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Budgetuppföljning per november 2020 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapporten per november 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är 4,0 mkr. Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 dvs 

ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har uppskattningsvis 17 

mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. 

Om inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av 

elevpeng kommer en avvikelse att uppstå för 2020. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna 

genom införandet av distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna 

vid införande av varje-dag-städ.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per november 2020 Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m. november visar på ett överskott motsvarande 4 mkr. 

2019 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta visar sig nu i en negativ avvikelse inom personalkostnad på ett antal skolor. Fortsatt 
arbete för att komma i balans kommer att göras framöver. Effekten av Corona syns i personalkostnad 
då fler än vanligt har varit sjukskrivna samt VAB under vårterminen. 

Det fanns en riskfaktor utifrån volymökningen och kostnadsökning HT-2020. Full hänsyn är inte tagen 
i budgetarbetet för den ökade elevvolymen. Anledningen till detta är att få ut så mycket ersättning som 
möjligt i Elevpeng och därmed skapa möjlighet för rektor att bygga en organisation. Den avvikelse som 
finns ackumulerat kommer att tas i anspråk under höstterminen för en utökad organisation (dvs nya 
klasser på flertalet skolor). 

Årets andra PLUPP-möte har ägt rum den 10:e september och där lyftes frågan om grundskolans 
långsiktiga underfinansiering. Flertalet kostnadsposter ökar mer jämfört med uppräkning vilket bidrar 
till krav på effektivisering. Dessa poster är dels lokalkostnad och distributionscentralen men även 
interna Borås Stad kostnader. Dessa är t ex organisation för Tjänstekort och ny IT förvaltningsmodell. 

En jämförelse mellan olika nämnders förutsättningar redovisades utifrån Kolada. Jämnstora kommuner 
har jämförts men även mot samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen (SCB). Analysen visar 
att Borås Stad grundskola ligger lägre vid jämförelse. En högre andel av välfärdsbidraget hade delvis 
justerat denna fördelning. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 1 390 468 1 390 468 0 1 519 360 1 519 360 0 

Statsbidrag 132 129 127 426 4 704 137 936 139 936 2 000 

Ersättning 
Migrationsverk 9 986 10 534 

-548 11 492 11 492 0 

Externt sålda 
platser 7 877 7 761 

1116 8 466 8 466 0 

Avgifter o övr int 142 233 137 541 4 691 150 045 151 045 1 000 

Summa 
intäkter 

1 682 693 1 673 730 8 963 1 827 299 1 830 299 3 000 

       

Kostnader       

Personal -1 142 880 -1 146 635 3 755  -1 250 825 -1 248 325 2 500 

Lokaler -152 815 -149 405 -3 410  -162 987 -166 987 -4 000 

Material -78 821 -63 585 -15 236  -69 957 -82 957 -13 000 

Köpta platser -164 570 -166 103 1 533  -181 203 -178 203 3 000 

Skolskjuts -48 686 -47 324 -1 362  -52 565 -55 065 -2 500 

Övr tjänster -89 829 -86 096 -3 733  -93 853 -97 853 -4 000 

Kapitalkostnad -1 078 -734 -344  -801 -801 0 

Buffert 0 -13 849 13 849  -15 108 0 15 108 

Summa 
kostnader 

-1 678 678 

 
-1 673 730 

-4 948  
-1 827 299 -1 830 191 -2 892 

       

Resultat 4 015 0 4015 0 108 108 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

28 574 24 559  24 559 24 559  

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfall t.o.m. november visar på ett överskott motsvarande 4,0 mkr. 

Detta överskott kommer främst av en icke utnyttjad buffert men även ett personalöverskott som dels 
uppstått av Corona-situationen. 

Viss släpande fakturering gjordes i maj från CFL som påverkar resultatet positivt med 2 mkr. 
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Skolorna arbetar med en anpassning till budgetnivå för personalkostnad 2020. 

De stora händelserna under året är: 

 Utbetalning i februari av överskjutande semesterdagar som inte har plockades ut under 2019. 
Denna utbetalning motsvarade ca 1,3 mkr. 

 Stora sjukskrivningar utan möjlighet att täcka samtliga behov under februari och mars. 

 Justering av reservering för löneavtal som har beslutats under oktober. 

Tillfälliga anställningar avslutas i och med att terminen avslutas i juni och nya anställningar med behörig 
personal påbörjas i augusti. Därav finns en kostnadsdämpande effekt på personalkostnad i juli. 

Från augusti startar även organisationen för höstterminen. I budgetarbetet togs medvetet inte helt 
hänsyn till den kommande volymökningen av elever. Detta för att påförhand få ut så mycket ersättning 
som möjligt till skolorna. Den positiva avvikelsen inom personalkostnad kommer därför att användas 
till en utökad höst-organisation. 

 

 

  

  

Livsmedel har kostat 48,1 mkr på 11 månader jämfört med budgeterat  43,3 mkr. Avvikelsen är därmed 
på 11 månader -4,8 mkr. Avvikelsen avstannade under april/maj. Orsaken till detta är Corona. Färre 
portioner mat har lagats samt utbudet har begränsats till FHM riktlinjer. I september med fortsättning i 
november har köken återigen gått upp på en hög produktionsnivå vilket syns i en fortsatt avvikelse. En 
rättvisande bild av distributionscentralens effekt på den ökade prisnivån kommer inte att synas under 
2020. 
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Avvikelsen inom lokalkostnad är efter november -2,9 mkr och förväntas nå -4 mkr vid utgången av 
2020. 

 

 

 

Den buffert som finns avsatt på 15,1 mkr har ännu ej disponerats om och förbrukats. Månadsvis finns 
1,25 mkr avsatt som faller ut i tillgänglig budget. På 11 månader har 13,75 mkr fallit ut. 
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2.1.1.2 Prognos 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 512 360 

Välfärdsmedel 7 000 

  

  

TOTALT 1 519 360 

2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -1 861 -2 208 347 -2 408 -2 134 

Administration -23 814 -23 744 -69 -26 008 -20 980 

Förskoleklass -49 046 -61 691 12 645 -67 542 -50 706 

Särskola -44 078 -41 255 -2 823 -45 039 -39 739 

Grundskola -973 942 -957 668 -16 275 -1 045 369 -930 022 

Fritidshem -105 186 -107 421 2 235 -117 205 -94 006 

Skolskjutsar (inkl admin) -50 726 -49 532 -1 195 -55 000 -52 147 

Kost och lokalvård -138 403 -133 085 -5 318 -145 681 -128 187 

Korttidstillsyn LSS 628 8 620 0 -321 

Buffert 0 -13 849 13 849 -15 108 0 

Totalt -1 386 432 -1 390 444 4 012 -1 519 360 -1 318 246 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 15 108 0 15 108 

Summa 15 108  15 108 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2020 Utfall Okt 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 346 12 328 12 076 12 374 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 694 1 697 1 646 1 643 

Summa köpta platser  1 743 1 746 1 703  

Antal elever i åk 1-9 i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 10 687 10 664 10 503  

Sålda platser    53  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2020 Utfall Okt 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 405 1 408 1 401 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  76 77 78 74 

Summa köpta platser  81 83 83  

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 350 1 350 1 341  

Sålda platser    53  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2020 Utfall Okt 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola  126 117 107 106 

varav köpta platser      

Antal elever i kommunens särskolor  105 104 106  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2020 Utfall Okt 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 866 4 735 4 866 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  289 299 289 309 

Summa köpta platser    24  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor  4 577 4 436 4 577  

Sålda platser      
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Budget 2021 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa budget 2021:2 för Grundskolenämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-26 Borås Stads budget för 2021 utifrån 

det förslag som Grundskolenämnden har beslutat. I detta förslag lyfte 

Grundskolenämnden upp 2 områden som skulle leda till en ökad 

resurstilldelning: Ökad volymkompensation till 100% samt att 

Grundskolenämnden undantas från effektivisering 2021.  

