020 inte lyckats nå god-
känt resultat.4 Huruvida Sverige kommer att se samma andel god-
kända eller icke godkända provresultat på samhällskunskapsprovet går 
inte att säga med någon säkerhet. Alla de som misslyckas på samhälls-
kunskapsprovet kommer dock sannolikt inte att göra om provet. 
Utredningen har uppskattat att fler personer kommer att välja att göra 
om samhällskunskapsprovet än medborgarskapsprovets svenska del, 

 
3 Se avsnitt 7.4.2 och Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term hetero-
geneity in immigrant naturalisation: the conditional relevance of civic integration and 
citizenship acceptance. European Sociological Review. 
4 Kompetanse Norge (2020). Statistikkbanken. www.status.vox.no/webview/index.jsp? 
catalog= http://status.dmzvox.local:80/obj/fCatalog/Catalog25&submode=catalog&language 
=no&mode=documentation&top=yes [2020-11-30]. 
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eftersom den sistnämnda delen bedöms kräva en något större tids-
mässig insats att förbereda sig inför. Utredningen har därför bedömt 
att en något lägre andel personer kommer att välja att göra provet i 
svenska igen om de misslyckas i någon av delarna i svenska. Utred-
ningen har härvid uppskattat att andelen personer som gör om 
provet är 20 respektive 25 procent, vilket innebär att antalet prov-
deltagare per år har uppskattats till 18 000 i provdelen i svenska och 
34 500 i provdelen i samhällskunskap. 

Digitala lösningar 

Som nämndes inledningsvis föreslås UHR ta fram flera digitala lös-
ningar för att kunna hålla ihop alla delar som ligger inom UHR:s 
ansvar. Den webbportal som utredningen föreslår att UHR ska ta fram 
och ansvara för torde kunna kopplas samman med dels det administra-
tiva system som ska kunna hantera bl.a. anmälningarna till provet, 
provdeltagarna, provorter och provresultat, dels det digitala prov-
systemet (se nedan). En webbportal bör bl.a. innehålla exempel på hur 
ett medborgarskapsprov ser ut, ”Medborgarskapsboken” som provdel-
tagarna kan läsa in sig på och exempelfrågor, uppgifter om när och var 
provet genomförs och hur man förväntas identifieras sig. Webb-
portalen bör också innehålla en möjlighet att anmäla sig till provet via 
en inloggningsfunktion med identifiering via t.ex. Mobilt BankID. En 
sådan webbportal uppskattas kosta ungefär 400 000 kronor att bygga 
och 150 000 kronor att förvalta och underhålla varje år. 

När det sedan gäller det administrativa systemet bedömer utred-
ningen att UHR ska kunna bygga vidare på det eller de befintliga 
system som myndigheten använder sig av för att t.ex. hantera anmäl-
ningar till högskoleprovet. För att hanteringen av anmälningar, prov-
deltagare, ansökningar om anpassningar, provresultat m.m. ska vara 
så effektiv som möjligt bör systemet kunna kommunicera med eller 
inhämta information från webbportalen för anmälan och det digitala 
systemet för medborgarskapsprov. Att sätta upp systemet på ett sådant 
sätt bedöms ta både tid och resurser i anspråk. Kostnaden för det admi-
nistrativa systemet uppskattas därför till 25 miljoner kronor. Vad gäller 
årliga förvaltnings- och utvecklingskostnader av det administrativa 
systemet uppskattar utredningen dessa till 2,5 miljoner kronor.  
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När det gäller kostnaden för ett digitalt provsystem har utred-
ningen övervägt två lösningar. Dels en systemlösning som innebär 
att de studerande tar med sig sin egen dator när de ska tentera vilket 
kallas Bring Your Own Device (BYOD), dels en lösning som inne-
bär att ett annat helt nytt digitalt provsystem byggs upp från grun-
den och inte kopplas ihop med BYOD. I sammanhanget bör dock 
nämnas att det är utmanande och komplext att försöka beräkna kost-
naderna för en digital teknisk lösning för ett digitalt medborgar-
skapsprov. Många beslut och vägval som påverkar kostnaderna såsom 
upphandling och funktionalitet hos systemet kommer att fattas 
längre fram i tiden. Utredningens förslag ligger därför på en över-
gripande nivå. 

BYOD innebär att en programvara installeras temporärt på varje 
dator före examinationen. Programvaran är särskilt framtagen för 
digital examination och stänger ned alla andra program på datorn. 
Detta innebär att när man loggar in i provsystemet kan provdel-
tagaren endast navigera runt i det digitala medborgarskapsprovet. 
Det går inte att surfa på andra webbsidor, nå datorns hårddisk, USB-
minnen eller liknande. När provet har genomförts och provet av-
slutas/lämnas in släpper låsningen och datorn fungerar som vanligt 
igen. Lösningen möjliggör också för provvakter att övervaka prov-
deltagarnas aktiviteter. De kan t.ex. se om någon tappar kontakten 
med nätverket, om någon är inaktiv och när varje deltagare svarar på 
frågor och lämnar in sitt prov. BYOD kräver således att varje prov-
deltagare måste ha med sig en egen dator. Den som inte har med sig 
någon dator får i stället låna en dator där programvaran i fråga finns 
förinstallerad.  

BYOD används i dag av ett flertal universitet och högskolor bl.a. 
Lunds, Linköpings och Örebro universitet och fler och fler lärosäten 
håller på att bygga upp en sådan eller liknande lösningar. BYOD är 
också den lösning som föreslås ska användas vid ett framtida digitalt 
högskoleprov.5 När medborgarskapsprovet ska genomföras första 
gången år 2025 är det sannolikt ännu fler lärosäten och campus som 
erbjuder BYOD eller liknande lösningar. Utredningen uppskattar 
att antalet campus med sådana salar uppgår till minst 40 år 2025. 

 
5 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134, s. 17 f.; Enligt Studentexamensnämnden i Finland genomförs den digitala 
studentexamen i Finland med hjälp av BYOD. Studentexamen motsvarar högskoleprovet i 
Sverige, se Studentexamensnämnden i Finland (2020). Den digitala studentexamen. 
www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/den-digitala-studentexamen [2020-12-08]. 
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I Norrland kan det dock fortfarande vara långt mellan de orter där 
digital examination kan genomföras. Kostnaderna för ett sådant 
system är svåra att uppskatta, men för någon slags uppfattning om 
storleksordningen kan nämnas att UHR har beräknat att kostna-
derna för att upphandla ett provsystem för ett digitalt högskoleprov 
med tillhörande tjänster som bygger på BYOD kommer att uppgå 
till 70 miljoner kronor över 20 år. Därutöver tillkommer kostnader 
om 19 miljoner kronor under 16 år för projektledning av den 
löpande förvaltningen och 37 miljoner kronor för löpande förvalt-
ning under 16 år. Andra kostnader kopplade till interna ansvars-
områden och aktiviteter är bl.a. framtagande av kravspecifikation 
4 miljoner kronor, genomförande av upphandling 3 miljoner kronor, 
projektledning under införandet av systemet 14 miljoner kronor. 
Totalt uppskattas kostnaderna för systemet under en 20-årsperiod att 
uppgå till 178 miljoner kronor.6  

Alternativet till att använda BYOD är att UHR upphandlar och 
konstruerar ett nytt provsystem som inte bygger på att provdel-
tagarna tar med egna datorer. Enligt uppgifter till utredningen var 
kostnaden för utvecklingen av det datoriserade kunskapsprovet för 
körkort som Trafikverket ansvarar för 30 miljoner kronor. Provet 
togs i bruk år 2018 och tog ungefär två år att bygga. Systemet bygger 
delvis på det system som var i bruk t.o.m. år 2017. Systemet med 
kunskapsprovet för körkort består av en mycket stor provbank med 
frågor och svar. Vid varje provtillfälle och för varje person som gör 
provet sätter systemet samman frågor från fem olika kunskapsom-
råden till ett prov med flervalsfrågor. Kunskapsprovet för körkort 
behörighet B består t.ex. av 70 flervalsfrågor och det krävs 52 rätta 
svar för godkänt resultat. Provtiden är 50 minuter. När provet är 
genomfört automaträttas det och provdeltagaren får sitt resultat 
strax därefter.  

Upplägget med flervalsfrågor och en provbank med frågor och 
flera olika svarsalternativ samt ett system som sätter samman frågor 
för varje provdeltagare motsvarar utredningens förslag på hur sam-
hällskunskapsprovet ska se ut. Utredningen ser också framför sig att 
svenskprovets läs- och hörförståelsedelar kan komma att ha ett lik-
nande upplägg. Därmed inte sagt att kostnaderna för att bygga Trafik-

 
6 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134, s. 30 f.  
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verkets kunskapsprov motsvarar de kostnader det skulle innebära att 
bygga ett digitalt medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap.  

I sammanhanget kan nämnas att Skolverket sedan ett antal år 
tillbaka arbetar med att digitalisera de nationella proven i grund- och 
gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (exklusive 
sfi). Eftersom systemet ska kunna användas av samtliga skolor runt 
om i Sverige och digitala prov förekommer i flera olika ämnen där-
ibland svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande 
ämnen samt i olika årskurser och skolformer så är systemet inte 
jämförbart med det prov och system som utredningen föreslår. 
Skolverkets uppdrag berör landets samtliga 290 kommuner samt cirka 
600 enskilda huvudmän som alla har olika förutsättningar för att 
genomföra digitalt baserade prov. De nationella proven i svenska och 
svenska som andraspråk i dag testar dock samtliga de förmågor och 
färdigheter som medborgarskapsprovets provdel i svenska föreslås 
pröva.  

I det betänkande som ligger till grund för systemet med digitala 
nationella prov uppskattades it-kostnaderna för att utveckla natio-
nella prov i skolan till 24 miljoner kronor per år under fem år och för-
valtningskostnaderna till 45 miljoner kronor per år. Uppskattningen 
baserade sig dels på Skolverkets initiala bedömning om att det skulle 
kosta cirka 115–120 miljoner kronor att digitalisera alla nationella 
prov, varav 60 miljoner kronor i utvecklingskostnad, dels Skolverkets 
tidigare erfarenheter från en period då sfi-proven var digitala.7 Upp-
skattningen grundades också på uppgifter från Norge om kost-
naderna för att där bygga upp ett provadministrationssystem (PAS) 
och ett provgenomförandesystem (PGS) som används till att admi-
nistrera och genomföra centrala examensprov, nationella prov och 
kartläggningsprov. Kostnaderna för att utveckla, driva och förvalta 
dessa system under åren 2007–2010 uppgick till 114 miljoner norska 
kronor. Det framgick också att kostnaderna för att under åren 2012–
2016 utveckla PAS 2 som skulle ersätta PAS beräknades uppgå till 
knappt 102 miljoner norska kronor.  

När det gällde förvaltningen av systemet uppskattades kostnaderna 
för digitala nationella prov till 45 miljoner kronor per år. Denna upp-
skattning grundades på underlag från Norges erfarenheter med PAS 

 
7 Utredningen om nationella prov (2016). Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt 
system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 451 f. 
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och PGS där förvaltningskostnaderna uppskattades till 38 miljoner 
norska kronor per år.8  

Det kan också noteras att UHR arbetar med att utveckla ett 
nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet till univer-
sitet och högskolor. Arbetshypotesen är att provet ska bestå av både 
muntliga och skriftliga delar, vilket gör att provkonstruktion, genom-
förande och rättning blir komplext. Provet beräknas kosta mellan 55 
och 65 miljoner kronor att utveckla. Ungefär hälften av kostnaderna 
avser provutveckling och upprättande av en frågebank. Driftkost-
naderna för att genomföra provet och uppdatera frågebanken be-
döms uppgå till 30 miljoner kronor per år i ett förvaltningsläge.9  

Utredningen anser att det finns flera fördelar med BYOD-syste-
met och det kan också noteras att det är den tekniska lösning som 
föreslås användas vid en framtida digitalisering av högskoleprovet.10 
Nackdelen med BYOD är att det förutsätter att varje provdeltagare 
äger eller har tillgång till en egen dator. Detta riskerar att utestänga 
människor från medborgarskapsprovet. Provet blir också än mer 
kostsamt för den som måste införskaffa en dator för att kunna göra 
provet. Att kräva att varje individ tar med sig en dator är enligt ut-
redningens uppfattning inte rimligt eller rättvist. Många hem har 
i dag en dator, men för att avlägga ett prov med BYOD skulle datorn 
behöva vara bärbar. BYOD framstår redan av den anledningen som 
ett mindre lämpligt alternativ. Därutöver går det inte att med säker-
het säga att de standardprogram som finns på marknaden kan an-
vändas för konstruktion av medborgarskapsprovet.  

Utredningen föreslår därför att det ska byggas ett särskilt system 
för medborgarskapsprovet. Ett sådant system bör enligt utred-
ningens uppfattning tas fram parallellt med arbetet med provutveck-
ling och i samråd med Skolverket och de universitet eller högskolor 
som ska konstruera medborgarskapsprovet. Mot bakgrund av vad 
som sagts ovan om provkostnaderna för Trafikverkets kunskapsprov 
och de uppskattade kostnaderna för att digitalisera de nationella proven 
och att ta fram ett nationellt behörighetsprov för grundläggande be-
hörighet uppskattar utredningen kostnaderna för att bygga upp ett 

 
8 Ibid, s. 447 f. 
9 Universitets- och högskolerådet (2018). Förberedande uppdrag inför utveckling av ett natio-
nellt behörighetsprov och en försöksverksamhet, dnr 1.1.1-00917-2018, s. 6. 
10 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet , 
dnr 2019/04134, s. 29.  
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digitalt medborgarskapsprovsystem från grunden till 50 miljoner 
kronor och till 10 miljoner kronor i årlig förvaltning och underhåll.  

Eftersom utredningen inte anser att BYOD är ett lämpligt alter-
nativ bedöms cirka 4 000 bärbara datorer behöva köpas in. Dato-
rerna måste vara utrustade med hörlurar och mikrofon för att hör-
förståelse och muntlig färdighet ska kunna testas. Om datorerna 
enbart används vid examinationerna behöver de inte vara utrustade 
med någon stor minnes- och beräkningskapacitet, men däremot gärna 
stor skärm. Enkla datorer vad gäller minnes- och beräkningskapa-
citet som har en 17 tums skärm kostar på marknaden runt 4 000 kro-
nor exklusive mervärdesskatt. Vid en upphandling kan priset bli 
lägre men det är svårt att i förväg bilda sig en uppfattning om hur 
stor denna prisreduktion kan komma att bli. Utredningen har därför 
uppskattat kostnaden för inköp av 4 000 bärbara datorerna till 
16 miljoner kronor. Som framgår av tabell 16.4 nedan har kostna-
derna fördelats på flera år trots att den största delen av kostnaden 
uppkommer år 2024 eller 2025 inför det första provtillfället. Skälet 
till detta är att utredningen inte ansett det lämpligt att lägga hela 
kostnaden på ett enskilt år. Utredningen har också räknat med att nya 
datorer kommer att behöva köpas in successivt från och med år 2028. 
Kostnaden för detta har beräknats till 4 miljoner kronor per år. 

Arbete för att förhindra fusk 

Utredningen bedömer att det kommer att behöva vidtas åtgärder för 
att stävja och förhindra risken för fusk samt att följa upp misstänkt 
eller konstaterat fusk. Såväl Trafikverket som UHR lägger tid och 
resurser på detta.11 Kostnaden för detta uppskattas till 1,5 miljoner 
kronor per år. 

