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Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever
Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående
skolhuvudmän - att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i
skollagen och börjar gälla den 1 augusti 2017. I detta cirkulär summeras vad den nya
skyldigheten innebär. Mer finns att läsa i proposition 2016/17:156 En skyldighet att
erbjuda lovskola.
Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte blir
behöriga till gymnasiet
Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i
nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed
ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan
behörighet.
Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade
undervisningstiden. I skollagen definieras lovskola som undervisning som anordnas
under lov under en termin eller utanför terminstid och inte är obligatorisk för eleverna.
Eleven kan alltså tacka nej till lovskola, men har hen tackat ja så ska hen också delta i
undervisningen. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från lovskolan ska elevens
vårdnadshavare informeras om att eleven varit frånvarande.
Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar och anordnas under
sommarlovet eller andra lov
Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna. Det kan
innebära att en och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i årskurs 8 samt 50
timmar i årskurs 9, förutsatt att eleven tillhör målgruppen för lovskola både när den
går i årskurs 8 och 9.
De nya reglerna i skollagen anger att lovskola ska erbjudas i juni samma år som
eleven avslutat årskurs 8 respektive 9. Utgångspunkten är således att lovskola ska
anordnas under sommarlovet. Men om huvudmannen hellre vill anordna lovskola
under andra lov är det möjligt att göra det. Om så sker kan huvudmannen avräkna den
tid som eleven deltagit i sådan lovskola.
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För att huvudmannen ska kunna göra en avräkning krävs att två förutsättningar är
uppfyllda. För det första måste lovskolan ha anordnats från och med augusti det år
eleven började årskurs 8 respektive 9 till och med vårterminen samma årskurs. Det är
alltså inte möjligt att avräkna tid för lovskola som anordnats under tidigare årskurser.
För det andra är det bara sådan tid som elever faktiskt deltagit i lovskola som får
räknas av.
Ett exempel: om eleven enbart deltagit i 10 av de 25 timmar som huvudmannen
erbjudit lovskola under terminstid ska eleven erbjudas 40 timmars lovskola i juni. Om
eleven däremot deltagit i lovskola minst 50 timmar under terminstid behöver eleven
inte erbjudas någon lovskola i juni.
Huvudmannen avgör på vilken eller vilka skolor lovskola anordnas
Huvudmannen bestämmer vid vilken eller vilka skolor som lovskola anordnas. Det är
alltså möjligt för huvudmannen att samla lovskolan till någon eller några skolor, vilket
kan vara nödvändigt för att få en rimlig utformning av undervisningsgrupperna och
tillgång till behöriga lärare.
Elever som gått ur årskurs 9 och fått undervisning i lovskola ska erbjudas att i
anslutning till denna genomgå prövning för betyg i de ämnen som undervisningen
avsett.
Lovskola tidigare under grundskolan än årskurs 8 och 9 fortsätter att som idag vara
frivilligt att erbjuda.
Samverkan/förhandling samt arbetstidsförläggning
Införandet av lovskola innebär en sådan förändring av verksamhet som gör det
nödvändigt för arbetsgivaren att påkalla förhandling enligt 11 § MBL, alternativt en
dialog mellan fack och arbetsgivare i ordinarie samverkan i de fall parterna tecknat
samverkansavtal.
SKL avser att återkomma under tidig höst 2017 med ytterligare information vad gäller
lovskola och arbetstidsförläggning kopplat till gällande avtalsvillkor enligt Bilaga M
och Allmänna bestämmelser.
Fristående huvudmän ska få tilläggsbelopp för elever i lovskola
Skollagens regler om tilläggsbelopp till fristående huvudmän utökas till att även
omfatta deltagande i lovskola. Det innebär att hemkommunen ska fastställa och lämna
tilläggsbelopp för elever vid fristående skolor som deltar i lovskola.
Lovskola får överlämnas på entreprenad
Undervisning i lovskola får överlämnas till en annan huvudman på entreprenad. Det
innebär att entreprenadavtal kan slutas till exempel kommuner emellan eller mellan
kommuner och fristående huvudmän att utföra undervisning i lovskola. Precis som i
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andra sammanhang innebär entreprenad att den som överlämnar verksamhet på
entreprenad fortfarande är huvudman för den. Det är huvudmannen som beslutar om
exempelvis verksamhetens mål och omfattning.
Kommunerna kompenseras genom generella statsbidrag
Kommunerna kompenseras för skyldigheten att erbjuda lovskola genom generella
statsbidrag med 30 miljoner kr (3 kr per invånare) 2017 och 60 miljoner kr (6 kr per
invånare) fr.o.m. 2018. Samtidigt minskas det riktade statsbidrag som idag finns att
söka för att erbjuda lovskola. Det kommer fortsättningsvis kunna sökas för lovskola
avseende elever i årskurs 6 och 7 samt gymnasiet.
Allmänna frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Eva-Lena Arefäll,
utredare, eller Kristina Söderberg, förbundsjurist.
Frågor om samverkan/förhandling samt arbetstidsförläggning kan ställas till Agnes
Gradstock, förhandlare.
Eva-Lena.Arefall@skl.se
Kristina.Soderberg@skl.se
Agnes.Gradstock@skl.se
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