Grundskolenämndens budget anger även de fokusområden som nämnden valt 

att prioritera för att bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Budget 2021:2. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

För Grundskolenämnden är långsiktiga, stabila och realistiska planeringsförutsättningar avgörande för 
att kunna bedriva ett strategiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i strävan mot en ökad måluppfyllelse. 
Tillfälliga statsbidrag är med och finansierar bemanningen i basverksamheten. Riktade statsbidrag 
innehåller en osäkerhet som blivit tydligare i fackförvaltningsorganisationen då skolan har en stor andel 
av dessa. En 75%-ig volymuppräkning när skolverksamheten på grund av kraftig tillväxt ökar är inte 
realistisk. 

Det finns även andra icke påverkningsbara faktorer som inte inryms i en 75%-ig uppräkning tex 
höjning av personalomkostnadpålägg under 2020 samt årliga lokalkostnadsökningar som kommer av 
kapacitetshöjande byggnationer, men där en relativt stor andel av ökningen härrör från bristande 
underhåll – en s k underhållsskuld. Politiska beslut vad gäller finansiering av centrala funktioner samt 
införandet av kommungemensam distributionscentral bidrar även dessa till en kostnadsökning utöver 
ram. 

Inför 2021 fick nämnden i uppgift att beskriva effekten av 3 nivåer av effektiviseringskrav. 

Dessa är beskrivna tillsammans med det totala behov av anpassning som finns inför 2021 i budget 
2021:1. Anpassningsbehovet utöver effektiviseringskravet kommer av en kostnadsökning utöver 
ramuppräkning, som inte är drivna av vare sig nämndens eller förvaltningens beslut. Flera delar av 
dessa kostnadsökningar beskrivs i 4.3 Ekonomiska förutsättningar. 

En effekt av en minskad andel av tillgänglig ram som fördelas in i elevpeng till grundskolor påverkar 
främst möjligheten till socioekonomisk fördelning inom resursfördelningsmodellen (RFM). 

En basorganisation i skolan (t ex 1 lärare i varje klass) måste alltid inrymmas i grundbeloppet i elevpeng. 
Utöver detta grundbelopp fördelas strukturersättning utifrån det socioekonomiska indexet. 

I budget 2020 fördelades 55 mkr i socioekonomisk fördelningsnyckel. Skolor med lägst index d v s 
elever som anses ha störst förutsättning för att nå behörighet till gymnasiet får ca 2 500 kr per elev. 
Skolor med högst index får ca 10 000 kr per elev. 

En hypotetisk sänkning med 20 mkr i socioekonomisk resursfördelning kommer innebära att skolor 
med högt socialt index kommer att få reducera sin bemanning. 
Exempelvis kommer Särlaskolan F-6 få en ekonomi för en jämförbar personaltäthet med 2020 års 
bemanning på Sjöboskolan. Bodaskolan 7-9 kommer få en ekonomi för en jämförbar personaltäthet 
med 2020 års bemanning på Engelbrektskolan 7-9. 

Då nämnden bedömer att det finns marginella anpassningar att göra innan medel fördelas till skolorna, 
sker lejonparten av anpassningen på områden inom rektors mandat: främst lärare och annan personal 
som arbetar direkt med eleverna. 

En minskning av socioekonomisk medel är därför inte en effektiviseringsåtgärd utan en följdeffekt av 
ett försämrat ekonomiskt utgångsläge. 

Nämnden anser att denna konsekvens är allvarlig och föreslog till KF att Grundskolenämnden 
undantas från effektiviseringskrav 2021. Uteblivet effektiviseringskrav bedöms vara rimligt inte minst 
mot bakgrund av den omotiverat låga tilldelning av välfärdsmedel som Grundskolenämnden tilldelades 
i april 2020. Ett effektiviseringskrav om 1% har därefter beslutats. Detta avdrag motsvarar 15,2 mkr 
och samtidigt har tillskott beslutats om 10 mkr. En höjning av grundhyresnivå har även beslutats för 
Lokalförsörjningsnämnden och för denna ökning har Grundskolenämnden erhållit ett tillskott om 
4 mkr. 

Vidare anser nämnden fortsatt att volymkompensationen för grundskola ändras till 100 %, vilket för 
2021 skulle bidragit med ca 6 mkr. Den nuvarande underkompenserade uppräkningen urholkar gradvis 
skolans verksamhet. Nämnden uppfattar det som orättvist i skenet av uppräkningen till andra nämnder: 
T ex Förskolenämnden samt Vård- och omsorgsnämnden som kompenseras med 100 %; Vidare har t 
ex Kulturnämnden har en ren prisuppräkning utan volymkompensation utan krav på volymökning likt 
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utbildningsnämnderna och drabbas därmed aldrig av det ett inbyggda effektiviseringskravet som 75 % 
uppräkning utmynnar i. 

Fokusområden 

Nämnden strävar efter att verksamheterna långsiktigt arbetar med tre fokusområden: Systematiskt 
kvalitetsarbete, Relationer och processledning, samt Bilden av skolan, som grundläggande och generella 
perspektiv. 

Inför 2021 har nämnden valt att fortsatt prioritera de fem identifierade områden som identifierades 
under 2020 för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna: 

 Rektors/Enhetschefs förutsättningar 

 IT och Digitalisering 

 Samverkan 

 Social hållbarhet 

 Matematik 

Matematik har tillkommit sedan Budget 2021:1 och är ett resultat av uppdraget Åtgärdsplan för andelen 
som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. 

  

2  Omvärldsanalys 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2020-2024. 
Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering. 

Tiden från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt 
detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som 
måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar. 

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en planeringsfaktor i Grundskolenämndens 
verksamhets- och lokalplanering. 

För skolan är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren framgår 
av nedanstående tabell. 

 

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser folkbokförda barn i Borås vilket exkluderar asyl- 
och tillståndssökande samt en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör 
grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och 
tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag. 

Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2020 och 31 dec 2021 som 
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grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2021. 