Administrativa resurser 

När det gäller administrativa resurser bedöms UHR för att klara av 
sitt uppdrag behöva avsätta administrativa resurser med cirka en 
kvartstjänst år 2021, 1 heltidstjänst år 2022, 2 heltidstjänster år 2023, 

 
11 Utredningen om fusk vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag 
om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Stockholm: Utbildningsdepartementet och Trafikverket 
(2019). Trafikverkets årsredovisning 2019, s. 57.  
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3 heltidstjänster år 2024 och därefter 4 heltidstjänster åren 2025–2028. 
Till det bedömer utredningen att UHR från och med 2022 behöver 
cirka 450 000 kronor årligen för utrustning, konsulttjänster och resor. 
UHR:s uppskattade kostnader finns sammanställda i tabell 16.4 nedan.  

Tabell 16.4 Uppskattade kostnader för UHR 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Webbportal + förvaltning   0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 
Administrativt system + 
förvaltning 

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

Digitalt provsystem + 
förvaltning 

 10 20 20 10 10 10 10 

Inköp av datorer12    4 4 4 4 4 
Arbete mot fusk    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Administrativa resurser 0,25 0,9 1,8 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6 
Konsulttjänster, datorer 
och resor 

 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

TOTALT 0,25 16,35 32,45 38,85 22,2 22,2 22,2 22,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattning och beräkningar i detta kapitel.  
  

 
12 Den beräknade kostnaden för inköp av cirka 4 000 datorer uppgår till totalt cirka 16 mil-
joner kronor. Vissa av datorerna behöver köpas in redan under tiden då proven utvecklas. 
Majoriteten behöver dock inte köpas förrän slutet av 2024 eller början av 2025 när med-
borgarprovet ska börja genomföras. För att inte kostnaden ska belasta endast inköpsåret har 
den totala kostnaden fördelats på fyra år med början år 2024. Datorer bedöms i regel ha en 
livslängd på 3 år. Eftersom de datorer som behövs för medborgarskapsprovet inte kommer att 
användas särskilt mycket anser utredningen att det är rimligt att räkna på att de har en längre 
livslängd än 3 år. Utredningen anser att det på grund av den begränsade användningen också 
är rimligt att utgå ifrån att alla datorer inte behöver nyanskaffas vid samma tidpunkt utan kan 
anskaffas successivt. Kostnaden för en successiv nyanskaffning har därför uppskattats till 
4 miljoner per år från och med 2028.  
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16.1.5 Universitet och högskolor  

Förslag: Universitetens och högskolornas nya arbetsuppgifter 
kopplade till medborgarskapsprovet uppskattas ge upphov till 
drygt 71 miljoner kronor i ökade kostnader under perioden 
2024–2028. De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom att 
lärosätena tilldelas ytterligare medel genom anslag. 

 
I avsnitt 11.4 föreslås de universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ansvara för att genomföra medborgar-
skapsprovet. Detta får, liksom vid högskoleprovet, ske i samverkan 
mellan universiteten och högskolorna. Det innebär att sannolikt 
kommer inte alla universitet och högskolor att vara involverade i 
genomförandet. Som framgår av avsnitt 7.6 föreslår utredningen att 
medborgarskapsprovet ska göras digitalt, vilket bl.a. förutsätter till-
gång till datorer, bredbandskapacitet och internetuppkoppling. Ett 
växande antal lärosäten i landet har byggt eller håller på att bygga upp 
en infrastruktur med tentamensalar inredda för digital examination. 
Sådana salar är utrustade med särskilt och ändamålsenligt möble-
mang, lämpliga avskärmningar, eluttag vid varje bänkskiva, huvud-
säkringar av erforderlig storlek och trådlös internetanslutning med 
den bandbredd som krävs för att alla tenterande ska kunna vara 
uppkopplade samtidigt. Salarna är också möblerade på ett sätt som 
underlättar övervakningen av proven. Storleken på salarna varierar. 

För att uppskatta de kostnader som universitet och högskolor 
bedöms få för genomförandet av medborgarskapsprovet har utred-
ningen valt att beräkna dem utifrån vad det skulle kosta att hyra en 
sal för digital examination samt kostnaderna för att anlita nödvändig 
personal dels för att vakta vid provet, dels för att bistå med teknisk 
support.  

När det gäller kostnaderna för att hyra en sal för digital examina-
tion har utredningen fått uppgifter från Lunds och Linköpings 
universitet (se tabell 16.5). Salshyran varierar beroende på vilken dag 
det är fråga om och hur stor salen är, men i genomsnitt handlar det 
om cirka 64 kronor per provplats en lördag eller söndag på dessa 
lärosäten. Om man antar att salarna för medborgarsskapsprovet i 
genomsnitt rymmer 100 personer blir hyreskostnaden cirka 6 400 kro-
nor per sal.  
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Tabell 16.5 Kostnader för hyra av lärosätessalar anpassade för digital 
examination helger mellan kl. 8 och 17  

Kostnader i kronor  

Antal platser per sal/lärosäte Lunds universitet Linköpings universitet 

75 8 860  

100  6 210 

150 11 260 8 490 

250 11 260  

Källa: Uppgifter erhållna från Lunds och Linköpings universitet. 

 
 

För att alla cirka 34 500 personer som kan behöva göra provet i sam-
hällskunskap ska få möjlighet att göra det utan att resa alltför långa 
sträckor bör beräkningen utgå från att medborgarskapsprovet genom-
förs på minst 40 orter där det finns salar för digital examination. Om 
salarna kan disponeras under fem av årets helger och prov arrangeras 
på såväl lördagar som söndagar kommer man att kunna erbjuda 
10 provtillfällen på ett år. Om man använder sig av 40 salar per prov-
tillfälle innebär det att antalet personer per provtillfälle och sal kom-
mer att uppgå till i genomsnitt 85. (Självklart kommer salsstorleken 
att variera på de olika orterna, men här används ett genomsnitt.) Det 
innebär i sin tur att man vid de 10 tillfällena kommer att utnyttja 
sammanlagt (10 × 40 =) 400 salar som vardera rymmer 100 platser. 
Som angetts ovan beräknas en sådan sal kosta cirka 6 400 att hyra 
och den årliga kostnaden för att hyra av lokaler beräknas uppgå till 
(400 × 6 400 =) 2 560 000 kronor.  

Som framgår ovan är det inte ovanligt att lärosäten tillämpar en 
systemlösning som innebär att de studerande tar med sig sin egen 
dator när de ska tentera (BYOD). Utredningen har dock kommit 
fram till att genomförandet av medborgarskapsprovet bör göras på 
datorer som tillhandahålls i de lokaler där provet ska genomföras för 
att säkerställa att alla provdeltagare har samma förutsättningar vad 
gäller t.ex. skärmstorlek och att provet genomförs på ett så likvärdigt 
och rättvist sätt som möjligt. Utredningen har utgått ifrån att kost-
naden för dessa datorer ska belasta UHR (se avsnitt 16.1.4 och 
tabell 16.4). Hur själva inköpen går till i praktiken blir en fråga för 
UHR och högskolorna att bestämma. 
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Ytterligare en kostnad vid genomförandet av proven är ersätt-
ningen till inhyrda funktionärer. Det handlar om teknisk support, 
vakter som ser till att det fastställda regelverket följs och dessutom 
särskilda värdar med huvudsaklig uppgift att bistå de personer som 
inte har den datorvana som krävs för att på egen hand hantera pro-
gramvarorna. Kostnaden för personal vid varje ort där 85 personer 
deltar kan beräknas till 35 300 kronor per tillfälle (tabell 16.6). 

Tabell 16.6 Kostnader för personal per provtillfälle vid digital examination  

 Antal 
personer 

Lön/timma i 
kronor 

Antal 
timmar 

Avrundad 
kostnad i kronor 

Kostnad per examinations-
tillfälle för; 

    

Examinationsvakter 4 290 10 11 600 

Examinationsvärdar 3 340 10 10 200 

Teknisk support 1,5 400 10 6 000 

Lokalt huvudansvarig 1 470 16 7 500 

Summa totalt/provtillfälle    35 300 

Källa: Upplysningar från Lunds och Linköpings universitet samt egna beräkningar. 

 
 

Som framgår ovan vid beräkningen av lokalkostnader antas det be-
hövas 40 lokaler vid 10 tillfällen, dvs. medborgarskapsprovet kom-
mer att genomföras i 400 examinationssalar. Den totala kostnaden 
för personal vid provtillfällena kan därför beräknas till (400 × 35 300) 
= 14 120 000 kronor. Den totala kostnaden för lokaler och personal 
uppgår därmed till (2 560 000 + 14 120 000 =) 16 680 000, eller av-
rundat 16,7 miljoner kronor, en siffra som används i tabell 16.7 

När det gäller administrativa resurser bedöms högskolorna totalt be-
höva avsätta sådana resurser med cirka 1 heltidstjänst åren 2024–2028 
för att klara sitt uppdrag. Provet beräknas göras på 40 orter. Detta 
motsvarar en timmes arbete i veckan per ort för arbete med planering 
och samarbete med UHR, nödvändig it-support för högskolans admi-
nistrativa digitala system, att engagera provvakter och annan perso-
nal till varje provtillfälle, tillgodose ansökningar om anpassning och 
ställa iordning lokalerna inför varje provtillfälle. 

I tabell 16.7 nedan presenteras högskolornas uppskattade totala 
kostnader under perioden 2024–2028.  
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Tabell 16.7 Uppskattade kostnader för universitet och högskolor 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Administrativa 
resurser 

   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lokaler och 
inhyrd personal 
vid digital 
examination 

    16,7 16,7 16,7 16,7 

TOTALT    0,9 17,6 17,6 17,6 17,6 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

16.1.6 Sammanfattning av de uppskattade kostnaderna 
kopplade till medborgarskapsprovet  

För att åstadkomma en överblick över de ekonomiska konsekven-
serna för staten kopplat till medborgarskapsprovsystemet presente-
ras uppskattade kostnader under tidsperioden 2021–2028. Under de 
tre–fyra första åren efter det att beslut tagits om att införa det före-
slagna medborgarskapsprovet bedömer utredningen att det i första 
hand är fråga om kostnader för arbete med att utveckla dels de två 
provdelarna inklusive bedömnings- och rättningskriterier, dels de 
digitala systemen. Relativt tidigt bedöms ett behov uppstå av admi-
nistrativa resurser som kan samordna, hålla ihop, upphandla och be-
ställa nödvändiga tjänster. Även vissa förberedelser kopplade till 
genomförandet av proven bedöms behöva vidtas. Sådana förberedel-
ser bedöms behöva börja vidtas åren 2023–2024. Dessa bör inkludera 
uppbyggnaden av ett administrativt digitalt system för anmälan etc., 
nödvändig administration för att klara av organiserandet av genom-
förandet av provet såväl som hantering av provresultat samt upp-
byggnaden av en webbportal där all information om provet ska finnas 
inklusive exempelfrågor. Därefter bedöms det bli fråga om insatser 
för att köpa in utrustning och att faktiskt administrera, organisera 
och genomföra provet. I detta skede bedöms behovet av admini-
strativa resurser öka för att sköta allt från anmälan till beslut om 
resultat på provet och samordning av fortsatt utvecklingsarbete. Det 
är också i det här skedet som kostnader för lokaler, personal på plats 
respektive kostnader för rättning uppstår. Till detta kommer fort-
satta utvecklingskostnader för uppföljning och eventuell uppdater-
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ing samt förvaltning av alla digitala system. De uppskattade kostna-
derna myndighet för myndighet under tidsperioden 2021–2028 redo-
visas i tabell 16.8.  

Tabell 16.8 Summering av uppskattade kostnader per myndighet  
2021–2028  

Miljoner kronor per år  

Kostnad per 
myndighet/år 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Skolverket 2,25 13,95 28,35 27,95 12,35 12,35 12,35 12,35 
UHR 0,25 16,35 32,45 38,85 22,2 22,2 22,2 22,2 
Universitet 
och högskolor 

   0,9 17,6 17,6 17,6 17,6 

TOTALT 2,5 30,3 60,8 67,7 52,2 52,2 52,2 52,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

16.1.7 Sammanfattning ekonomiska konsekvenser för staten  

Som konstaterades ovan i avsnitt 16.1.1 är det givet att utredningens 
förslag kommer att få konsekvenser i form av kostnader för staten. 
Utredningen har i avsnitten ovan lämnat en redogörelse för de kost-
nader som förslaget om ett nytt krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap uppskatt-
ningsvis skulle kunna innebära. För att underlätta överskådligheten 
har utredningen försökt redovisa kostnaderna moment för moment 
och myndighet för myndighet. Kostnaderna för de olika myndig-
heterna med ansvar för medborgarskapsprovsystemet har samman-
fattats i avsnitt 16.1.6. I tabell 16.9 redogörs för de kostnaderna som 
utredningen uppskattar att det nya kravet totalt skulle medföra för 
staten under perioden 2021–2028.  

Tabell 16.9 Uppskattade kostnader för staten för kravet på kunskaper  
2021–2028  

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Medborgarskapsprovsystemet 2,5 30,3 60,8 67,7 52,2 52,2 52,2 52,2 
Migrationsverkets 
handläggning  

    6 6 6 6 

TOTALT 2,5 30,3 60,8 67,7 58,2 58,2 58,2 58,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  
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De uppskattade kostnaderna totalt för perioden 2021–2028 bedöms 
uppgå till cirka 400 miljoner kronor. 

16.2 Ekonomiska konsekvenser för kommuner, 
regioner, länsstyrelser, företag och enskilda  

16.2.1 Kommuner 

Förslag: Kommunernas kostnader för att anordna svenska för in-
vandrare bedöms öka med anledning av förslaget om krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap. 
Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag.  

 
Utöver statens kostnader för införandet av medborgarskapsprovet 
uppkommer även kostnader för kommuner. För kommunerna hand-
lar det framför allt om att antalet deltagare i kommunal vuxenutbild-
ning i sfi kan komma att öka, såväl på grund av att vissa behöver lära 
sig svenska för kunna klara provet, som att vissa vill klara kurs D för 
att slippa göra medborgarskapsprovet. Det kan också vara så att 
intresset för kommunal vuxenutbildning i någon av de kurser som kan 
användas som bevis på kunskaper i samhällskunskap (se avsnitt 8.3) 
kan komma att öka något.  

Utredningen grundar sina antaganden på förslaget i avsnitt 8.2 om 
att godkänt betyg i sfi kurs D ska kunna användas som ett bevis på 
att man har de kunskaper i svenska som ska krävas för svenskt med-
borgarskap. Den som studerar på sfi och har för avsikt att någon 
gång i framtiden ansöka om svenskt medborgarskap kan, om denne 
fortsätter sina studier i sfi till kurs D och erhåller godkänt betyg i 
kursen i fråga, använda sig av det resultatet till styrkande av sina språk-
kunskaper i stället för att göra medborgarskapsprovet i svenska den 
dag han eller hon bestämmer sig för att ansöka om medborgarskap. 
Steget till att fullfölja utbildningen i sfi är kortast för den som har 
erhållit godkänt betyg i kurs C. Personer som studerar på kurs C har 
i allmänhet endast en termin kvar innan de når den nivå som krävs 
för att inte behöva göra den språkliga delen av medborgarskaps-
provet. För en uppskattning av hur många personer det kan röra sig 
om kan man se till historiska data för dem som erhöll svenskt med-
borgarskap år 2019. Bland dem hade 16 700 elever erhållit godkänt 



SOU 2021:2 Konsekvensanalys 

385 

betyg i kurs C i sfi. Av dessa studerade 80 procent vidare och erhöll 
godkänt betyg i kurs D. Om antalet personer som fortsätter att 
studera upp till kurs D i sfi ökar med 1 000 per år skulle kommunernas 
kostnader öka med drygt 20 miljoner kronor. Beräkningen grundar 
sig på en genomsnittlig utbildningskostnad per studerande och termin 
om 21 500 kronor. I sammanhanget bör dock nämnas att antalet 
personer som läser sfi sannolikt kommer att minska kommande år då 
invandringen till Sverige minskat väsentligt sedan år 2016. Det är där-
för möjligt att kostnaderna för kommunerna inte ökar utan förblir 
desamma eller kanske till och med minskar. 

De personer som i dag inte läser sfi eller som enbart studerar sfi 
kurs A eller B kommer sannolikt att skaffa sig de kunskaper som 
krävs för att klara kravet på kunskaper i svenska på annat sätt. Detta 
eftersom de kommer att behöva lägga avsevärd tid på att uppnå god-
känt betyg i sfi kurs D. Utredningen har därför inte gjort några be-
räkningar för dessa personer. 

När det gäller kravet på kunskap i samhällskunskap kan det för 
vissa framstå som fördelaktigt att läsa en kurs inom komvux som kan 
användas som bevis på kunskaper i samhällskunskap för medborgar-
skap. Som ett exempel kan nämnas att godkänt betyg i den grundläg-
gande kursen i samhällsorienterande ämnen kan användas som ett 
sådant bevis. Kursen i fråga ges som inledande kurs och som fort-
sättningskurs och kräver heltidsstudier under lite drygt en månad. 
För den som inte vill läsa in sig på en bok för att förbereda sig för 
medborgarskapsprovet skulle en sådan kurs möjligen kunna upp-
fattas som ett bättre alternativ. Komvux är dessutom inte avgifts-
belagd. Utredningen bedömer emellertid att antalet personer som är 
intresserade och villiga att genomgå en kurs på komvux i stället för att 
göra medborgarskapsprovet är försumbart. Utredningen lämnar där-
för inget förslag i denna del.  

16.2.2 Regioner och länsstyrelser 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande förväntas att ge upphov 
till vissa kostnader för länsstyrelserna. Dessa kostnader bedöms 
dock bli marginella och rymmas inom befintliga anslag. 
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Förslagen förväntas inte få några nämnvärda konsekvenser för landets 
regioner. 

Konsekvenserna av utredningens förslag för landets länsstyrelser 
är att de i de fall sökanden omfattas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap måste pröva kravet i anmälningsärenden enligt 
7–9 §§ medborgarskapslagen. Dessa ärenden omfattar ofta barn eller 
ungdomar och ett mycket litet antal av dessa ärenden kommer att 
medföra krav på att anmälaren ska visa sina kunskaper. Utredningen 
bedömer därför att den ökade kostnaden för detta är försumbar. 
Länsstyrelserna bedöms därför inte behöva tillskjutas extra medel 
för detta.  

16.2.3 Företag  

Bedömning: Förslagen förväntas inte få några effekter för de små 
företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmågor eller vill-
kor i övrigt i förhållande till större företags.  

 
De förslag som lämnas i detta betänkandet bedöms inte ge några 
effekter på små företags förutsättningar och villkor i förhållande till 
större företags. 

16.2.4 Enskilda 

Bedömning: Den tid som enskilda avsätter för att genomföra 
medborgarskapsprovet bedöms ge upphov till vissa samhällseko-
nomiska kostnader.  

 
En ansökan om svenskt medborgarskap kostar i dag 1 500 kronor 
medan en anmälan enligt 6–9 §§ medborgarskapslagen kostar 175 kro-
nor (11 § medborgarskapsförordningen [2001:218]). Förslagen i 
detta betänkande innebär att det kommer att uppkomma kostnader 
för att göra medborgarskapsprovet för de som inte kan visa kun-
skaper på något av de andra sätt som föreskrivs i de förslagna nya 
13 b och 13 c §§ medborgarskapslagen. Den som behöver göra hela 
medborgskapsprovet kommer då att behöva betala 2 500 kronor, ut-
över ansöknings- eller anmälningsavgiften. Detta kan vara en bety-
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dande kostnad för den enskilde, särskilt för den med låg inkomst 
eller den som står långt från den svenska arbetsmarknaden. För den 
som behöver göra provet, eller delar av provet, flera gånger blir kost-
naden ännu högre.  

Förutom kostnaden för att göra provet kan kostnader för för-
lorad arbetsinkomst och/eller den fritid som provdeltagarna tvingas 
avsätta för att genomgå provet uppkomma. Om provet omfattar en 
hel dag kommer provtillfällena i många fall förläggas på helger, inte 
minst för att högskolor och universitet bedriver undervisning i sina 
lokaler på vardagar. Det är därför mycket svårt att uppskatta hur många 
personer som får förlorad arbetsinkomst. Om samtliga 18 000 
respektive 34 500 individer som i avsnitt 16.1.4 ovan uppskattas 
behöva göra medborgarskapsprovet avsätter maximalt sex respektive 
två timmar för att göra medborgarskapsprovet i svenska och sam-
hällskunskap och vid provtillfället förlorar inkomst motsvarande en 
genomsnittlig timlön på 200 kronor inklusive sociala avgifter blir den 
totala samhällsekonomiska kostnaden cirka 35 miljoner kronor.13 
Därutöver tillkommer resekostnader på cirka 3,4 miljoner kronor. 
Eftersom många sannolikt kan göra provet på helger då deltagaren 
inte arbetar, bedöms dock denna siffra vara högt räknad. Den tid 
som en individ lägger på att förbereda sig inför provet, eller alter-
nativt lägger på att genomgå en kurs på komvux bedöms inte utgöra 
någon nettokostnad för denne eftersom insatser som ökar indivi-
dens kunskaper och kompetens sannolikt leder till ökade förutsätt-
ningarna för högre framtida inkomster för denne. Någon beräkning 
för sådana kostnader har därför inte gjorts. 

16.3 Konsekvenser för domstolarna 

Bedömning: Förslagen förväntas ge upphov till vissa kostnader 
för domstolarna. Dessa kostnader bedöms dock rymmas inom 
befintliga anslag. 

   

 
13 Beräkningen grundar sig på att 18 000 personer genomgår medborgarskapsprovet i svenska 
och att det tar sex timmar för dem att göra det och att 34 500 personer genomgår medborgar-
skapsprovet i samhällskunskap och att det tar två timmar för dem att göra den provdelen.  
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Det är svårt att bedöma konsekvenserna av införandet av ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap för 
domstolarna. En möjlighet är ändå att utgå ifrån den överklagande-
frekvens som gällt tidigare för medborgarskapsärenden. Antalet mål 
om svenskt medborgarskap i migrationsdomstolarna brukar uppgå 
till cirka 1 200 om året.14 Ändringsfrekvensen år 2017 var 1 procent 
och 2018 var den 5 procent. Om Migrationskommitténs betänkande 
(SOU 2020:54) leder till lagstiftning kommer det på sikt sannolikt att 
leda till färre ansökningar om medborgarskap.15 Om den här utred-
ningens förslag leder till lagstiftning kommer det sannolikt också att 
påverka antalet sökande.  

Även om införandet av kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap sannolikt kommer att innebära en ökning i antalet 
överklagade ärenden bedöms nivån på antalet överklaganden vara så 
låg att domstolarna får antas kunna hantera konsekvenserna av det 
nya kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap inom ramen 
för sina befintliga anslag.  

I kapitel 14 föreslås att vissa beslut av UHR – beslut om utestäng-
ning från deltagande i prov samt att inte få resultat på ett prov – ska 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Antalet överklagan-
den av sådana ärenden kan antas vara få och domstolarna bedöms kunna 
hantera också dessa kostnader inom ramen för befintliga anslag. 

16.4 Övriga konsekvenser 

16.4.1 Jämställdhet  

Bedömning: Det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap riskerar att få olika konsekvenser för kvinnor 
och män. För att kvinnor ska ges samma förutsättningar som män 
att uppnå kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap och 
kunna förvärva svenskt medborgarskap bedöms det behöva vidtas 
nödvändiga åtgärder för att stötta kvinnor. 

 
14 Av Migrationsverkets årsredovisning för 2019 synes det som att målen ökat betydligt, men 
den stora ökningen beror på att de sökande med stöd av 12 § förvaltningslagen (2017:900) 
begärt att ärendena ska avgöras. Dessa ärenden gäller inte frågan om medborgarskap utan 
endast om när det ska fattas ett beslut. Migrationsverket (2020). Migrationsverkets årsredo-
visning 2019.  
15 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet. 
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Sveriges regering har lagt fast att det övergripande målet för jäm-
ställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar 
regeringen efter sex delmål. Tre av dessa är av särskild relevans för 
utredningens förslag.  

Det första målet är att det ska gälla en jämn fördelning av makt 
och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattan-
det. Det andra målet handlar om att skapa ekonomisk jämställdhet. 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Delmålet 
tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och 
män och omfattar bl.a. inkomster i form av lön och näringsverk-
samhet. Eftersom det finns forskning som visar hur viktigt det är att 
kunna svenska för att etablera sig på arbetsmarknaden räcker det 
som argument för varför det är viktigt för alla, både kvinnor och män, 
att få så mycket stöd som möjligt för att lära sig svenska. Det tredje 
målet handlar om vikten av jämställd utbildning. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.16 

Medborgarskapet är en formell förutsättning för att ytterst kunna 
påverka den politiska styrningen i Sverige. Mot bakgrund av reger-
ingens första jämställdhetsmål bör det därför vara en självklarhet att 
möjligheten att förvärva svenska medborgarskap ska vara lika för kvin-
nor och män. De av utredningen specificerade kraven på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap gäller visserligen lika för kvinnor och 
män. I realiteten riskerar dock förslaget att få olika konsekvenser för 
kvinnor och män. I avsnitt 7.4.2 redogörs för forskning som ger stöd 
åt slutsatsen att införandet av ett språkkrav generellt sett riskerar att 
innebära en större utmaning för bl.a. kvinnor, vilket i sin tur riskerar 
att göra det svårare för kvinnor än för män att bli medborgare i 
Sverige. Exempel på hinder i de nordiska länderna som innebär att 
kvinnor inte i samma utsträckning som män etablerar sig på arbets-
marknaden kan vara bristande tillgång till barnomsorg men också låg 
utbildnings- och språknivå.17 Samtidigt visar statistik (se tabell 16.10) 

 
16 Socialdepartementet (2020). Mer om jämställdhetspolitikens mål. www.regeringen.se/artiklar/ 
2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/ [2020-12-01]. 
17 Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av ny-
anlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna, s. 39 f. 
och s. 44. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
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att andelen kvinnor med godkända betyg i svenska är cirka tio pro-
cent större än vad motsvarande andel är bland män. Andelen som har 
godkända betyg i samhällskunskap är ungefär lika hög bland kvinnor 
som den är bland män.  

Tabell 16.10 Kvinnor och män i åldrarna 16–66 år med godkända betyg 
i svenska eller samhällskunskap som förvärvade svenskt 
medborgarskap 2019  

Andel i procent  

Utbildning Kvinnor Män 

Sfi kurs D 34 25 
Svenska grund- eller gymnasieskolan 40 27 
Samhällskunskap grund- eller gymnasieskolan 14 13 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från Statistiska Centralbyrån. 

 
 
Även om det är svårt att dra några egentliga slutsatser av detta utan 
att veta mer skulle det kunna tyda på att när kvinnor väl tar del av 
t.ex. kursinsatser så klarar de sig bättre än män. Vikten av att arbeta 
medvetet och aktivt med kvinnors förutsättningar att uppnå kraven 
för förvärv av medborgarskap får extra tyngd mot bakgrund av vad 
som framkommer i Jämlikhetskommissionens betänkande En gemen-
sam angelägenhet (SOU 2020:46). I detta betänkande dras slutsat-
sen att kvinnor ges sämre förutsättningar än män att etablera sig i 
det svenska samhället.18 För att kvinnor ska ges samma förutsätt-
ningar som män att förvärva svenskt medborgarskap är det därför 
mycket viktigt att det vid införandet av ett krav på svenska och sam-
hällskunskap vidtas nödvändiga åtgärder för att ge stöd åt kvinnor 
för att uppnå det ställda kravet.    

 
18 Jämlikhetskommissionen (2020). En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). Stockholm: 
Finansdepartementet, s. 483–515. 
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16.4.2 Integration  

Bedömning: Med den nivå på kunskaper som satts och med stöd-
insatser för att så många som möjligt ska kunna klara kravet, 
bedöms utredningens förslag kunna bidra till att de som har en 
hög motivation att bli svenska medborgare får större framgång på 
arbetsmarknaden. 

 
Den svenska integrationspolitikens mål är lika rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Integration i samhället är dock svår att bedöma och mäta. Det kan 
handla om t.ex. att delta i val, föreningsliv, idrottsrörelser men också 
att komma in på arbetsmarknaden. Migrationskommittén, som före-
slog införandet av språkkrav och krav på samhällskunskap för per-
manent uppehållstillstånd, gjorde bedömningen att kravet kan ge 
nyanlända incitament att lära sig svenska och skaffa kunskaper om 
hur det svenska samhället är organiserat och fungerar och att kravet 
därför kan förväntas förbättra integrationen i samhället.19  

Enligt kommittédirektiven till den här utredningen är ett av syf-
tena bakom införandet av ett godkänt prov i svenska och grund-
läggande samhällskunskap att främja ett inkluderande samhälle. Som 
framgått av avsnitt 7.4.2 är det svårt att veta om införandet av ett 
krav på svenska och samhällskunskap kommer att leda till ett inklu-
derande samhälle. I avsnittet framgår att det finns forskning som ger 
stöd för att det finns en stark koppling mellan invandrares språkkun-
skaper och deras framgång på arbetsmarknaden. Det finns emellertid 
inte några studier som mäter den direkta effekten av införandet av 
språktest för migranters motivation att lära sig språk. Det finns dock 
studier som visar att för att ett språktest ska fungera som ett medel 
att skapa ett ”inkluderande samhälle” krävs att presumtiva med-
borgares språkfärdigheter verkligen påverkas av den ökade motiva-
tion som möjligheten till medborgarskap förväntas ge. Det skulle 
kunna innebära att införandet av ett krav på svenska och samhälls-
kunskap skulle medföra att de som har mest att vinna på ett med-
borgarskap också är mest motiverade att lära sig svenska för att kunna 
förvärva medborgarskap. 

 
19 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 430 f. 
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När det gäller varför personer vill bli medborgare och betydelsen 
av förvärv av medborgarskap för integration tycks det inte heller 
finnas någon enhetlig bild i befintlig forskning. Från ett mer indivi-
duellt perspektiv tycks det finnas ett samband mellan intresset för 
att förvärva medborgarskap och kombinationen av vilket land in-
vandraren kommer från respektive vilket land invandraren kommer 
till. Andra har fört mer ekonomiska resonemang som bottnar i ut-
gångspunkten att intresset för medborgarskap har att göra med vad 
invandraren får ut av det. Om det efter en analys av för- och nack-
delar i det enskilda fallet visar sig vara en fördel för individen att byta 
medborgarskap kommer intresset för att byta medborgarskap att 
öka. Det finns även de som menar att intresset för medborgarskap 
snarare har att göra med hur attityderna ser ut i landet som invand-
rarna kommer till. Om invånarna i det landet är välkomnande kom-
mer det att leda till ett ökat intresse hos individer att bli medborgare. 