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300 fler 
barn/elever varje år till en ökning på 117 barn/elever 2024. Under prognosperiodens fem år från dec 
2020 till dec 2024 är ökningen för elever i F-9: 973 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är 
denna lägre under prognosperiodens fem år. 

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta, Sjöbo och Trandared och är en stark 
bidragande faktor till förändringen av antal elever. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika 
före detta kommundelarna. 

 

  

 

  

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för 
Grundskolenämnden 

Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i 



Grundskolenämnden, Budget 2021:2 6(27) 

huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnad. 
Inriktningen av statsbidrag kan ändras t ex har lågstadiesatsning och fritidshemsatsning upphört men 
likvärdig skola har ökat vilket bidrar till osäkrare planeringsförutsättningar för rektor. 

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2021 är ännu inte fullt fattade. Vissa antaganden om att de finns kvar 
utifrån nuvarande regler och nivåer har gjorts och finns med i budgetförslaget. Här avses i huvudsak 
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Beslut har fattat om statsbidraget 
för "en likvärdig skola" och detta har ökat från 56 mkr till 70 mkr. För att erhålla bidraget finns 
begränsningar i hur kommunens kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och 
grundskola samt elevhälsa till grundskola utvecklas. 

Det statsbidrag som fanns under VT 2020 för lågstadiesatsning upphör till 2021. Andra statsbidrag som 
Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är svårberäknade beroende på osäkerhet i dels 
volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket beslutar i de enskilda asylärendena. 

Kompetensförsörjning 

SKR menar att för att täcka rekryteringsbehovet av lärare i Sverige så skulle dubbelt så många lärare än i 
dag behöva påbörja en lärarutbildning för att täcka rekryteringsbehovet. Samtidigt blir antalet elever fler 
och många lärare går i pension. För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och 
lång sikt. 

Det handlar både om att rekrytera och behålla lärare, vidareutbilda personer med tidigare utbildningar i 
andra yrken, nyanlända lärare och yrkesverksamma lärare som saknar behörighet eller vill komplettera 
sin behörighet. Andra yrkesgrupper behöver också komma in i verksamheten. 

Fokus på stärkt ledarskap, en aktiv lönepolitik, fortbildning för lärare och lokalt arbetsmiljöarbete som 
tar hänsyn till frågor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för att lyckas med 
kompetensförsörjningen. 

Lokalsituationen 

- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden 

Nämnden upplever en brist på lokaler. Frågan har tre delar: 

· Kapacitetsutbyggnad av elevplatser 

· Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minskad kostnad per elev och per kvm) 

· Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet) 

Utifrån aktuell ekonomisk situation prioriteras att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den 
förväntade elevökningen. I andra hand kommer upprustning och anpassning utifrån effektiviteten, 
pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och hyra per elev. Först i tredje hand kommer byggnadernas 
kvalitetsmässiga ändamålsenlighet. 

Orsaken till denna prioritering är den stora elevökningen, tidigare eftersatt kapacitetsutbyggnad och att 
den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täcka högre hyror när resurserna ökas. 
Denna är direkt kopplat till volymökningen, elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå inom 
oförändrad resurs innebär risk för uttunning av lärartätheten och har en koppling till regler för riktade 
statsbidrag som beskrivs ovan. 

Kostnadseffekten för Grundskolenämnden men även Lokalförsörjningsnämnden med bl a tillfälliga 
modullösningar blir dyr varför det ekonomiskt är viktigt att Grundskolenämnden får tillgång till den 
kapacitetsökning som stadens planerade expansion uttryckt i befolkningsprognosen genererar. 

I föreliggande budget har inga andra antaganden vad avser friskolornas kapacitet gjorts än de som 
nuvarande enskilda skolor i Borås har för kapacitet i dagsläget. Skulle någon tilläggs- och eller 
nyetablering ske kan de ge krav på revidering av nämndens eget kapacitetsbehov. 

Bilden av skolan 
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Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till. 
Förväntningarna är höga, även från de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En 
negativ bild av skolan som arbetsplats, där kraven är för höga, stödet dåligt och lönen låg leder bland 
annat till att färre vill utbilda sig till lärare eller andra yrken som förekommer i verksamheten. Samtidigt 
har vi ett stort behov av att nyrekrytera under många år framöver. Föräldrar är viktiga när unga väljer 
utbildning, och få föräldrar uppmuntrar sina barn att bli lärare. 

Bilden av våra skolor har stärkts de senaste åren men behöver arbetas med kontinuerligt, ett arbete som 
börjar i relationerna mellan medarbetare i skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att 
samtliga medarbetare skall bära en i grunden positiv bild av sin skola och av skolan i Borås. 

Språkutmaningen i skolan 

De senaste åren har många nyanlända elever kommit till Borås, vilket innebär en stor utmaning för 
skolan. I många klasser finns det mycket stor variation i var eleverna befinner sig i sitt modersmål samt 
kunskapsutveckling inom svenska. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa 
undervisningen. Eleverna har behov av att få utveckla sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig 
innehållet i undervisningen och utvecklas mot kunskapskraven. 

Undervisningen i alla ämnen behöver beakta detta behov och innehålla språkutvecklande pedagogik 
och stöd. 

Digitaliseringen 

Samhället utvecklas fort gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt. 
Alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, trådlös 
infrastruktur. 

Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till fysiska läromedel 
fortsatt behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetens hos personal, vilket 
bland annat ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering. Tredje förutsättningen 
som måste finnas är upparbetade arbetssätt för att drifta och utföra support på de digitala verktygen på 
respektive skola. Borås stads gemensamma IT-enhet (Dataservice) ansvarar för den trådlösa 
infrastrukturen medans skolan ansvarar för de digitala verktygen. 

Elevernas psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap runt psykisk 
ohälsa. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt 
socialstyrelsen. 

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den 
psykiska ohälsan 

Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vara avgörande för eleverna som lever bakom 
statistiken om den växande ohälsan. Detta utförs dels genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö men 
även ett medvetet pedagogiskt dagligt arbete. 

  

  

2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Effektiviseringskravet har  fastställts till -1% vilket medför ett avdrag på 15,2 mkr. 

Samtidigt beslutades följande tillskott; 

8mkr + 2 mkr för ökad måluppfyllelse totalt 10 mkr. Tillskottet tillförs verksamhetsområde grundskola. 

4 mkr för ökade lokalkostnader. Dessa var dock inte kända i Budget 2021:1 dvs tillskottet tas ut via en 
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kostnadsökning 2021. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80  

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska 

öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda 
skolenhetens funktion. Sedan omorganisationen 2017 har Grundskoleförvaltningen arbetat med att 
förbättra organisation, likvärdighet, processer och stöd. Skolornas verksamhetsplaner utgår nu ifrån en 
gemensam struktur och det finns ett utarbetat system för uppföljning där verksamhetscheferna möter 
rektorerna varje månad. I skolenheternas verksamhetsplaner framgår det hur man avser stärka de 
avgörande faktorerna för elevernas resultat. 
 