Mot bakgrund av att motivation är en så komplex företeelse har 
det ansetts svårt att mäta dess effekter på språkinlärningen. Tvärtom 
finns det stöd för att högre krav på språkkunskaper i stället leder till 
exkludering och diskriminering, i synnerhet av kvinnor, äldre och 
grupper med låg eller ingen utbildningsbakgrund, vilket riskerar att 
leda till segregation i stället för till integration. 

En väsentlig parameter i sammanhanget är hur högt kravet på 
kunskap i svenska och samhällskunskap ställs och på vilket sätt kra-
vet ställs. Som framgår av avsnitt 7.4.2. finns det forskning som visar 
att det är väsentligt svårare och tar längre tid att bli medborgare i 
Danmark, där det sedan länge har funnits högt ställda krav på kun-
skaper i danska och samhällskunskap. Ett för högt ställt krav kan 
alltså leda till segregation i stället för integration och riskerar att 
drabba kvinnor i högre grad än män (se avsnitt 16.4.1).  

Utredningens förslag ska läsas som ett försök att balansera alla 
dessa svårigheter med förhoppningen att förslaget, med den nivå som 
satts och med andra stödinsatser för att så många som möjligt ska 
kunna klara kraven, bidrar till att de som har en hög motivation att 
bli svenska medborgare också får större framgång på arbetsmarknaden.  

När det gäller integration i övrigt så finns förhoppningen att kun-
skaper i samhällskunskap i kombination med kunskaper i svenska 
ska leda till en bättre förståelse av samhället och ett större engage-
mang i samhällsfrågor och att detta i förlängningen ska kunna leda 
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till en förbättrad integration.20 Det finns dock, som angetts ovan, 
ingen forskning som visar att kunskapskrav leder till detta. 

16.4.3 Brottslighet 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms inte påverka 
brottsligheten i något större avseende eller antalet ärenden inom 
rättsväsendet. 

 
Utredningens förslag om ett digitalt medborgarskapsprov innebär 
utmaningar i säkerhets- och sekretesshänseende vid genomförandet 
av provet. Det kan inte heller uteslutas att det kan komma att ske 
hackerattacker. För att minska risken för fusk och spridning av pro-
vet föreslås bestämmelser om att den som använder otillåtna hjälp-
medel eller försöker vilseleda vid provet ska kunna utestängas från 
deltagande i provet under två års tid. Den som inte följer dessa be-
stämmelser och/eller inte kan visa upp en godtagbar och giltig iden-
titetshandling eller som inte intygar att han eller hon kommer att 
lämna svar på provet utan att använda otillåtna hjälpmedel eller vilse-
leda vid provet föreslås bli utan resultat på provet (se avsnitt 12.4). 
Vidare kan en provdeltagare som i strid med sin försäkran ändå 
använder otillåtna hjälpmedel eller vilseleder på annat sätt anses ha 
lämnat osann uppgift vid provet vilket innebär att han eller hon kan 
dömas för osann försäkran (15 kap. 10 § brottsbalken).  

Utredningens bedömning är att förslagen inte påverkar brottslig-
heten i något större avseende eller att antalet ärenden inom rätts-
väsendet påverkas nämnvärt. Däremot kommer UHR samt genom-
förande universitet och högskolor att behöva lägga tid och resurser 
på att förebygga fusk genom t.ex. tydliga föreskrifter och rutiner.  

Vidare noteras att det av forskning inom olika vetenskapliga disci-
pliner framgår att det finns ett tydligt samband mellan ökad utbild-
ning och långsiktigt minskad brottslighet.21 Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap kan således öka förutsättningarna för 

 
20 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 431. 
21 Meghir, Palme & Schnabel (2011). The effect of education policy on crime: an intergenerational 
perspective, Working paper 2011:20. IFAU Institute for labour market policy evaluation. 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128153918000094 [2020-12-02]. 
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att informationsinsatser som görs i brottsförebyggande syfte når 
fram till en större krets av individer. Det finns dock, vad utredningen 
känner till, ingen forskning eller utvärdering som visar hur stora 
dessa effekter kan komma att bli, varför några samhällsekonomiska 
beräkningar inte har gjorts. 

16.4.4 Sysselsättning och offentlig service 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms få vissa konse-
kvenser för sysselsättningen.  

 
Förslaget bedöms få vissa konsekvenser för sysselsättningen. För-
slaget innebär att vissa arbetstillfällen skapas i kategorin handlägg-
ning och administration. Härutöver handlar det om behov av prov-
utvecklare inom ämnesområdet svenska och samhällskunskap och 
tjänster inom it-systemutveckling och support. Förslaget innebär att 
det kommer att behövas examinatorer med särskild kompetens i 
svenska (cirka 4–5 årsarbetskrafter). Utredningen bedömer att det 
kommer att finnas tillräckligt med kompetenta personer för att täcka 
behovet. Härutöver kommer det att finnas ett behov av provvakter 
vid provens genomförande.  

Kunskapskravet kan förväntas leda till att fler personer läser sfi 
eller slutför sina sfi-studier genom att klara av alla kurser till och med 
kurs D (jfr avsnitt 16.2.1). Det innebär att det kommer att behövas 
fler lärare till sfi-utbildningen, men som anges i avsnitt 16.2.1 bedöms 
antalet personer som läser sfi att minska under kommande år varför 
behovet av lärare av det skälet kommer att minska. 

Härutöver leder förslaget förhoppningsvis till att fler med ut-
ländsk bakgrund lär sig bättre svenska vilket i sig ökar deras möjlig-
heter att etablera sig på arbetsmarknaden. Med vetskap om att det är 
en stor andel personer med utländsk bakgrund som arbetar inom 
t.ex. vård och omsorg skulle förslaget i förlängningen kunna leda till 
konsekvenser i form av ökad offentlig service.   
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16.4.5 Klimat och miljö 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms inte inverka 
på klimat och miljö. 

 
Inverkan på klimat och miljö bedöms vara försumbar. Utredningen 
lämnar därför inget förslag i detta avseende. 

16.4.6 Kommuner och regioner 

Bedömning: Den samhällsekonomiska vinsten till följd av att fler 
kommuninvånare förbättrar sina kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap går inte att uppskatta. 

 
I den mån kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap leder 
till att fler kommuninnevånare förbättrar sina språkliga förmågor 
och blir mer insatta i hur den svenska samhällsgemenskapen är upp-
byggd kan positiva indirekta effekter uppkomma för såväl kom-
munen som för staten och andra. Det kan också förstärka den lokala 
demokratin och därmed ha indirekt betydelse för det kommunala 
självstyret. Dessa effekter är dock näst intill omöjliga att kvantifiera. 
Utredningen avstår därför från att uppskatta hur stor samhällseko-
nomisk vinst som kan uppkomma till följd av detta. 

16.4.7 Enskilda 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms respektera de 
konventionsåtaganden och internationella avtal som Sverige har 
att följa och vara väl avvägda eller ha liten eller ingen påverkan på 
enskilda. 

 
Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter i kraft. Inkorporeringen innebär 
att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter 
tydliggörs. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid beaktas 
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vid åtgärder som rör barn (artikel 3). Vidare får barn inte utsättas för 
godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatliv (artikel 16).  

Utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap omfattar inte barn under 16 år och personer som 
fyllt 67 år. Inte heller statslösa under 21 år födda i Sverige omfattas 
av kravet. Många av de ungdomar som fyllt 16 år och som omfattas 
av kravet på kunskaper kommer att kunna visa kunskaper t.ex. genom 
godkänt betyg i svenska och samhällskunskap från grundskolans 
årskurs 9 eller en kurs i något av de ämnena från gymnasiet. För-
slaget bedöms därför ha liten påverkan på barns och ungdomars möj-
ligheter att bli svenska medborgare.  

För personer som t.ex. har en funktionsnedsättning ska med-
borgarskapsprovet kunna genomföras med anpassning. För den som 
har en funktionsnedsättning eller som av andra personliga förhållan-
den inte har förmåga att visa kunskaper ska dispens från kunskaps-
kravet kunna medges om det inte rimligen kan förväntas av personen 
i fråga att han eller hon ska kunna visa de efterfrågade kunskaperna. 
Genom möjligheterna till anpassning och dispens för den med funk-
tionsnedsättning m.m. bedöms de eventuella negativa konsekven-
serna av att ett krav på kunskaper för medborgarskap införs mildras.  

16.4.8 Konventionsåtaganden  

Bedömning: Förslagen bedöms inte få några EU-rättsliga konse-
kvenser. Förslagen bedöms respektera de konventionsåtaganden 
och internationella avtal som Sverige har att följa. 

 
I avsnitt 6.3.2 lämnar utredningen förslag som innebär att bl.a. stats-
lösa födda i Sverige som inte har fyllt 21 år och nordiska medborgare 
som önskar förvärva medborgarskap enligt 18 eller 19 § medborgar-
skapslagen inte ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap. Utredningen har i sina förslag förhållit sig till de 
konventionsåtaganden och internationella avtal som finns på om-
rådet. Förslaget bedöms inte få några EU-rättsliga konsekvenser. 
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16.5 Förslag till finansiering av reformen 

Bedömning: Statens utgifter bedöms öka med anledning av för-
slagen om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap och införandet av ett med-
borgarskapsprov.  

 
Förslag: Utgifterna föreslås finansieras genom provavgifter och 
genom att medel tillförs utgiftsområde 8 Migration och utgifts-
område 16 Utbildning. 

 
Utredningens förslag bedöms innebära att statens utgifter ökar. 
Ökningen beror till största del på förslaget om att införa ett digitalt 
medborgarskapsprov. Provet föreslås bestå av två delar: svenska och 
samhällskunskap. Ett godkänt resultat ska kunna användas av en 
person för att visa att han eller hon uppfyller det krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap som före-
slås föras in i medborgarskapslagen.  

Att förbereda inför, konstruera, bygga upp, genomföra, förvalta 
och sedan fortsätta utveckla medborgarskapsprovet under åren 
2021–2028 samt handlägga det nya kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap från och med år 2025 uppskattas kosta sammanlagt 
cirka 400 miljoner kronor.  

Kostnaderna för förstudier, provkonstruktion, konstruktion av 
ett digitalt provsystem, inköp av datorer, arbete med föreskrifter upp-
byggnad av organisationen av provet m.m. under åren 2021–2024 
beräknas uppgå till drygt 160 miljoner kronor (se avsnitt 16.1). Dessa 
kostnader bör enligt utredningens bedömning finansieras genom 
tillskott till utgiftsområde 8 Migration. Utredningen grundar sitt ställ-
ningstagande på att kravet på kunskaper förs in i medborgarskaps-
lagen och att ändamålet och syftet med medborgarskapsprovet är att 
visa att individen har de kunskaper som efterfrågas för att bli svensk 
medborgare. Medborgarskap har enligt utredningen en tydlig kopp-
ling till utgiftsområde 8 Migration.  

Kostnaderna som är kopplade till genomförandet av provet under 
åren 2025–2028 däribland kostnader för provlokaler och provvakter, 
konstruktion av nya prov och uppdatering av frågebank, rättning, för-
valtning av digitala system m.m. beräknas uppgå till nästan 60 mil-
joner kronor per år och föreslås finansieras i huvudsak genom prov-
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deltagarnas provavgifter (jfr avsnitt 16.1). I kostnaderna ingår också 
ökade kostnader för handläggning av medborgarskapsärenden på grund 
av införandet av kunskapskravet däri inkluderat bedömning av frå-
gor om dispens.  

Som framgår av avsnitt 12.2 föreslås avgiften för att göra provet i 
svenska vara 2 000 kronor per provtillfälle och avgiften för samhälls-
kunskapsprovet 500 kronor per provtillfälle. För den som behöver 
göra om en eller flera delar av svenskprovet föreslås avgiften vara 
500 kronor per del och provtillfälle. Vid en beräkning av sammanlagda 
provintäkter utifrån antagandet i avsnitt 16.1.4 ovan att medborgar-
skapsprovet i svenska kommer att göras av 18 000 provdeltagare och 
att 34 500 personer kommer att göra provets samhällskunskapsdel 
kommer de årliga intäkterna från medborgarskapsprovets avgifter 
att uppgå till nästan 53 miljoner kronor, vilket inte fullt ut täcker de 
årliga kostnaderna om nästan 60 miljoner kronor. Av skäl som fram-
går av avsnitt 12.2 anser utredningen inte att det är lämpligt att belasta 
provdeltagarna med högre avgifter för att göra provet än de som 
anges ovan. För att uppnå full kostnadstäckning för de kostnader 
som bedöms uppkomma åren 2025–2028 föreslås därför att tillskott 
av medel görs till utgiftsområde 8 Migration på samma sätt som före-
slås ske för kostnaderna som uppkommer åren 2021–2024. Alternativt 
skulle anmälnings- och ansökningsavgiften för att förvärva medborgar-
skap (11 § medborgarskapsförordningen [2001:218]) kunna höjas.  

När det gäller de kostnader som kan uppkomma på grund av att ett 
ökat antal personer bedöms vilja fullfölja sfi kurs D (avsnitt 16.2.1), 
föreslår utredningen att dessa finansieras genom att utgiftsområde 16 
Utbildning tillförs medel. 

 



 

399 

17 Författningskommentar 

17.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap 

7 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för ett barn som inte har 
svenskt medborgarskap att förvärva svenskt medborgarskap genom 
anmälan av den eller dem som har vårdnaden om barnet.  

I första stycket punkt 3 införs en ny förutsättning för medborgar-
skap nämligen att barnet vid beslutstillfället ska ha visat kunskaper i 
svenska och samhällskunskap enligt 13 a §.  

Med barn avses minderåriga. Kravet gäller dock inte barn under 
16 år eller statslösa barn som är födda i Sverige (jfr 13 a §). Kun-
skaperna i svenska och samhällskunskap ska visas genom godkänt 
resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhällskunskap 
eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskapsprov och 
vilka andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 13 a–c §§.  

Kravet på kunskaper ska vara uppfyllt vid beslutstillfället, vilket i 
fråga om anmälningsärenden avviker från gängse principer, vilket i 
sig är skälet till att det särskilt har reglerats i paragrafen. Det innebär 
alltså att det är barnets ålder vid beslutstillfället som avgör om barnet 
omfattas av kravet på kunskaper eller inte. En person som hinner 
fylla 16 under handläggningstiden omfattas alltså av kravet och kom-
mer behöva komplettera sin anmälan. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 
  



Författningskommentar SOU 2021:2 

400 

8 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för en utlänning som har fyllt 
18 men inte 21 år att förvärva medborgarskap genom anmälan.  

I punkt 3, som är ny, införs krav på att en utlänning vid besluts-
tillfället ska ha visat kunskaper i svenska och samhällskunskap enligt 
13 a §. Kravet på kunskaper gäller inte statslösa personer som är 
födda i Sverige under 21 år. 

Punkt 3 har utformats på samma sätt och har samma innebörd 
som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.  

9 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för den som har fyllt 18 år och 
som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap att 
återfå detta genom anmälan.  

I punkt 4, som är ny, införs krav på att den som vill återfå svenskt 
medborgarskap vid beslutstillfället ska ha visat kunskaper i svenska 
och samhällskunskap enligt 13 a §. Kravet på kunskaper gäller inte 
utlänningar som har fyllt 67 år. 

Punkt 4 har utformats på samma sätt och har samma innebörd 
som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.  

10 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för när barn till en utlänning 
som förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6–9 §§ 
också förvärvar medborgarskap. 

I paragrafen införs ett nytt, tredje stycke enligt vilket det för för-
värv av medborgarskap ska krävas att kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 13 a § har visats vid beslutstillfället.  

Bestämmelserna innebär att barn som har fyllt 16 men inte 18 år 
måste kunna visa att de uppfyller kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för att medborgarskap ska kunna förvärvas. Barn 
som vid beslutstillfället är under 16 år omfattas inte av det nya kravet 
på kunskaper. 
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Införandet av ett krav på kunskaper i svenska och samhällskun-
skap i denna paragraf innebär att det införs en prövning i en situation 
där ett barn som fyllt 16 år annars automatiskt hade förvärvat 
medborgarskap. Tredje stycket har i övrigt utformats på samma sätt 
och har samma innebörd som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1.  

10 a § 

Paragrafen, som är ny, reglerar möjligheten till dispens från kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap vid förvärv av med-
borgarskap genom anmälan. 

Enligt paragrafen förvärvar den som inte kan visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap enligt vad som anges i 7 § 3, 8 § 3, 9 § 4 
och 10 § tredje stycket, medborgarskap genom anmälan endast om 
han eller hon på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas 
visa sådana kunskaper.  

Att någon på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas 
visa kunskaper i svenska och samhällskunskap omfattar t.ex. situa-
tionen då en person har en väsentlig funktionsnedsättning som in-
verkar på dennes förmåga att visa sina kunskaper. Det kan också vara 
fråga om andra personliga förhållanden. Att funktionsnedsättningen 
eller de personliga förhållandena ska vara väsentlig(a) för att utgöra 
grund för dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap innebär att nedsättningen ska vara av en viss omfattning 
och av mera permanent tillstånd, dvs. inte av temporär eller över-
gående natur. Att det inte rimligen kan förväntas att individen ska 
kunna visa kunskaper för medborgarskap ska förstås som att det ska 
framstå som mycket svårt för individen att göra medborgarskaps-
provet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat 
sätt, även med anpassning. För att dispens ska kunna medges bör 
individen som utgångspunkt också kunna visa att denne har försökt 
att göra medborgarskapsprovet och/eller läst svenska för invandrare, 
svenska eller svenska som andraspråk viss tid utan att ha klarat kun-
skapsmålen för godkänt resultat. Vid prövningen av om det före-
ligger särskilda skäl måste det således göras en helhetsbedömning av 
individens funktionedsättning eller personliga förhållanden, hur 
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omfattande de är och hur stor sannolikheten är för att denne sett 
över tid inte kommer att kunna nå de krav som ställs upp.  

Övervägandena finns i avsnitt 9.2. 

11 § 

Paragrafen innehåller ett antal krav som måste vara uppfyllda för att 
en utlänning efter ansökan ska kunna beviljas svenskt medborgar-
skap (naturalisation).  

Enligt punkt 6, som är ny, ska det för förvärv av medborgarskap 
krävas att utlänningen kan visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt vad som anges i 13 a §. Kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap ska gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år. 
Kravet gäller dock inte statslösa personer som är födda i Sverige som 
inte fyllt 21 år. Kunskaperna i svenska och samhällskunskap ska visas 
genom godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och 
samhällskunskap eller på annat sätt (13 a §). Vad innebörden är av 
medborgarskapsprov och vilka andra sätt att visa kunskap på som 
finns framgår av 13 a–c §§.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

12 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om dispens från de krav som 
ställs upp för naturalisation i 11 §.  

I första stycket införs en hänvisning till det nya tredje stycket.  
I tredje stycket, som är nytt, införs bestämmelser om dispens från 

kravet i 11 § 6 på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Dispens 
ska kunna medges endast om sökanden på grund av särskilda skäl 
inte rimligen kan förväntas visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. Kunskaper i svenska och samhällskunskap kan visas genom 
godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhälls-
kunskap eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskaps-
prov och vilka andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 
13 a–c §§. 

Tredje stycket är utformat på samma sätt som andra stycket och 
innebär, läst tillsammans med första stycket, att en sökande måste 
uppfylla kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
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naturaliseras såvida han eller hon inte kan visa att det finns särskilda 
skäl som gör att han eller hon inte rimligen kan förväntas att visa 
sådana kunskaper. Innebörden av ”särskilda skäl” i tredje stycket är 
således inte densamma som särskilda skäl i första stycket 3. Om sär-
skilda skäl i första stycket 3 föreligger kan en ansökan om medborgar-
skap beviljas även om inte alla kriterier i 11 § är uppfyllda. Med sär-
skilda skäl avses t.ex. sökandens personliga förhållanden eller att 
Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk medborgare vid pröv-
ningen av ansökan om medborgarskap (prop. 1999/2000:147 s. 49).  

Innebörden av särskilda skäl i tredje stycket framgår av kom-
mentaren till 10 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.2 och 9.3. 

13 § 

Paragrafen reglerar beslut om förvärv av medborgarskap för ogifta 
barn under 18 år i samband med att beslut om naturalisation fattas 
för barnets förälder.  

Enligt andra stycket, som är nytt, ska det för förvärv av med-
borgarskap för ett ogift barn under 18 år krävas att kunskaper i 
svenska och samhällskunskap har visats enligt 13 a §.  

Bestämmelserna innebär att barn som har fyllt 16 men inte 18 år 
måste kunna visa att de uppfyller kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för att medborgarskap ska kunna förvärvas. Barn 
blir alltså inte automatiskt svenska medborgare för att deras vård-
nadshavare blir det. Barn som vid beslutstillfället är under 16 år om-
fattas inte av det nya kravet på kunskaper.  

Kunskaper i svenska och samhällskunskap kan visas genom god-
känt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhällskunskap 
eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskapsprov och vilka 
andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 13 a–c §§. 

I tredje stycket, som är nytt, införs bestämmelser om dispens från 
kravet på kunskaper i 13 a§. Enligt bestämmelserna ska dispens 
kunna medges endast om barnet på grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa kunskaper i svenska och samhällskunskap.  

Innebörden av särskilda skäl i tredje stycket framgår av kom-
mentaren till 10 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1 samt 9.2 och 9.3. 
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Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 

13 a § 

Paragrafen, som är ny, beskriver kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Paragrafen reglerar 
också vilka förmågor, färdigheter och kunskaper som ska prövas i med-
borgarskapsprovet och på vilken nivå det ska ske. 

I första stycket anges att kunskaper i svenska och samhällskunskap 
ska visas antingen genom godkänt medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap eller på annat sätt. Kunskaperna är en förut-
sättning för förvärv av svenskt medborgarskap. Medborgarskaps-
provet består av en provdel i svenska och en i samhällskunskap. 

I andra stycket anges att provet i svenska ska pröva läs- och hör-
förståelse på nivå B1 enligt gemensam europeisk referensram för 
språk (GERS) och skriftlig och muntlig färdighet på GERS-nivå A2. 

Enligt tredje stycket ska provet i samhällskunskap utformas på 
svenska på GERS-nivå B1 och pröva grundläggande samhällskunskap. 
Med samhällskunskap på en grundläggande nivå avses kunskaper som 
anges i 3 § förordningen (0000:000) om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap som behövs för att leva och fungera i det svenska 
samhället med fokus på demokrati och den demokratiska processen. 
Som exempel på sådana kunskaper kan nämnas traditioners betydelse 
och hur de har påverkat det svenska samhället, hur arbetsmarknaden, 
arbetslivet och privatekonomi fungerar, vilka Sveriges grundlagar är 
och övergripande kunskap om hur det svenska rättssystemet fungerar. 
Andra exempel på sådana kunskaper är vad det innebär att vara en 
aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare med grundläggande 
kunskaper om såväl jämlikhet och jämställdhet som mänskliga rättig-
heter och demokratiska värden, principer och processer. 

I fjärde stycket anges att kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap gäller för den som har fyllt 16 men inte 67 år. Statslösa 
födda i Sverige och som är under 21 år omfattas inte av kravet. Det är 
åldern vid tidpunkten för beslutet som är avgörande för om en person 
omfattas av kravet eller inte. En person som hinner fylla 16 under 
handläggningstiden omfattas alltså av kravet och kommer behöva 
komplettera sin ansökan eller anmälan. En person som under hand-
läggningstiden av sin ansökan eller anmälan om svenskt medborgar-
skap hinner fylla 67 år omfattas dock inte av kravet på kunskaper. 
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Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1–6.3.2, 7.3, 7.4.1–7.4.3, 
7.5.1–7.5.2. 

13 b § 

Paragrafen, som är ny, reglerar på vilka sätt, förutom godkänt med-
borgarskapsprov enligt 13 a §, som en person ska kunna visa kun-
skaper i svenska på för att uppfylla kravet på språkkunskaper för 
svenskt medborgarskap. Uppräkningen av andra sätt att visa kun-
skaper i svenska på är uttömmande. 

I första stycket anges vilka andra sätt som en person ska kunna 
använda för att visa kunskaper i svenska. Enligt punkt 1 ska godkänt 
betyg i svenska för invandrare (sfi) i kurs D kunna användas för att 
visa på kunskaper i svenska. Detta innebär att betyg i sfi från såväl 
kommunal vuxenutbildning som folkhögskola och Kriminalvården 
kan användas för att visa kunskaper.  

Ett annat sätt att visa kunskaper enligt punkt 2 a är genom god-
känt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans 
årskurs 9. Enligt punkt 2 b och punkt 2 c kan även godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk från grundsärskolans årskurs 9 
och specialskolans årskurs 9 eller 10 användas för att visa kunskaper 
i svenska på annat sätt.  

Enligt punkt 3 ska godkänt betyg i svenska eller svenska som andra-
språk motsvarande grundskolans årskurs 9 från gymnasial introduk-
tionsutbildning kunna utgöra ett annat sätt att visa kunskaper i 
svenska på.  

I punkt 4 anges att godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk från en kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning är ett annat sätt att visa kunskaper i svenska 
på. Det godkända betyget från gymnasieskolan kan vara från vilken 
kurs i svenska 1, 2 eller 3 som helst. Med motsvarande utbildning 
avses godkänt resultat från en kurs i svenska eller svenska som andra-
språk från en folkhögskola på gymnasial nivå.  

Enligt punkt 5 ska även godkänt betyg i en kurs i svenska eller 
svenska som andraspråk från kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande eller gymnasial nivå kunna användas som bevis på efter-
frågade språkkunskaper för medborgarskap. Med en kurs i svenska 
eller svenska som andraspråk förstås hela kursen, dvs. eleven ska ha 
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fått betyg i samtliga delkurser i t.ex. svenska på kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande nivå för att kunna använda sig av 
betyget som ett bevis på kunskaper för medborgarskap.  

I punkt 6 anges att godkänt resultat på Tisus-test ska kunna 
användas som ett annat sätt visa kunskaper i svenska. Tisus-testet är 
ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och 
högskolor i Sverige som är avsett för den med utländsk gymnasie-
utbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och 
som saknar betyg i svenska. Testet tas fram och arrangeras av Insti-
tutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 

Enligt andra stycket ska den som har godkänt avgångsbetyg i 
danska, norska eller svenska från en nordisk grundskola eller ett 
nordiskt gymnasium anses ha kunskaper i svenska vid förvärv av 
svenskt medborgarskap enligt 7–10, 11 och 13 §§. En person med 
godkänt avgångsbetyg i något av de angivna språken från en nordisk 
grundskola eller nordiskt gymnasium ska kunna uppfylla kravet på 
kunskaper i svenska genom ingivande av ett sådant dokument. Till 
skillnad från vad som gäller i bl.a. Danmark så krävs inte att personen 
som söker svenskt medborgarskap ska ha ett nordiskt medborgar-
skap för att bestämmelsen ska vara tillämplig. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 

13 c § 

Paragrafen, som är ny, reglerar på vilka sätt, förutom godkänt med-
borgarskapsprov enligt 13 a §, som en person ska kunna visa kun-
skaper i samhällskunskap på för att uppfylla kravet på samhälls-
kunskap för svenskt medborgarskap. 

Enligt punkt 1 a–c är godkänt betyg i samhällskunskap från grund-
skolans eller grundsärskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 9 
eller 10 ett sätt att visa kunskaper i samhällskunskap.  

Enligt punkt 2 ska godkänt betyg i samhällskunskap från en kurs 
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 
vara ett annat sätt att visa kunskaper i samhällskunskap på. Det god-
kända betyget från gymnasieskolan kan vara från vilken kurs i sam-
hällskunskap som helst. Med motsvarande utbildning avses godkänt 
resultat från en kurs i samhällskunskap på gymnasial nivå från folk-
högskola.  
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Enligt punkt 3 a ska godkänt betyg i en kurs i samhällskunskap 
eller en kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen från kom-
munal vuxenutbildning på grundläggande nivå kunna användas som 
bevis på efterfrågade samhällskunskaper för medborgarskap. Med 
kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen förstås såväl den 
inledande kursen som fortsättningskursen.  

I punkt 3 b anges att godkänt betyg i samhällskunskap från en 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska kunna utgöra ett 
annat sätt att visa samhällskunskaper på. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

13 d § 

Paragrafen är ny och reglerar möjligheten för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
det medborgarskapsprov som avses i 13 a § första stycket. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan således meddela 
föreskrifter gällande t.ex. administration och organisation av med-
borgarskapsprovets genomförande med stöd av detta bemyndigande. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.  

18 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för när en medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge förvärvar svenskt medborgar-
skap genom anmälan och vilka bestämmelser i medborgarskapslagen 
som ska tillämpas på medborgarens barn vid sådant förvärv.  

I andra stycket införs en ändring för att barn till den som gör ett 
medborgarskapsförvärv enligt denna bestämmelse inte ska omfattas 
av något krav på kunskaper i svenska eller samhällskunskap.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2 och 6.4.1. 

19 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap och därefter oavbrutet varit medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge att få tillbaka sitt svenska med-
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borgarskap genom anmälan och vilka bestämmelser i medborgar-
skapslagen som ska tillämpas på medborgarens barn vid sådant för-
värv.  

I paragrafen görs en ändring för att barn till den som gör ett 
medborgarskapsförvärv enligt denna bestämmelse inte ska omfattas 
av något krav på kunskaper i svenska eller samhällskunskap.  

Bestämmelsen har utformats på samma sätt och har samma inne-
börd som 18 § andra stycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2 och 6.4.1. 

Punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 
(2001:82) om svenskt medborgarskap 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna reglerar medborgar-
skapsförvärv för personer som före år 2001 förlorade sitt svenska 
medborgarskap på grund av att de blev medborgare i en annan stat. 

Övergångsbestämmelserna ändras på så sätt att det för att svenskt 
medborgarskap ska kunna återfås genom anmälan för den som för-
lorade sitt svenska medborgarskap enligt 7 § lagen (1950:382) om 
svenskt medborgarskap, ska vara en förutsättning att anmälaren vid 
beslutstillfället har visat kunskaper i svenska och samhällskunskap 
enligt 13 a § den nya lagen. Med den nya lagen avses 2001 års med-
borgarskapslag. Kunskaper i svenska och samhällskunskap visas 
genom godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och sam-
hällskunskap eller på annat sätt (13 a §). Vad innebörden är av med-
borgarskapsprov och vilka andra sätt att visa kunskap på som finns 
framgår av 13 a–c §§. Något krav på när i tiden underlaget som visar 
kunskaperna ska vara utfärdat finns inte. Kravet omfattar inte personer 
som vid beslutstillfället fyllt 67 år.  