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Ett av utvecklingsplanens 
områden är rektors/enhetschefs förutsättningar, vilket skall förbättra resultaten ytterligare. Ett annat 
område är elevers skolnärvaro, vilket innebär att Grundskoleförvaltningen och skolenheterna ska 
förbättra främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att öka elevernas närvaro i skolan. 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda 
skolenhetens funktion. Sedan omorganisationen 2017 har Grundskoleförvaltningen arbetat med att 
förbättra organisation, likvärdighet, processer och stöd. Skolornas verksamhetsplaner utgår nu ifrån en 
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gemensam struktur och det finns ett utarbetat system för uppföljning där verksamhetscheferna möter 
rektorerna varje månad. I skolenheternas verksamhetsplaner framgår det hur man avser stärka de 
avgörande faktorerna för elevernas resultat. 
 
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Ett av utvecklingsplanens 
områden är rektors/enhetschefs förutsättningar, vilket skall förbättra resultaten ytterligare. Ett annat 
område är elevers skolnärvaro, vilket innebär att Grundskoleförvaltningen och skolenheterna ska 
förbättra främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att öka elevernas närvaro i skolan. 
 
Vidare ska Grundskoleförvaltningen satsa på att 
•Utveckla huvudmannastöd till skolorna gällande ämnet svenska som andraspråk, avseende såväl vilka 
elever som ska läsa ämnet som hur undervisningen kan organiseras. 
•Utveckla huvudmannastöd till skolorna gällande språkutvecklande arbetssätt. 
•Inventera screeningmaterial och analysera om de är adekvata. 
•Rikta insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom områdena flickors och pojkars 
resultat, likvärdig bedömning och lärmiljöer. 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Det systematiska arbetet inom ramen för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas. 
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som 
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut 
nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande 
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att 
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Grundskolenämnden ska tillsammans med 
Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att 
den enskilda eleven drabbas. 

Under 2020 har en rapport tagits fram i 
Grundskolenämnden utifrån den 
kostnadsutveckling som har skett. Fokus i denna 
rapport har varit att beskriva kostnadsutveckling 
och hur skolskjuts fördelar sig mellan olika 
transportsätt samt en kostnadsjämförelse med 
andra kommuner. Möte planeras under 2021 
tillsammans med Tekniska nämnden för fortsätt 
analys av skolskjuts samt ge förslag på hur 
regelverk kan förändras för att bryta 
kostnadsutvecklingen. 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Riktlinje för "hantering och upplåtelse av skollokaler 
i samband med övernattning vid evenemang"  har 
tagits fram under 2020. Denna möjliggör att 
använda vissa skolor för övernattning.  
En kontakt kommer att tas med 
Lokalförsörjningsnämnden under 2021 för att se 
över fler möjligheter till föreningsaktivitet i skolans 
lokaler. En begränsning finns fortsatt i och med 
avsaknad av digital låsmöjlighet i flera lokaler.  
 
Ett kontinuerligt arbete sker även inom 
Utbildningsklustret för att gemensamt se över 
möjlighet till att utnyttja varandras lokaler. Främsta 
syftet är då att skapa kapacitet för rätt verksamhet 
på rätt plats vid rätt tillfälle. Merparten av detta 
arbete utförs mellan Förskoleförvaltningen och 
Grundskoleförvaltningen. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att reda ut på 
vilket sätt tydliga och lättsökta profiler på olika 
skolor kan bidra till att uppnå utveckling i ovan 
nämnde utmaningar. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i dialog 
med rektorerna ta fram ett förslag på hur en speciell 
skolenhet eller särskild undervisningsgrupp riktad 
till särskilt utmanande barn kan se ut. I uppdraget 
skall särskilt belysas vilka åldrar som är lämpligast 
att rikta in sig på , dimensionering, organisation 
och  kostnad. Uppdraget skall slutredovisas vid 
senast nämndens sammanträde i juni. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

Grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra 
kompetensutvecklande aktiviteter för personalen 
inom särskolan för att på så sätt stärka och 
utveckla verksamheten ytterligare. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

Alla skolenheter i Borås skall under 2021 inventera 
på vilket sätt ytterligare trygghetsskapande insatser 
kan göras i vardagen för att fortsätta den 
utvecklingen. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

Grundskolenämnden skall under 2021 genomföra 
ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett 
framtidsinriktat inriktningsdokument för grundskolan 
i Borås. Arbetet skall leda till en formulerad målbild 
och prioriteringar för grundskolan för kommande år. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
arbetssätt som främjar flexibilitet avseende när man 
börjar sin skolgång och när man byter mellan 
årskurser och stadier så att skolgången går i takt 
med barnets utveckling och förmåga. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att kartlägga 
gruppen av elever som inte klarar skolan. Studien 
skall ge svar på när problemen generellt kan 
upptäckas och identifieras redan i lågstadiet för att 
utifrån det sätta in tidiga insatser. 

Planering av uppdrag utförs i Januari 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

   30,8 23 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en radie på 15 mil från 
Borås tätort definieras som närproducerat. Nämnden arbetar för en ökad andel närproducerade 
livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd 
närproducerade livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå detta mål. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

 42,8 39,4 42,4 45 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Livsmedelspriserna har med det nya upphandlingsavtalet, som trädde i kraft maj 2019, ökat med 
ca 10%. Detta kan framförallt härledas till att livsmedelsleverantörerna vid den nya upphandlingen tog 
höjd för att inrymma den rabatt som förväntades finansiera Borås Stads distributionscentral. Detta 
innebär att distributionscentralen i praktiken bekostas av elevernas livsmedelsbudget och att budgeten 
för skolans matportioner behöver minskas med 10% under 2020.  
Prisökningar utöver den indexökning på 1,7 % Kommunfullmäktige angivit kommer alltså att vägleda 
inköpen under 2020, vilket kan komma att leda till en sänkning av andelen ekologiska livsmedel. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

  35 38  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Alla nivåer i organisationen skall arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen 
arbetar efter Borås Stads gemensam SAM kalender och de krav som ställs i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet uppfyller arbetsmiljölagens intentioner att skapa en hälsofrämjande och säker 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och arbetet i skolan 
behöver ta fasta på de åtgärder som man själva kan styra över, där arbetsbelastningen är en av de 
viktigaste frågorna för en god arbetsmiljö. För samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en 
strukturerad introduktion. Uppdragsdialoger med alla lärare ska tydliggöra ansvar, förväntningar, krav 
och befogenheter och alla medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef. För att 
tydliggöra chefsuppdraget för den enskilda chefen ska den överordnade chefen arbeta med 
introduktion, chefsöverenskommelse och medarbetarsamtal. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att 
antalet timavlönade inte ska öka. En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad 
sjukfrånvaro. Alla nivåer i organisationen skall därför arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stads bemanningsenhet har under sjukdomstopparna under året  haft svårt att få fram vikarier. 
Verksamheterna har därför gjort en viss överanställning för att täcka vikariebehovet under dessa 
månader. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 

Varje chef på förvaltningen uppmuntrar sina medarbetare till en aktiv livsstil genom Borås Stads 
friskvårdsbidrag som gäller alla typer av aktiviteter som Skatteverket godkänner som avdragsgill 
friskvård. Arbetsplatsens hälsoinspiratören fungerar som stöd till chefen i detta arbete. 
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3.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda 
alternativet. Uppdraget ska redovisas senast 
halvårsskiftet 2021. 