Punkt 4 har i allt väsentligt utformats på samma sätt och har 
samma innebörd som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt första punkten träder lagen i kraft den 1 januari 2025. 
Enligt andra punkten ska mål och ärenden som har kommit in till 

Migrationsverket eller länsstyrelsen före den 1 januari 2025 hand-
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läggas enligt äldre föreskrifter. Anmälningar och ansökningar som 
har kommit in till de angivna myndigheterna före detta datum om-
fattas således inte av det nya kunskapskravet.  

Enligt tredje punkten a) och b) gäller äldre föreskrifter fortfarande 
för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2025 
eller beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt punkten 2. 
Beslut som har meddelats före ikraftträdandet och som överklagas 
till domstol ska således handläggas enligt äldre föreskrifter, dvs. något 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap gäller inte i dessa 
ärenden. Detsamma ska gälla vid överklagande av ett beslut som 
fattats efter ikraftträdandet men där ansökan eller anmälan om med-
borgarskapsförvärv kom in till Migrationsverket eller länsstyrelsen 
före den 1 januari 2025.  

Övervägandena finns i avsnitt 15.1 och 15.2. 
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av experten Pieter Bevelander 

Språk- och kunskapskrav leder till lägre och senare 
naturalisering1  

Sammanfattning 

Vilka är de förväntade långsiktiga konsekvenserna av att införa ett 
språkkrav för naturalisering på A2/B1-nivå i Sverige? Baserat på 
vetenskaplig forskning om konsekvenserna av införandet av integra-
tionskrav 2003 i Nederländerna och 2002 i Danmark, samt jämförande 
forskning i ett europeiskt perspektiv, är det sannolikt att denna åtgärd 
kommer att leda till en lägre naturaliseringsgrad och senare natura-
lisering bland invandrarbefolkningen i Sverige. Om utvecklingen i 
Sverige skulle följa det mönster som vi kan se i andra länder skulle de 
förändrade reglerna innebära att mindre än hälften av de invandrade 
som har för avsikt att bosätta sig permanent i Sverige skulle få svenskt 
medborgarskap och därmed rösträtt vid riksdagsval. Senare och lägre 
naturaliseringsgrad kommer att vara särskilt tydlig bland lågutbildade 
migranter. Detta är problematiskt mot bakgrund av vetenskaplig 
forskning som visar att naturalisering spelar en positiv roll i integra-
tionsprocessen, och att detta positiva bidrag är starkare ju tidigare 
naturaliseringen sker efter bosättningen. 

Bakgrund 

Januariavtalet 2019 mellan regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna innehöll bl.a. 
ett förslag på att invandrare som vill bli svenska medborgare ska klara 

 
1 Jag tackar Maarten Vink, Anna Tegunimataka och Mikael Spång för bra synpunkter.   
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av ett språk- och kunskapstest. I oktober 2019 tillsattes en särskild 
utredare som nu föreslår att godkänt prov i svenska och i grund-
läggande samhällskunskap ska vara ett krav för medborgarskap i 
Sverige. Nuvarande förslag från utredningen är att för att bli svensk 
medborgare krävs läs- och hörförståelse på nivå B1 (GERS) samt 
skriftlig och muntlig färdighet på nivå A2 (GERS).  

Forskningsupplägg 

I en nyligen genomförd jämförande studie av migrantkohorterna 
som anlände under perioden 1994–2001 i Danmark, Nederländerna 
och Sverige, analyseras långsiktiga naturaliseringsresultat för 
perioden 1997–2015.  I studien görs två jämförelser:  

A. Mellan Nederländerna som införde nivå A2-språkkrav år 
2003, Danmark som införde nivå B1-språkkrav år 2002, och 
därefter nivå B2-språkkrav under perioden 2006–2012, samt 
Sverige utan språkkrav för naturalisering. 

B. Mellan Nederländerna och Danmark före och efter införan-
det av naturaliseringstesterna. I studien används registerdata 
för perioden 1997–2015, som kommer från de nationella 
centralbyråerna för statistik i respektive land.2 Analyserna 
avser registrerade invandrare (första generationen) för års-
kullarna 1994–2001 som har bott i Danmark, Nederländerna 
eller Sverige i minst tre år under perioden 1997–2015. Totalt 
analyseras naturaliseringen för 640 000 invandrare i de tre 
länderna. 

Forskningsresultat 

I studien analyseras inledningsvis i vilken utsträckning invandrare 
naturaliseras över tid genom den så kallade kumulativa naturaliserings-
graden (se figur 1a). Skillnaderna mellan länderna är betydande. Medan 
75 procent av invandrarna i Sverige har naturaliserats efter 15 år är 

 
2 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
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motsvarande siffra 56 procent i Nederländerna och endast 31 procent 
i Danmark. 
 
Figur 1. Kumulativ naturaliseringsgrad i Danmark, Nederländerna och 
Sverige (kohorter 1994–2001, genomsnitt) och i Sverige, Nederländerna 
och Danmark bland invandringskohorter 1994 och 2000. 
 

 
 
Skillnaderna mellan Sverige (figur 1b) å ena sidan och Danmark och 
Nederländerna å andra sidan har ökat efter införandet av naturali-
seringstest i Danmark år 2002 och Nederländerna år 2003. Införan-
det av naturaliseringstestet i Nederländerna år 2003 har inneburit att 
färre migranter har förvärvat nederländskt medborgarskap och för 
de som har erhållit medborgarskap, har naturalisering skett vid 
senare tidpunkt än vad som var fallet före regeländringarna. Efter 
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15 års vistelse hade 72 procent av 1994 års invandringskohort erhållit 
nederländskt medborgarskap, medan motsvarande siffra för 2000 års 
kohort, bara är 51 procent (se figur 1c). I Danmark, där naturali-
seringsgraden redan låg på en relativt låg nivå, är naturaliseringen av 
de senaste kohorterna ännu lägre, knappt 20 procent av migranterna 
år 2000 har naturaliserats efter 15 år i landet (se figur 1d). 

Naturaliseringsgraden sjunker kraftigast bland lågutbildade 
invandrare i både Danmark och Nederländerna efter införande av 
naturaliseringstest.3  Lågutbildade behöver i dagsläget upp till 13 år 
efter ankomsten till Nederländerna för att naturalisera sig. Detta är 
åtta år mer än de invandrare som kom till landet före år 2003 och 
som kunde få nederländskt medborgarskap utan språktest och inte-
grationsprov. Även för invandrare med gymnasieutbildning och 
högre utbildning, har tiden för naturalisering ökat sedan år 2003. Det 
tar nu i genomsnitt tio år för dessa invandrare att naturalisera sig. 
Dessa resultat visar att även det relativt låga språkkravet, nivå A2, 
som infördes år 2003 i Nederländerna, har lett till en starkt försenad 
naturalisering. I Danmark, där det år 2002, utöver ett högre språk-
krav på nivå B1, också ställdes högre vistelsekrav, från 7 till 9 år, upp-
går den genomsnittliga tiden för naturalisering bland lågutbildade 
invandrare till 16 år efter invandringstidpunkten. I Sverige, där inga 
integrationskrav har ställts hittills, ser vi praktiskt taget inga skill-
nader i naturaliseringsgrad mellan låg- och medel- och högutbildade 
invandrare. 

Politiska konsekvenser 

Resultatet av denna studie visar att införandet av integrationsprov, 
inklusive ett språkkrav, är förknippat med betydligt lägre naturali-
seringsgrad och senare naturalisering. Med tanke på konsekvenserna 
av införandet av nivå A2-språkkrav i Nederländerna och nivå B1-
språkkravet i Danmark, är det troligt att införande av språkkrav på 
nivå A2/B1-nivå i Sverige kommer att leda till att färre invandrare 
kommer att naturaliseras, samt att tiden för naturalisering blir 

 
3 I de statistiska analyserna kontrolleras för olika individuella karaktäristika såsom kön, ålder 
vid migration, att ha partner, barn i hushållet, inkomst från arbete, asylmigrationsmotiv, 
möjlighet att ha dubbelt medborgarskap, EU medborgare, födelseregion, samt sysselsättning 
över tid och andel höger-populistiska röster i sista val.  
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längre. Invandrare med lägre utbildningsnivå kommer att påverkas i 
högre grad.  

En minskad naturaliseringsgrad och senare naturalisering är 
oönskad ur demokratisk synpunkt eftersom invandrare som är per-
manent bosatta i Sverige sedan många år kommer att sakna rösträtt i 
riksdagsvalen. Att erhålla medborgarskap är dessutom en katalysator 
för en bättre ställning på arbetsmarknaden4 och för invandares 
politiska5 och sociala engagemang6, något som såväl nationell som 
internationell forskning visar. Det är särskilt tydligt när natural-
iseringen äger rum tidigt i bosättningsprocessen. 7 

Sammanfattningsvis är det önskvärt att invandrare som avser att 
permanent bosätta sig i Sverige erhåller svenska språkkunskaper som 
även underlättar en vidare integration i samhället. Men att ställa ett 
språkkrav som ett villkor för att få svenskt medborgarskap leder till 
lägre, fördröjd samt en mer selektiv naturalisering bland invandrare. 
Detta är fallet redan när språkkravet ligger på nivå A2, och kommer 
att accentueras när språkkravet läggs på nivå B1. Effekterna av att 
införa språkkrav, med betydligt lägre naturaliseringsgrad och senare 
naturalisering för invandrare, är något som varken gynnar invandraren 
eller samhället.   

 
4 Hainmueller, Hangartner and Ward (2019). The Effect of Citizenship on the Long-term 
Earnings of Marginalized Immigrants: Quasi-experimental Evidence from Switzerland. 
Science Advances, Vol. 5(12), ss. 1–8, Peters, Schmeets and Vink (2019). Naturalisation and 
Immigrant Earnings: Why and to Whom Citizenship Matters. European Journal of Population, 
Vol. 36, ss. 511–545, Helgertz, Bevelander and Tegunimataka. (2014) Naturalization and Earnings: 
A Denmark-Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. 
5 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2015). Naturalization fosters the long-term 
political integration of immigrants. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 112(41), 
ss. 12651–12656, Bevelander, and Pendakur (2011). Voting and Social Inclusion in Sweden, 
International Migration, Vol. 49(4), ss. 67–92. 
6 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2017). Catalyst or Crown: Does Naturalization 
Promote the Long-Term Social Integration of Immigrants?, American Political Science 
Review, Vol. 111(2), ss. 256–276. 
7 Vink, Peters and Schmeets (2016). Snelle naturalisatie bevordert kans op baan. Economisch 
Statistische Berichten, Vol. 101 (4740), ss. 578–579. 
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Särskilt yttrande av experten Maria Skoglöf 

Utredningen föreslår ett digitalt medborgarskapsprov i svenska och 
grundläggande samhällskunskap som ska tillhandahållas och genom-
föras regelbundet. Skolverket motsätter sig den utformning och 
ansvarsfördelning mellan myndigheter som utredningen föreslår i 
denna del. 

Skolverket ska enligt utredningens förslag få ansvar för att ta fram 
och kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet samt även ta fram 
rättningsinstruktioner och bedömningskriterier för ett sådant prov. 

Skolverket är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för 
skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom 
skolväsendet. Skolverket ska genom sin verksamhet bland annat 
främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning 
och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Medborgar-
skapsprov eller liknande ingår idag inte i Skolverkets uppdrag. Skol-
verket förfogar inte heller över de kriterier som medborgarskaps-
provet ska mäta mot eftersom detta prov handlar om bedömning 
utifrån andra aspekter än de prov som Skolverket för närvarande 
beställer. De nationella prov som Skolverket tar fram med hjälp av 
lärosäten utifrån kurs- och ämnesplaner ska vara stöd för att 
likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs 
kunskaper och i förlängningen sätta ramar för hur utbildning ska 
bedrivas, eftersom proven fungerar som en nationell norm. Enligt 
utredningens förslag ska Skolverket även ansvara för att ta fram 
rättningskriterier och bedömningsanvisningar av medborgarskaps-
proven. Detta skulle kunna innebära att det blir Skolverket som 
indirekt sätter normen för vad som krävs för svenskt medborgar-
skap, vilket inte ligger inom myndighetens expertområde.  

Skolverket anser att denna uppgift bör åligga någon annan än 
Skolverket. Risken finns annars att proven kommer att likna de prov 
som konstrueras för att mäta nivån på en elevs kunskaper i ett skol-
ämne, t.ex. i ämnet samhällskunskap snarare än att mäta de kun-
skaper och kompetenser som en individ anses behöva besitta för att 
bli svensk medborgare.  

Utredningen menar vidare att medborgarskapsproven får legiti-
mitet om Skolverket ansvarar för dem. Skolverket anser dock att 
skolkunskaper och kunskaper för medborgarskap är två skilda saker. 
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Legitimiteten skulle snarare kunna äventyras av att proven blir för 
hårt knutna till kursplanerna. Det finns också en risk att detta kan 
ge medborgarskapsproven liknande status som de nationella proven 
och de olika syftena med de olika proven blir då otydliga. För exem-
pelvis en sfi-elev behöver det vara väldigt tydligt om eleven gör ett 
medborgarskapsprov i svenska som Skolverket ansvarar för eller ett 
nationellt prov i svenska som Skolverket också ansvarar för.  

Det går inte heller att utesluta att proven kan ge negativa effekter 
i skolväsendet, inte bara inom kommunal vuxenutbildning, utan 
även inom andra skolformer eftersom kravet föreslås gälla från 16 års 
ålder. De konsekvenser förslagen kan få för skolväsendet i stort 
behöver därmed beaktas, så även risken att lärare eller annan skol-
personal försätts i en utsatt situation där viss press i betygssätt-
ningen uppstår eller relationen till eleverna påverkas.   
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Särskilt yttrande av experten Sofia Tingsell 

Av direktivet (dir. 2019:70) framgår att en särskild utredare ska 
lämna förslag om att ett godkänt test i svenska och samhällskunskap 
ska vara en förutsättning för att en sökande ska kunna förvärva 
svenskt medborgarskap. Syftet är att stärka medborgarskapets status 
och gynna ett inkluderande samhälle. 

Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna en skyldighet att 
tillse att alla som är bosatta i Sverige får möjlighet att lära sig svenska. 
Språklagen säger emellertid ingenting om den enskildes språkliga 
skyldigheter i förhållande till det allmänna. Generellt är det många 
faktorer som påverkar en individs förutsättningar att lära sig ett nytt 
språk, av vilka många ligger utanför individens kontroll. Inrättandet 
av skyldigheter kopplade till språkinlärning kommer därför aldrig att 
kunna göras rättvist. 

Utredningen redovisar flera av de problem som kan följa med 
inrättandet av ett språk- och samhällskunskapstest, men jag finner 
det angeläget att ytterligare understryka några svårigheter och risker 
som kan följa av utredningens förslag. 

En svårighet vid inrättandet av ett språktest är att testet behöver 
konstrueras på ett sätt som gör det möjligt att mäta rätt färdigheter. 
För att språkkunskaper ska kunna bidra till inkludering krävs att de 
är praktiskt användbara i samhället. Det rimmar också väl med Skol-
verkets och Europarådets syn på språkutbildning.8 Provet i svenska 
måste testa den kunskapsdomän, det konstrukt, som det är avsett att 
mäta, i det här fallet praktiskt tillämpligt språkbruk. Utredningen 
föreslår ett prov i svenska som ska testa färdigheterna skriva, läsa, 
tala och lyssna och hela testförfarandet ska vara digitalt. Att utforma 
ett sådant digitalt test med en funktionell språksyn ställer mycket 
stora krav på testkonstruktionen. Det finns en risk att ett prov av 
den typ som föreslås i utredningen inte kommer att kunna mäta de 
avsedda färdigheterna. 

För att de bedömningar som utförs i samband med testningen ska 
ha förutsättningar att bli någorlunda rättvisa, behöver de utföras av 
personal med rätt kompetens, vilket påpekas i utredningen. Det finns 
en risk att testningen i svenska för medborgarskap därmed kommer 

 
8 Skolverket (2018). Kommunikativ språkundervisning och en handlingsorienterad språksyn. 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/pat2h/larportalen/material
/inriktningar/1a-moderna-sprak/Grundskola/910-muntlig-sprakutveckling/del_02/Material/Flik
/Del_02_MomentA/Artiklar/MS1_GRGYVX_02A_01_kommunikativ.docx [2020-12-03]. 
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att urholka resurser från utbildningen i svenska för invandrare (sfi) 
och svenska som andraspråk, verksamheter inom vilka kompetens- 
och resursbristen redan är stor – endast ca 39 procent av lärarna på sfi 
är behöriga och motsvarande siffra för ämnet svenska som andraspråk 
varierar för skolans olika stadier, men ligger runt 40 procent.9  

Utredningens förslag innebär att de språkliga kraven för med-
borgarskap blir relativt högt ställda. En risk med förslaget är att 
språktestet kommer att fungera som utslagsmekanism. Inom sfi-
utbildningen är det relativt många som får underkänt betyg på kurser 
som ligger under den färdighetsnivå som medborgarskapsprovet 
föreslås kräva.10 Detta indikerar att många inlärare inte kommer att 
kunna uppnå medborgarskapstestets kravnivå för svenska. Det finns 
också en risk att kraven i praktiken innebär att personer från vissa 
länder diskrimineras.11 Att inrätta ett språktest på den nivå som 
utredningen föreslår medför alltså en risk för att det etableras en 
mekanism som drabbar vissa etniciteter särskilt hårt och försvårar 
dessa gruppers tillgång till medborgarskap. 

För att tillmötesgå utredningsdirektivet med dessa faktorer i 
beaktande anser jag att det är rimligt att sänka kravnivån för svensk-
kunskaper i förhållande till utredningens förslag. 

Avslutningsvis kan konstateras att innehavande av medborgar-
skap utgör en del av de mänskliga rättigheterna. I det fall tillgången 
till medborgarskap ändå villkoras är det rimligt att detta görs på ett 
sätt som minimerar risken för diskriminering och exkludering.  

 
9 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2016). Låg andel behöriga lärare i svenska som 
andraspråk. www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuella-nyheter/l%C3%A5g-andel-beh%C3%B6riga
-l%C3%A4rare-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.274482 [2020-12-03]. 
10 Skolverket (2020). Tabell 3a: Elever 2015–2019 efter kön, ålderutbildningsbakgrund, andel i 
läs- och skrivinlärning och anordnare. www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-
om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Komvux%2C%20sfi%2C
%20svenska%20f%C3%B6r%20invandrare&omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=
2019&run=1 [2020-12-03]. 
11 Skolverket (2020). Tabell 4. Kursdeltagare 2014–2018 efter studieväg och kurs samt 2018 uppdelat 
på ålder, utbildningsbakgrund, anordnare och läs- och skrivinlärning. 
www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning? 
sok=SokC&verkform=Komvux%2C%20sfi%2C%20svenska%20f%C3%B6r%20invandrare&
omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=2018&run=1 [2020-12-03]. 
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Kommittédirektiv 2019:70 

Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap 

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att godkänt prov 
i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för 
medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgarskapets status 
och främja ett inkluderande samhälle. Det finns även skäl att se över 
vissa andra frågor om förvärv och förlust av medborgarskap. 

Utredaren ska bl.a. 

• lämna förslag till författningsändringar som innebär att godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap är krav för 
svenskt medborgarskap samt utreda i vilken utsträckning det krävs 
undantag för vissa grupper, 

• lämna förslag på hur prov i svenska och grundläggande samhälls-
kunskap kan genomföras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt, 

• lämna förslag till hur barns rättigheter i ärenden om befrielse från 
svenskt medborgarskap kan stärkas och hur möjligheterna att av-
slå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap bör ut-
ökas, och vid behov lämna författningsförslag, och 

• granska bestämmelserna om förvärv av medborgarskap genom 
anmälan och vid behov lämna författningsförslag. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlags-
ändringar. 
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Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskaps-
krav, redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska upp-
draget redovisas senast den 1 maj 2021. 

Medborgarskapets status ska stärkas och ett inkluderande 
samhälle främjas 

Frågans tidigare behandling 

I motsats till medborgarskapslagstiftningen i de flesta andra euro-
peiska länder innehåller lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
(MedbL) inte något språk- eller samhällskunskapskrav för förvärv av 
medborgarskap. Inte heller den tidigare medborgarskapslagen, lagen 
(1950:382) om svenskt medborgarskap, innehöll något sådant krav. 
Fram till i början av 1980-talet krävdes dock i praxis att sökanden 
skulle bifoga ett intyg om kunskaper i det svenska språket till ansökan 
om svenskt medborgarskap. Därefter har sökandens språkkunskaper i 
praktiken kommit att helt sakna betydelse (SOU 1999:34 s. 308). 

Frågan om språkkrav behandlades i förarbetena till den nuvarande 
medborgarskapslagen. 1997 års medborgarskapskommitté uttalade i 
sitt betänkande Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34 s. 313) att 
kunskaper i svenska språket är av största vikt för alla som är perma-
nent bosatta i landet. Kommittén ansåg dock, främst av rättviseskäl, 
att krav på språkkunskaper inte borde knytas till medborgarskapet. 
I den efterföljande propositionen anförde regeringen att, även om 
goda kunskaper i landets språk och samhällsförhållanden har stor bety-
delse för integrationen, var möjligheterna att skapa en rättvis och prak-
tiskt genomförbar ordning förenade med betydande svårigheter och en 
administrativ belastning som var svår att försvara (prop. 1999/2000:147 
s. 63 f.). 

Även 2012 års medborgarskapsutredning behandlade frågan om 
språkkrav för medborgarskap. Utredningen gjorde i sitt betänkande 
Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29 s. 186) bedömningen 
att det oklara kunskapsläget om vilka följder ett språkkunskapskrav 
skulle få och de risker som finns för negativa effekter, framför allt 
för dem som har sämst förutsättningar att uppfylla kravet, innebar 
att andra modeller för att koppla det svenska språket till medborgar-
skapsförvärv var att föredra. Utredningen föreslog därför att en s.k. 
språkbonus skulle införas som incitament för att främja integrationen. 
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Förslaget gick ut på att sökande som har en viss nivå av kunskaper i 
det svenska språket skulle kunna bli svensk medborgare efter ansökan, 
även om han eller hon haft hemvist i Sverige ett år kortare än vad som 
annars hade krävts. Förslaget har inte genomförts. 

Hur kan krav på kunskaper i språk och samhällskunskap  
genomföras i praktiken? 

Svenskt medborgarskap kan förvärvas automatiskt vid födseln, genom 
adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Förvärv av medborgar-
skap genom anmälan innebär ett förenklat förfarande där medborgar-
skap beviljas efter en kontroll av om de formella kraven (permanent 
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under viss tid) var uppfyllda 
vid tidpunkten för anmälan. Anmälningsförfarandet gäller statslösa 
barn födda i Sverige, barn under 18 år, unga vuxna mellan 18 och 21 år, 
nordiska medborgare samt vissa personer som vill återfå svenskt med-
borgarskap. 

Förvärv av medborgarskap efter ansökan, naturalisation, är det 
vanligaste sättet att bli svensk medborgare för dem som inte blivit 
svenska medborgare vid födseln. Under 2018 tog Migrationsverket 
emot cirka 59 000 naturaliseringsärenden att jämföra med cirka 
30 000 anmälningsärenden. För naturalisering krävs i regel styrkt 
identitet, minst 18 års ålder, permanent uppehållstillstånd, hemvist i 
Sverige under viss tid och att sökanden har haft och kan förväntas 
komma att ha ett hederligt levnadssätt. I vissa fall kan barn till sökanden 
omfattas som bipersoner. Om barnet har fyllt 15 år krävs i så fall 
även att barnet har haft och kan komma att ha ett hederligt levnads-
sätt. Om kraven är uppfyllda får ansökan beviljas. Att bli svensk 
medborgare genom naturalisation är ingen rättighet. Det görs alltså, 
i motsats till vid anmälan, en diskretionär prövning. De flesta euro-
peiska länder, bland dem samtliga nordiska länder, har i dag någon 
form av språk- eller samhälls-kunskapskrav kopplade till förvärv av 
medborgarskap. 

Det är svårt att överskatta betydelsen av kunskaper i svenska för 
den som bor och verkar här i landet. Att kunna språket och känna 
till de grundläggande förhållandena i landet är centralt för att vara 
inkluderad i samhället. Kunskaper i språket är även av väsentlig bety-
delse för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter och utöva 
sina rättigheter i samhället, det gäller både kvinnor och män. Det 
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gäller inte minst de politiska rättigheter som medborgarskapet med-
för, t.ex. rätten att rösta i val till riksdagen. Kunskaper om vårt sam-
hälle syftar till att tydliggöra vilka lagar och principer som är centrala 
för vårt demokratiska och jämställda samhälle liksom vilka rättig-
heter och skyldigheter varje individ har i vårt land. Syftet är att stärka 
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle där 
individen stärks och ökar sina möjligheter att bli en aktiv samhälls-
medborgare. Det gäller både kvinnor och män. I sammanhanget är 
det dock värt att understryka att detta kan antas särskilt stärka ut-
rikesfödda kvinnors förutsättningar för självständighet och frihet. 
Språket och grundläggande kunskaper om det svenska samhället kan 
i det sammanhanget ses som en nyckel till medborgarskapets förverk-
ligande. 

Samtidigt kan det finnas grupper för vilka ett godkänt prov i svenska 
och samhällskunskap av olika skäl varken är möjligt eller lämpligt att 
ställa upp som krav för medborgarskap. Särskild analys är nödvändig 
exempelvis i fråga om statslösa födda i Sverige. Likaså behöver sär-
skilda överväganden göras vad gäller bl.a. barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättning samt personer som av andra skäl har betydande 
svårigheter att visa tillräcklig kunskap. Uppdraget bygger på en över-
enskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. För-
slagens förenlighet med Sveriges internationella förpliktelser bör 
beaktas. 

Utredaren ska därför 

• lämna förslag som innebär att godkänt prov i svenska och i grund-
läggande samhällskunskap är krav för svenskt medborgarskap, 

• utreda i vilken utsträckning det är lämpligt med undantag från detta 
krav t.ex. inom grupperna barn, statslösa födda i Sverige, nordiska 
medborgare samt personer med funktionsnedsättning, och per-
soner som av andra skäl har betydande svårigheter att visa tillräck-
lig kunskap, bl.a. med beaktande av Sveriges internationella förplik-
telser, 

• föreslå ett system för språk- och samhällskunskapskrav som är 
rättssäkert, kostnadseffektivt och rättvist och då särskilt beakta 
de jämställdhetspolitiska målen och vikten av att ge lika goda för-
utsättningar för integration för kvinnor och män, 
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• utreda och lämna förslag om utformning och bedömning av prov, 
om i vilken regi utbildningar och prov ska arrangeras och om möj-
lighet att göra om provet och överklaga provresultat, 

• lämna förslag som så långt som möjligt utnyttjar befintliga system 
för undervisning och examination i svenska och samhällskunskap, 

• analysera förslagens konsekvenser när det gäller behovet av lärare 
och examinatorer, 

• redogöra för utländska förhållanden på området, särskilt i fråga 
om de andra nordiska länderna, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Andra frågor om medborgarskap 

Utökade möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt 
medborgarskap i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

Den som är eller önskar bli utländsk medborgare får efter ansökan 
befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse ska medges den som 
saknar hemvist i Sverige. Den som har hemvist i Sverige får vägras 
befrielse endast om det finns särskilda skäl. Om sökanden inte redan 
har ett annat medborgarskap krävs som villkor för befrielsen att han 
eller hon inom en viss tid förvärvar ett annat medborgarskap (15 § 
MedbL). Särskilda skäl att avslå en ansökan om befrielse kan finnas 
om t.ex. brottsmisstänkta eller värnpliktiga genom befrielse skulle 
uppnå otillbörliga fördelar gentemot staten (prop. 1999/2000:147 
s. 57). 

Om en person, som utöver svenskt medborgarskap även har ut-
ländskt medborgarskap, inte längre anses ha hemvist i Sverige finns 
det inte några möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt 
medborgarskap. 

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäkt-
enskap och brott med hedersmotiv lyfte i sitt betänkande Ökat 
skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69 s. 206) fram 
att den rådande ordningen, åtminstone när det gäller barn som inte 
har hemvist i Sverige, möjliggör för vårdnadshavare att försvåra 
svenska myndigheters arbete när ett barn har förts utomlands för att 
t.ex. könsstympas eller tvingas in i barnäktenskap. Vårdnadshavare 
som på sitt barns vägnar har ansökt om befrielse från medborgarskap 
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kan på det sättet hindra att barnet ges möjlighet till svenskt konsulärt 
stöd och att återvända till Sverige. Utredningen konstaterade dock att 
medborgarskapsfrågor låg utanför den utredningens uppdrag och att 
dessa frågor därför i stället bör behandlas i särskild ordning. 

Även vuxna eller barn över 12 år kan genom t.ex. påtryckningar, 
hot eller våld förmås att mot sin vilja ansöka om eller samtycka till 
befrielse från svenskt medborgarskap. Det kan övervägas om ett be-
slut om befrielse av medborgarskap i en sådan situation ska kunna 
ändras. 

Myndigheters möjligheter att ingripa vid misstanke om att per-
soner förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas 
ska stärkas. 

Utredaren ska därför 

• lämna förslag till hur barns rättigheter i ärenden om befrielse från 
svenskt medborgarskap kan stärkas och hur möjligheterna att av-
slå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska ut-
ökas, i syfte att motverka hedersrelaterat våld eller tvång och för 
att stärka barns rättigheter, 

• utreda om Migrationsverkets beslut om befrielse från medborgar-
skap som meddelats i anledning av en ansökan som gjorts genom 
hot, tvång, urkundsförfalskning eller annat otillbörligt förfarande 
ska kunna ändras av Migrationsverket, och i så fall med retroaktiv 
effekt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Bör tidpunkten för förvärv av medborgarskap genom anmälan 
justeras? 

Vid förvärv av medborgarskap genom anmälan gäller att villkoren för 
förvärv, dvs. permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under 
viss tid, ska vara uppfyllda vid den dagen anmälan kommer in till 
Migrationsverket. Om så är fallet sker förvärvet från och med anmäl-
ningsdagen även om själva beslutet fattas senare (prop. 1999/2000:147 
s. 75). Den som uppfyller de formella kraven vid anmälningstillfället 
ska beviljas medborgarskap och det saknas möjlighet för Migrations-
verket att beakta om omständigheterna har förändrats efter anmälnings-
tidpunkten. Det innebär att Migrationsverket måste bevilja svenskt 
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medborgarskap för personer som visserligen uppfyllde kraven vid 
anmälningstidpunkten men som vid beslutsdatumet inte längre gör det. 