Grundskoleförvaltningens kostverksamhet kommer 
att vara Kommunstyrelsen behjälplig med att 
genomföra en utvärdering av kostverksamheternas 
placering i den omgjorda nämndorganisationen i 
Borås Stad. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 307 939 310 939 309 000 309 000 0 

Kostnader -1 812 131 -1 830 299 -1 858 151 -1 857 069 1 082 

Buffert -15 168 0 -15 649 -15 637 12 

Nettokostnader -1 519 360 -1 519 360 -1 564 800 -1 563 706 1 094 

Kommunbidrag 1 519 360 1 519 360 1 564 800 1 563 706 -1 094 

Resultat 0 0 0 0 0 

Ackumulerat resultat 24 559 24 559 24 559 24 559 0 

      

Nettoinvesteringar 14 500 10 850 10 000 6 000 -4 000 

4.2 Nämndens uppgift 

Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen 
enligt Skollagen och andra skolförfattningar. 

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom som nämnden ansvarar för. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åligger kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska 
utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever 
sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre 
trygghet, självförtroende och självständighet. 

Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till 
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barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd. 
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt ska fritidshemmen även bidra till att stärka barnens 
förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. 

Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för 
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens 
grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska 
också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen 
anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges 
goda utvecklingsmöjligheter. 

Grundsärskolan är en egen skolform. I grundsärskolan går elever som har intellektuell 
funktionsnedsättning och som dessutom inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Eleverna 
läser ämnen eller ämnesområde, eller en kombination av båda. För många elever är det positivt att gå i 
en grundsärskoleklass där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och 
förutsättningar. Andra särskoleelever trivs bra i grundskolan och då är det möjligt att gå kvar som s k 
integrerad elev. I grundsärskolans ämnen får eleven betyg endast om eleven eller elevens 
vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte 
jämföras med betyg från grundskolan. I grundsärskolans ämnesområden sätts inga betyg. Efter 
grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Om eleven önskar 
och om skolan bedömer att hen har förutsättningar, kan eleven söka och antas till några av 
gymnasieskolans introduktionsprogram. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomisk planeringsram: 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-15 om inriktning för planeringsram (kommunbidrag). Nytt beslut 
fattades sedan i KS 2020-10-26 där effektiviseringskrav och tillskott beslutades. 

Kommunbidrag 2021 innan avdrag uppgår till 1 564,9 mkr och kommunbidrag 2020 uppgår till 1 519,4 
mkr. Till denna ram görs ett effektiviseringsavdrag om -15,2 mkr. Samtidigt beslutades om tillskott 
8 mkr för ökad måluppfyllelse samt 4 mkr för ökade lokalkostnader som kommer utöver den prognos 
som har lämnats från lokalförsörjningsförvaltningen. 

Utöver detta tillskott beslutades 26 nov om ytterligare tillskott om 2 mkr för ökad måluppfyllelse. 

Planeringsramen 2021 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2020 med avdrag för tillfälligt anslag och 
uppräknad med index- och volymökning beroende på fler elever enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. 

Index uppräknas med 2,0 % för personalkostnad och 1,0% för övrigt. Sammanvägt index 1,7%. Denna 
uppräkning förutsätts användas för prisuppräkning av interna tjänster, internhyror mm inom Borås. 
Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 26 mkr. Indexökningen är kompensation 
för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala förändringar i 
verksamheten. 

Volymuppräkningen baseras på förväntade barn folkbokförda i Borås i åldern 6-15 år i Borås. 
Ökningen avser prognostiserad ökning mellan 2020-06-30 och 2021-06-30. Ökningen är beräknad till 
243 barn. Kommunbidraget räknas upp med 75% av volymökningen dvs för 182 barn och ger en 
kommunbidragsökning med 19,6 mkr. Avdraget för mellanskillnaden mellan 100% och 75 % 
volymuppräkning uppgår till 6,2 mkr. För fritidshem är volymkompensationen fortsatt 100%. Resurser 
för nämndgemensam administration räknas inte upp för volymförändring. 
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Kommuninterna bidrag och kostnader 

Utgångspunkten är att interna priser i Borås Stad följer angivna index men under höstens process med 
underlag till budget kan man se att flertalet förvaltningar och kostnadsposter överstiger uppräkning av 
Borås Stads angivna index. 

Vad gäller hyror har schablonerna räknas upp med 1,0% och därefter beslutades om nya grundhyror 
vilket gör att grundhyror ökar med 4 mkr utöver 1%. 

Det bidrag som erhålls av Arbetslivsnämnden till CFL-verksamheten förväntas uppgå till 3 mkr och 
innebär en halvering från 2020. 

Riktade statsbidrag: 

Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs 
ett antagande om dess storlek för 2021 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om 
bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste 
beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. De är ett 10-tal bidrag 
med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. Budget 2021 
innebär en ökning jämfört med budget 2020. Den satsning på lärarassistenter som startade slutet 2019 
förutsätts finnas kvar till samma nivå 2021. 
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Bidraget "Likvärdig skola" riktar sig till förskoleklass och grundskola. Det tar sin utgångspunkt i att alla 
elever skall ha en likvärdig skola och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att 
få tillgång till bidraget får inte kommunen minska de egna kostnaderna för personal i förskoleklass eller 
för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. 
Skolverket kommer med särskilda anvisningar. Tillgängliga bidragsramar fördelas mellan kommunerna 
enligt ett antal socioekonomiska kriterier och kommuner väljer att söka om de kan uppvisa att de kan 
uppfylla kraven. 

Lågstadiesatsningen som har pågått sedan 2014 sträckte sig t.o.m VT 2020 vilket gör att detta 
statsbidrag är borta inför budget 2021. 

Karriärtjänster har utökats inför 2021 med 4,7 mkr. Denna ökning representerar hela utökning av 
Grundskoleförvaltningens ökade statsbidrag. 

Det man skall bära med sig vid analys av effekt av statsbidrag är vilka statsbidrag som påverkar 
bemanningsnivå. Karriärtjänster är inte ett sådant bidrag utan där bibehålls bemanning och 
statsbidraget går ut som extra lön.  Detta bidrag skiljer sig därför åt jämfört med "Likvärdig skola" och 
Lågstadiesatsningen som båda bidrar till en högre nivå av grundbemanning i skolan. 