Sedan 2015 har i frågan om återkallelse av permanent uppehålls-
tillstånd aktualiserats i drygt 60 anmälningsärenden hos Migrations-
verket. Enligt Migrationsverket är det i vissa av ärendena uppenbart 
att sökanden har varit medveten om att en anmälan om svenskt med-
borgarskap kommer att stoppa en utvisning. Eftersom en svensk med-
borgare aldrig kan utvisas från Sverige har konsekvensen i vissa fall blivit 
att familjer som egentligen har fått ett beslut om att lämna Sverige får 
stanna här på grund av att en i familjen blivit svensk medborgare. 

Migrationsverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit att 
svenskt medborgarskap förvärvas från beslutsdagen i stället för på 
anmälningsdagen (Ju2017/09735/EMA). Migrationsverket skulle i 
så fall kunna vänta in utgången i ett ärende om återkallelse av perma-
nent uppehållstillstånd innan beslut fattas i anmälningsärendet. 

Utredaren ska därför 

• utreda om förvärv genom anmälan fortsättningsvis bör ske från 
tidpunkten för anmälan eller om prövningen i stället ska utgå från 
förhållandena vid tidpunkten för beslutet, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Frågor om bland annat hederligt levnadssätt i medborgarskapsärenden 

I dag görs ingen prövning av hederligt levnadssätt i anmälnings-
ärenden enligt 6–10 §§ MedbL. För anmälan om medborgarskap för 
nordiska medborgare enligt 18 § MedbL gäller dock att den som an-
mäler inte sedan fem år får ha dömts till frihetsberövande påföljd. 

En konsekvens av den nuvarande regleringen är att en person över 
15 år som har begått brott kan beviljas svenskt medborgarskap genom 
anmälan, medan samma person hade fått avslag på sin ansökan om han 
eller hon varit över 18 år, alternativt fått avslag på begäran att omfattas 
som biperson i sin förälders beslut. Denna ordning kan förefalla orim-
lig, särskilt om personen som beviljats medborgarskap genom anmä-
lan dömts för allvarlig brottslighet. Det kan även uppfattas inkon-
sekvent att så skilda villkor ska gälla beroende av om medborgarskap 
förvärvas genom anmälan eller efter ansökan. Migrationsverket har i 
en skrivelse till regeringen föreslagit att ett krav på hederligt levnads-
sätt införs i anmälningsärenden för personer över 15 år på ett sätt som 
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motsvarar det som gäller i ansökningsärenden (Ju2017/09735/EMA). 
Det finns därför skäl att utreda om krav på hederligt levnadssätt bör 
införas i anmälningsärenden. Det bör dock understrykas att det som 
gäller prövningen av hederligt levnadssätt i ansökningsärenden är 
anpassat efter vuxna sökande, medan de flesta som förvärvar med-
borgarskap genom anmälan är barn eller unga vuxna. Eventuella 
skötsamhetskrav i anmälningsärenden bör därför endast omfatta 
allvarliga brott. 

Som ett led i prövningen av om sökanden haft och kan förväntas 
komma att ha ett hederligt levnadssätt begär Migrationsverket i ären-
den om ansökan om medborgarskap in vissa uppgifter bl.a. från Säker-
hetspolisen, Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Migra-
tionsverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit ett tydligare 
författningsstöd för detta förfarande (Ju2018/02791/L7). 

I dag saknas också möjlighet att avslå en anmälan om medborgar-
skap även om Säkerhetspolisen har information om att personen i 
fråga utgör en fara för rikets säkerhet. Säkerhetspolisen har i en skri-
velse till Justitiedepartementet påtalat att det bör finnas en möjlighet 
för Migrationsverket att avslå anmälan om medborgarskap med hän-
visning till att den som anmälan avser utgör ett hot mot rikets säk-
erhet (Ju2017/02733/L7). 

Utredaren ska därför 

• utreda om det i anmälningsärenden för personer över 15 år bör 
införas ett krav att den som anmälan gäller inte är misstänkt eller 
dömd för allvarlig brottslighet eller bedöms utgöra ett hot mot 
rikets säkerhet, och då särskilt beakta Sveriges internationella 
åtaganden för att undvika statslöshet, 

• utreda om det behövs ett tydligare författningsstöd för informa-
tionsutbytet i prövningen av hederligt levnadssätt i medborgar-
skapsärenden, 

• i arbetet särskilt beakta Sveriges åtaganden i fråga om barnets rät-
tigheter och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Behövs ytterligare åtgärder för att begränsa förekomsten av statslöshet? 

Undvikande av statslöshet är en grundläggande princip för svensk 
medborgarskapslagstiftning. I FN:s konvention om begränsning av 
statslöshet (SÖ 1969:12) framgår i artikel 1 att en konventionsstat 
ska bevilja medborgarskap till en person som är född på dess terri-
torium, om han eller hon annars skulle bli statslös. Medborgarskapet 
ska antingen beviljas automatiskt vid födelsen eller på ansökan ställd 
till behörig myndighet. Sverige har valt det andra alternativet. Ett 
barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst för-
värvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som 
har vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstill-
stånd och hemvist i Sverige. Anmälan ska göras innan barnet har fyllt 
18 år (6 § MedbL). För att undvika den period av tillfällig statslöshet 
som inträffar mellan barnets födelse och tidpunkten för förvärv av 
medborgarskap genom anmälan finns det skäl att utreda om vissa 
statslösa barn som föds i Sverige per automatik bör bli svenska med-
borgare vid födelsen. Ett villkor för eventuellt automatiskt förvärv 
av medborgarskap ska i så fall vara att åtminstone en förälder har 
permanent uppehållstillstånd och även i övrigt en anknytning till 
Sverige, t.ex. genom bosättning. Detta för att förhindra att barn som 
inte kan förväntas växa upp i Sverige förvärvar svenskt medborgar-
skap. Ett sådant automatiskt förvärv av medborgarskap förutsätter 
ett visst utbyte av information mellan Migrationsverket och Skatte-
verket, som registrerar alla födslar i Sverige och vilket medborgar-
skap ett barn som ska folkbokföras har. 

Enligt FN:s konvention om begränsning av statslöshet gäller, när 
medborgarskapet inte förvärvas automatiskt, att konventionsstaten 
bl.a. får ställa upp villkor om att personen ska ha varit stadigvarande 
bosatt på statens territorium under en period som inte överstiger 
fem år omedelbart före ansökan om medborgarskap eller tio år sam-
manlagt. Möjligheten till ansökan ska finnas under en period som 
inte får börja senare än vid 18 års ålder och inte upphöra tidigare än 
vid en ålder av 21 år. En statslös person som fyllt 18 men inte 21 år 
förvärvar enligt 8 § MedbL svenskt medborgarskap om han eller hon 
har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet 
sedan han eller hon fyllde 15 år. Det finns skäl att utreda om med-
borgarskapslagen fullt ut uppfyller kraven i konventionen i fråga. 
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Utredaren ska därför 

• utreda om det bör införas ett automatiskt förvärv av medborgar-
skap vid födelsen för vissa statslösa barn födda i Sverige som har 
en förälder med permanent uppehållstillstånd och även i övrigt en 
anknytning till Sverige och hur informationsutbytet mellan myn-
digheter bör utformas, 

• utreda om det finns ytterligare behov av författningsändringar om 
förvärv av medborgarskap genom anmälan, särskilt mot bakgrund 
av Sveriges internationella åtaganden för att undvika statslöshet, 
och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) 
och förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning ange kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskriv-
ningar. Utredaren ska lämna en redogörelse för offentligfinansiella, 
samhällsekonomiska, verksamhetsmässiga och andra konsekvenser 
som förslagen kan medföra för berörda myndigheter, för företag, för 
kommuner och för enskilda individer. Utredaren ska så tidigt som 
möjligt i arbetet analysera de offentligfinansiella effekterna av de 
förslag som utreds. Om de förslag som utredningen lämnar innebär 
offentligfinansiella kostnader ska förslag till finansiering lämnas. 
Utredaren ska bedöma förslagens förenlighet med Sveriges inter-
nationella förpliktelser. Av redogörelsen ska konsekvenser för barn 
ur ett barnrättsperspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter framgå. Utredaren ska genomgående ha ett jämställd-
hetsperspektiv och ett integrationsperspektiv i den analys som görs. 
Detta innefattar bl.a. en analys av hur förslagen påverkar de jämställd-
hetspolitiska målen. Om analysen visar att förslagen inte har bety-
delse för jämställdhetspolitikens genomförande ska även detta redo-
visas. Eventuella konsekvenser för den enskildes integritet ska beaktas. 
Konsekvensanalysen ska löpa parallellt med det övriga arbetet. 
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Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med utredningen Stärkt kvalitet och likvär-
dighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) 
och andra relevanta utredningar samt beakta relevant arbete som på-
går inom Regeringskansliet. Utredaren ska också, i den utsträckning 
som bedöms lämpligt, samråda med och inhämta upplysningar från 
Migrationsverket, Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 
Östergötland, Skolverket, Statens skolinspektion, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Barnombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och de andra 
myndigheter och organisationer som berörs av frågorna. 

Utredaren är fri att ta upp även andra närliggande frågor om svenskt 
medborgarskap som bedöms ha samband med uppdraget och lämna de 
författningsförslag som utredaren anser nödvändiga. Det ingår inte i 
utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar. 

Uppdraget ska i de delar som gäller språk- och samhällskunskaps-
krav redovisas senast den 15 oktober 2020. Övriga delar ska redo-
visas senast den 1 maj 2021. 

 
(Justitiedepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:67 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och 
samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 
och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2020  

Förlängd tid för delredovisningen av uppdraget  

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv om 
språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och 
andra frågor om medborgarskap (dir. 2019:70). Enligt utredningens 
direktiv ska uppdraget i de delar som gäller språk- och samhällskun-
skapskrav redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska upp-
draget redovisas senast den 1 maj 2021. Tiden för delredovisningen 
förlängs. De delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav ska 
i stället redovisas senast den 15 januari 2021.  

 
(Justitiedepartementet) 

 
 
 





Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.



Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]
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§ 85 Dnr 2021-00127  
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-01-20, § 6 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut fjärde kvartalet 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 6 Dnr 2020-00085  
Återrapportering ej verkställda beslut enligt SoL fjärde kvartalet 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 



  

Datum 

2020-12-22 
Diarienummer 

GA 2020-00085 
 

 

 
 
Karin Zetterman 
0300 83 86 70 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 
fjärde kvartalet 2020 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2020 

 

Kvartal 

1 
 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 
 

 

 
 

 
 

 

0 

 

 
0 

 
0 

 
0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

  
 

 
 

 

 

 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

  
 

 
 

 
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  
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§ 112 Dnr 2021-00306 
Fördelning av statsbidrag från Skolverket 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med 50 
procent till nämnden för Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och 
går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla 
kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men 
bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 kr, 
varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för Förskola 
Grundskola samt nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad.  

Som stöd för kommunerna att hantera erhållet bidrag i den ekonomiska 
redovisningen har Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande. 
Slutsatsen är att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på 
finans och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering 
följer av kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att 
intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder 
erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av 
beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 
huvudmännen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslut Skolverket Dnr 2021:283 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per 
kommun. 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att pengarna fördelas med 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad och 50 procent till nämnden för Förskola & 
Grundskola. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Monica Neptuns (L). Ordföranden (M) prövar 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Monica Neptuns (L) 
förslag. 



  

Datum 

2021-03-08 
Diarienummer 

KS 2021-00306 
 

 

 
Kommunledningskontoret 
Erik Stenkil 
0300 83 81 10 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Fördelning av statsbidrag från Skolverket 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med 7 169 477 kronor till 
nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Tillskottet är tillfälligt och går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6-19 år. 
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla kommuner. Hälften av stödet betalas 
ut under februari månad och hälften under juni månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur 
medlen ska användas, men bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma 
grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 kr, varav hälften har 
betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för Förskola Grundskola samt nämnden för 
Gymnasium och Arbetsmarknad. Som grund för fördelning har kommunledningskontoret inhämtat 
underlag från berörda förvaltningar. Fördelningen baseras på aktuell åldersfördelning bland barn och 
unga i åldrarna 6-19 år, det vill säga samma grund som använts av Skolverket för fördelning bland 
landets kommuner. Utifrån detta föreslås att 7 169 477 kronor (72%) fördelas till nämndenför Förskola 
& Grundskola samt 2 745 920 (28%) till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Som stöd för kommunerna att hantera erhållet bidrag i den ekonomiska redovisningen har Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande. Slutsatsen är att bidraget ska klassificeras som ett 
generellt statsbidrag i den externa redovisningen. I Kungsbacka kommun hanteras de generella 
statsbidragen centralt på finans och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna 
hantering följer av kommunens beslutade ekonomistyrprinciper. Slutligt beslut om ramtilldelning 
fattas av kommunfullmäktige. Följden av beslutet är att intäkterna år 2021 i form av generella 
statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat 
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påverkas således inte av beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de 
fristående huvudmännen utifrån samma principer som till den egna verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslut Skolverket Dnr 2021:283 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun. 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Ekonomi, kommunledningskontoret 

 

 

Malin Aronsson      Anders Johansson 

Kommundirektör      Biträdande kommundirektör 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 

 

Skolverket 



Skolverket Beslut
Dnr 2021:283
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Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr

 

Skotverka 
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr

 

Skotverka 
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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2020 Beviljat bidrag 9 915 397
1384 Kungsbacka FG 7 169 477
6 år 1 128 GA 2 745 920
7 år 1 079 Summa 9 915 397
8 år 1 169
9 år 1 202
10 år 1 280
11 år 1 289
12 år 1 230
13 år 1 239
14 år 1 286
15 år 1 252 12 154 72,31% FG
16 år 1 220
17 år 1 179
18 år 1 179
19 år 1 077 4 655 27,69% GA
Total 16 809



Delbetalning 1 Delbetalning 2
3 584 738 3 584 738
1 372 960 1 372 960
4 957 699 4 957 699



2020
1384 Kungsbacka
0 år 699
1 år 911
2 år 957
3 år 966
4 år 1 080
5 år 1 059
6 år 1 128
7 år 1 079
8 år 1 169
9 år 1 202
10 år 1 280
11 år 1 289
12 år 1 230
13 år 1 239
14 år 1 286
15 år 1 252
16 år 1 220
17 år 1 179
18 år 1 179
19 år 1 077
20 år 943
21 år 802
22 år 777
23 år 695
24 år 633
25 år 686
26 år 709
27 år 752
28 år 781
29 år 876
30 år 881
31 år 820
32 år 870
33 år 870
34 år 870
35 år 906
36 år 956
37 år 981
38 år 969
39 år 949
40 år 1 038
41 år 1 053
42 år 1 070
43 år 1 093
44 år 1 179
45 år 1 160



46 år 1 308
47 år 1 324
48 år 1 376
49 år 1 353
50 år 1 335
51 år 1 203
52 år 1 240
53 år 1 378
54 år 1 247
55 år 1 285
56 år 1 246
57 år 1 147
58 år 1 024
59 år 981
60 år 938
61 år 959
62 år 871
63 år 909
64 år 862
65 år 831
66 år 787
67 år 842
68 år 767
69 år 786
70 år 835
71 år 840
72 år 949
73 år 886
74 år 927
75 år 898
76 år 927
77 år 813
78 år 742
79 år 609
80 år 592
81 år 557
82 år 480
83 år 462
84 år 438
85 år 310
86 år 309
87 år 251
88 år 218
89 år 201
90 år 183
91 år 133
92 år 138
93 år 83



94 år 74
95 år 50
96 år 42
97 år 40
98 år 23
99 år 17
100+ år 23
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