Asylsökande: 

Elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås. Dessa är asyl- och 
tillståndssökande för vilka grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos Migrationsverket. Volymen 
är svår att bedöma beroende på dels osäkerheten i antalet som kommer till staden dels hur fort 
Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl eller uppehållstillstånd. Antalet 
nya tillkommande har minskat väsentligt sedan 2015 men det finns under flertal år många i 
skolsystemet. Dessa elevers finansiering uppgår till 102 tkr per elev och tillförs berörd skola. Ett beslut 
har även fattats av migrationsverket att stänga sina boenden i Borås och koncentrera sin verksamhet till 
Vänersborg och Halmstad. Volymen är därför ännu osäkrare inför HT 2021. 

Budgeterad nivå Våren 2021 utgår ifrån Hösten 2020 men Hösten 2021 är halverad utifrån Våren 2021. 
Det gör att ersättningen beräknas till 7,7 mkr för 2021. (varav 5,1 VT 2021 och 2,6 HT 2021) 

Skolskjuts: 

Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska 
förvaltningen och uppgifter i denna budget är preliminära uppskattningar. 

För tillfällig skolskjuts till särskild evakueringslokal har i Borås stads budget 2018 angivits täckas av 
Kommunstyrelsen. Sedan 2019 har Grundskolenämnden finansierat kostnaden och förväntas göra så 
fortsatt under 2021. Flera skolor är aktuella för om-, till och nybyggnad. Det blir aktuellt för bl a 
Myråsskolan under 2021 

Lokalkostnader och kapacitetsbehov: 

Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer. 
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 704 kr/kvm för äldre och 1 158 
kr/kvm för nybyggda skolor i 2021-års hyresnivå. För moduler/tillfällig lokal är det verklig kostnad 
som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i 
underlaget för kommande schablonhyror. 

Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs kapacitetshöjande kommer den höga 
hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den demografiska utvecklingen ger en anslagsökning 
på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Dessa två ekonomiska förutsättningar kommer vara svårt att 
hantera för dessa nya skolor och ställa ytterligt stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre 
kvm/elev. 

Till 2021 kommer Björkhöjdskolan utöka ytan i den inhyrda fastigheten Samariten, vilket ger en ökad 
hyreskostnad. Diskussioner pågår om nivå för hyra 2021. 

Övervältringskostnader - Finansiering av andra kommunala verksamheter 
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Inom Borås stad görs fördelningar av kostnader från olika verksamheter. Som inte beslutas i respektive 
nämnd. Nämnden önskar en ökad transparens inom den ekonomiska ramtilldelningen. 

I vissa fall är det tydligt genom en beskrivande fakturering och i vissa fall finns det inbyggt i en hög 
timtaxa, fördelningsnyckel eller annan avgift. Inga kända beslut för ny verksamhet finns för 2021 utan 
samma kostnader förväntas (exkl index) utifrån budget 2020. Exempel på verksamheter som 
Grundskoleförvaltningen finansierar inom egen ram redovisas nedan; 

 

Nämnden förordar ett direkt kommunbidrag till att finansiera dessa verksamheter. 

Summering anpassningsbehov inför 2021 

Nedan redovisas förändringar mellan budget 2020 och preliminära intäkter/kostnader 2021. 

  

 

Förändringar i intäktsnivå beräknas till en ökning motsvarande 46,3 mkr. 
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Förändringar i Kostnadsnivå beräknas till en ökning motsvarande 76,4 mkr. 

Dessa beräkningar resulterar i behov av anpassning motsvarande 30 mkr. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för 
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen 
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från 
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar 
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att 
kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete 
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik. 

I juni 2018 antog Grundskolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och 
denna plan följs upp fortsatt under 2021. 

4.4 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 4 795 4 795 4 795 8 553 3 758 

Kostnad -30 803 -30 303 -31 327 -40 171 -8 844 

Nettokostnad -26 008 -25 508 -26 532 -31 618 -5 086 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 408 -2 408 -2 449 -2 370 79 

Nettokostnad -2 408 -2 408 -2 449 -2 370 79 
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Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Förskoleklass      

Intäkt 9 150 9 159 9 150 9 150 0 

Kostnad -76 692 -72 692 -77 996 -75 579 2 417 

Nettokostnad -67 542 -63 533 -68 846 -66 429 2 417 

Särskola      

Intäkt 2 734 2 734 2 734 2 734 0 

Kostnad -47 773 -54 773 -52 585 -54 222 -1 637 

Nettokostnad -45 039 -52 039 -49 851 -51 488 -1 637 

Grundskola      

Intäkt 142 912 144 912 143 912 143 912 0 

Kostnad -1 188 281 -1 199 389 -1 217 527 -1 208 854 8 673 

Nettokostnad -1 045 369 -1 054 477 -1 073 615 -1 064 942 8 673 

Fritidshem      

Intäkt 41 874 41 874 41 874 41 874 0 

Kostnad -159 079 -157 079 -160 783 -159 008 1 775 

Nettokostnad -117 205 -115 205 -118 909 -117 134 1 775 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkt 1 106 1 106 1 125 1 125 0 

Kostnad -1 106 -1 106 -1 125 -1 125 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Skolskjutsar      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -55 000 -57 500 -59 000 -59 000 0 

Nettokostnad -55 000 -57 500 -59 000 -59 000 0 

Kost och lokalvård      

Intäkt 105 368 106 368 105 368 105 368 0 

Kostnad -251 049 -255 049 -255 317 -260 456 -5 139 

Nettokostnad -145 681 -148 681 -149 949 -155 088 -5 139 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -15 108 -15 108 -15 649 -15 637 12 

Nettokostnad -15 108 -15 108 -15 649 -15 637 12 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      
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Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 307 939 310 948 308 958 312 716 3 758 

Kostnad -1 827 299 -1 845 407 -1 873 758 -1 876 422 -2 664 

Nettokostnad -1 519 360 -1 534 459 -1 564 800 -1 563 706 1 094 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Effektiviseringskravet har fastställts till -1% vilket medför ett avdrag på 15,2 mkr. 

Samtidigt beslutades följande tillskott; 

8mkr + 2 mkr för ökad måluppfyllelse totalt 10 mkr. Tillskottet tillförs verksamhetsområde grundskola. 

4 mkr för ökade lokalkostnader. Dessa var dock inte kända i Budget 2021:1 dvs tillskottet tas ut via en 
kostnadsökning 2021. 

  

4.4.2 Central administration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Central administration befinner sig fortfarande i en effektiviseringsfas där investeringar i bl a 
uppbyggnad av IT-miljön medför kostnader av engångskaraktär. 

Grundskoleförvaltningen har även under 2020 tagit över bemanningsenhet pedagogik från 
stadskansliet. Stor del av verksamheten faktureras till de förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens 
tjänster. Av den förändrade kostnaden mellan Budget 2020 och 2021 står bemanningsenheten för 
8,5 mkr. Nytt för 2021 är även att IT-kostnader för timanställda vikarier belastar bemanningsenheten 
och ingår i fakturering till andra förvaltningar. 

Det finns även ökade kostnader från stadskansliet som ingår i de kostnadsökningar som finns inom 
verksamhetsområde central administration (te x koncerninköp, strategisk IT, kommunikationsavdelning 
etc) 

En viss fördelning av lokalkostnaden för Olovsholm har även flyttats till verksamhetsområde central 
administration. 
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Administrationen kommer fortsatt arbeta med effektiviseringar utifrån utvecklingsplanen 

4.4.3 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Den politiska verksamheten är i grunden oförändrad i struktur under 2021. De extraordinarie insatser 
som infördes under 2019 i form av utbildningstillfällen i anslutning till nämndens möte har minskat 
under 2020. Under 2021 kommer ett antal planeringsdagar för nämndens ledamöter som komplement 
till ordinarie nämndmöte. 

4.4.4 Förskoleklass 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Förskoleklassen är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till 
stor del med de för Grundskolan. 

De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för förskoleklassen. 
Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till 
förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar. 

Såsom varande nämndens "första verksamhet" inom nämndens uppdrag som möter brukarna (i 
kronologisk mening), är det viktigt att ett korrekt nuläge etableras i fråga om barnens kunskaper och 
färdigheter. Detta startläge är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, samt ger samtidigt ett 
slutläge/resultat för Förskolenämndens ansvarsområde. 

Nämnden vill säkra kvaliteten i förskoleklassen och konsekvenserna av föreliggande fördelning av 
budgetmedel mellan verksamheterna bedömer nämnden bli marginella för förskoleklassverksamheten, 
jämfört med läget 2020. 

Volymen förväntas öka marginellt och ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index. 

4.4.5 Särskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Med särskola avses de elever som läser enligt särskolans läroplan. Dessa elever kan befinna sig på en 
särskoleenhet eller vara individintegrerade på grundskoleenheter. 

Under läsåret 2019/2020 har antal barn i särskolan ökat, varför anslaget till verksamheten har ökat inför 
2021. Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in i grundsärskolans grupper och att 
antalet integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns från vårdnadshavare en önskan om att 
förvaltningen individintegrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag, särskilt i de lägre 
skolåldrarna. Denna utveckling ser nämnden positivt på då kompetens och förståelse kring 
funktionsvariationer och tillgängliggörande av undervisningen ökar för såväl personal som de övriga 
eleverna. Därför ser nämnden det som angeläget att villkoren för individintegrering är relevanta, såväl 
kompetensmässigt som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta 
tydliga och robusta villkor för individintegrering av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas 
behov och inte skolornas organisation. 

Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för 
grundskolan. 

Den ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index. 
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4.4.6 Grundskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs i kap 2 har stor 
inverkan på grundskolan. I synnerhet utgör de demografiska utmaningarna ett nav kring vilket såväl 
kompetensförsörjning som lokalsituation kretsar. Nämnden ser det därför som avgörande för sitt 
uppdrag att arbetet med Lokalresursplanens genomförande har hög prioritet i hela kommunen. 

Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till 
förvaltningen att arbeta med inom ramen för utvecklingsplanen, täcker in och möter dessa 
omvärldsförändringar på ett effektivt sätt. 

Ekonomiska förutsättningar och utmaningar som beskrivs i kap 4.3 härrör sig tills största delen 
grundskolan. Inför 2021 bedöms nämnden stå inför ett underskott motsvarande -21 mkr varav största 
delen hänför sig till grundskola. Till detta underskott skall ett effektiviseringskrav läggas. 

Effekter av denna obalans samt effektiviseringskrav beskrivs närmare under punkten 4.3.1 
Effektiviseringskrav 2021. 

Nämnden bedömer att denna konsekvens är icke önskvärd och föreslår därför KF att 
Grundskolenämnden undantas från effektiviseringskrav 2021 samt att volymkompensationen för 
grundskola ändras till 100%. Förskolenämnden samt Vård och omsorgsnämnden kompenseras med 
100% volymkompensation vilket då även grundskolan bör göras. 

Denna förändring på 100% volymkompensation bidrar med 6 mkr. 

4.4.7 Fritidshem 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till 
stor del med de för Grundskolan. 

De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för fritidshemmet. 
Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till 
förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar. 

4.4.8 Korttidstillsyn LSS 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser 
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom 
överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten. 

4.4.9 Skolskjutsar 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Kostnaderna för skolskjuts bedöms av tekniska nämnden som på uppdrag av Grundskolenämnden 
ombesörjer upphandling, planering och kostnadsuppföljning av skolskjuts. Angivna uppgifter om 2021 
är en prognos utifrån aktuellt elevantal och kända förändringar. 
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Kostnaden beräknas till 59 mkr för 2021 och är en ökning jämfört med budget 2020 på 4 mkr. 

Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt dvs Myråsskolan kommer 
att finansieras av Grundskolenämnden. 

  

 

Skolskjuts har gått från ett rullande 12 mån värde på 45 mkr till 57 mkr och prognostiseras till 2021 nå 
59 mkr genom en evakuering av Myråsskolan. R12 för respektive månad representerar ett summerat 
värde 12 månader tillbaka dvs kostnaden för 1 års skolskjuts. 

4.4.10 Kost och lokalvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda 
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för 
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stads perpektiv. Ett exempel på detta är att 
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad. 

Kostverksamheten skall under 2021 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil, 
företrädesvis med en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom befintlig budget. 

Kostverksamheten kommer under 2021, tillsammans med den pedagogiska verksamheten, fortsätta 
arbetet med att utveckla elevernas delaktighet i matsedeln genom välstrukturerade matråd. 
Målsättningen är att därigenom också öka nöjdheten med måltiderna som serveras i skolan. 

Utifrån de städinspektioner som miljöförvaltningen genomfört vid skolorna i Borås är det tydligt att 
nivån på lokalvården behöver öka, förändras eller omprioriteras mot den nivå som tidigare varit praxis i 
Borås skolor. Under 2020 har succesivt lokalvård ökat till en "varje-dag-städ" och 2021 kommer att 
fortsätta på denna nivå. 
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4.4.11 Buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Grundskolenämnden avsätter 1%, vilket innebär 15 mkr, av årets kommunbidrag till buffert för 
oförutsedda kostnader under året. 

Risk finns avseende volymutveckling samt dyrare specialplaceringar dvs osäkerhet i elevprognos. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Skola 

5.1.1 Grundskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i 
grundskola 

12 302 12 374 12 609 

varav elever i fristående skola i Borås, 
åk 1-9 

1 703 1 643 1 777 

Kostnad för kommunal grundskola, 
kr/elev 

91 752 93 830 96 483 

Antal elever per lärare, totalt i 
kommunen (heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 

Antal elever per pedagogisk personal 8,8 9,1 9,2 

Antal Borås-elever med skolskjuts 4 300 4 100 4 600 

5.1.2 Förskoleklass 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass 

1 405 1 428 1 428 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola 

76 76 81 

Kostnad förskoleklass hemkommun, 
kr/elev 

46 554 50 499 53 277 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,4 16,2 17,4 



Grundskolenämnden, Budget 2021:2 25(27) 

5.1.3 Obligatorisk särskola 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i särskola 107 106 120 

Kostnad särskola, kr/elev 434 308 440 422 462 934 

5.1.4 Fritidshem 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i 
fritidshem 

4 925 4 900 4 695 

varav barn i fristående verksamhet 292 309 297 

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%) 

88  86 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 530 29 409 30 129 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 21  21,4 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Björkhöjdskolanomb, inventarier F-9 2 
parallell F-6 skola och 4 parallell 7-9 skola 

 6 000 2 000  

Byttorpskolanomb/tillb, inventarier 21 
klassrum + specialsalar samt utökning kök 

  6 000  

Myråsskolanomb/tillb,inventarier 28 
klassrum + specialsalar samt utökning kök 

  8 000  

Särlaskolanom/tillb,inventarier 6 parallell 
7-9 skola 

  4 000 2 000 

Nyskola gässlösa    8 000 

     

     

     

Summa  6 000 20 000 10 000 
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Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Byttorpskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Ingen evakuering sker utan inflyttning 
(investeringsbehov) sker stegvis under 2021 och 2022 

Myråsskolan: Om- och nybyggnation till 4 parallell F-6. 

Befolkningsprognosen och många befintliga skolor med stora lokalbrister gör att behovet av 
investeringar i stadens skolfastigheter blir högre under flera år. Grundskolenämnden beslutar årilgen 
om en lokalplan. Den anger kapacitetsbehovet som Lokalförsörjningsnämnden behöver i sitt arbete 
med stadens lokalplan och förslag till investeringsplan 2021-2024. 

Ovan redovisas storleksordningen på kommande om/till- och nybyggnationers behov av 
inventarieanskaffning. Varje objekts exakta behov tas fram när varje objekts plan är färdigställt. 
Befintliga inventarier tas oftast med till evakueringslokaler medan nya lokaler i större grad får nya 
inventarier som bidrag till kvalitet och lokalutnyttjande. Modulobjekt kan därför delvis avse 
ersättningsbehov då inventarier tas med till evakueringslokaler. Den exakta tidplanen kan komma att 
justeras när nästa års investeringsplan är fastställd. 

Nedan finns den preliminära plan som årligen revideras över kommande större om- och 
nybyggnationer. Utifrån planen kommer 2023 utmynna i begränsat behov av investeringar medans 2024 
och 2025 kommer att vara på en högre nivå. 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

Björkhöjdskolan   6 000 6 000 2 000  2 

Byttorpskolan     6 000  2 

Myråsskolan     8 000  2 

Särlaskolan     4 000 2 000 1 

Ny Skola Gässlösa      8 000 1 

        

        

        

Summa   6 000 6 000 20 000 10 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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Ersättning till övriga kommuner inom prislista 

interkommunal ersättning 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i: 

Grundskola åk 1-6 7 028 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 367 kr/mån, from 2021-01-01 

Förskoleklass  3 751 kr/mån, from 2021-01-01 

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01.        

Ärendet i sin helhet 

Interkommunal ersättning är en ersättning som Grundskoleförvaltningen kan 

betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är 

folkbokförd i Borås Stad väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan 

kommun. Undantaget är Sjuhäradskommunerna där en gemensam prislista 

beräknas och beslutas inför läsårets start. Rätten till interkommunal ersättning 

regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet. 

Beräkningen av interkommunal prislista utgår ifrån ett snitt av ersättning till 

fristående skolor i Borås Stad. 

Grundskola åk 1-6 84 336 kr/år, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 100 401 kr/år, from 2021-01-01 

Förskoleklass  45 012 kr/år, from 2021-01-01 

Fritidshem   31 031 kr/år (11 mån), from 2021-01-01 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Expedieras när förfrågan om fakturering av elev inkommer under året. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2021, Internationella Engelska skolan i 

Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i: 

Grundskola åk 1-6 6 989 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 328 kr/mån, from 2021-01-01.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

I Bilaga 2 och 3 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett. Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 januari 2021.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

I Bilaga 2 och 3 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  
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Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 989 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 328 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år:  

Grundskola åk 1-6 83 867 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 99 931 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 304 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 746 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 747 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 656 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/år och elev. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning. 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Grundskola. 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola.                                 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Internationella Engelska skolan i Borås, info.boras@engelska.se. 

2. Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Nytorpsvägen 5B, 178 31 Täby. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 235 967 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -141 559 519

Underlag för ersättning 756 090 040

Grundbidrag 756 090 040
Strukturbidrag 55 000 000
Totalt 701 090 040

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 701 090 040

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 724
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 78 025
+ Pålägg för administration 3% 2 341
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 365
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 822
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 187

Total ersättning/underlag 922 748 789

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 323
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 387



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 027 91 187 3 305 83 628 6 969
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 027 91 187 3 305 99 692 8 308

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 246 97 201 3 544 83 867 6 989
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 246 97 201 3 544 99 931 8 328

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 2 852 86 176 3 114 83 437 6 953
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 2 852 86 176 3 114 99 501 8 292

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 5 572 167 344 6 084 86 406 7 201
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 5 572 167 344 6 084 102 471 8 539

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 298 4 734

Åk 7-9 2 739 5 643

Engelska skolan Åk 1-6 2 304 4 747
Åk 7-9 2 746 5 656

Montessori Malmen Åk 1-6 2 293 4 723
Åk 7-9 2 734 5 632

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 374 4 891
Åk 7-9 2 816 5 800
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2021, Montessoriskolan Malmen 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i: 

Grundskola åk 1-6 6 953 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 292 kr/mån, from 2021-01-01 

Förskoleklass  3 707 kr/mån, from 2021-01-01 

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01 

Lovdagsersättning 36,4   kr/tim, from 2021-01-01.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2021.  

I Bilaga 2 till 6 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett. Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 januari 2021.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 
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2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2021.  

I Bilaga 2 till 6 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 6 953 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 292 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 83 437 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 99 501 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 293 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 734 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 723 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 632 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/elev 

Ersättning Förskoleklass 

Förskoleklass  3 707 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  44 478 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 222 kr/år 

Momskompensation 2 518 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 9 117 kr/elev 

Ersättning Fritidshem  

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   31 027 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 853 kr/år 

Momskompensation 1 756 kr/år 
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Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 5 545 kr/elev 

Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 

vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 821 kr/månad (11 

mån), vilket motsvarar 36,40 kr/tim.  

Beslutsunderlag 

1.  Beslutsförslag  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Grundskola. 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola.  

5. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Förskoleklass. 

6. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2021- Förskoleklass.                                

7. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Fritidshem.                            

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Montessori Malmen Borås , info@malmen.com. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 235 967 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -141 559 519

Underlag för ersättning 756 090 040

Grundbidrag 756 090 040
Strukturbidrag 55 000 000
Totalt 701 090 040

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 701 090 040

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 724
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 78 025
+ Pålägg för administration 3% 2 341
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 365
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 822
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 187

Total ersättning/underlag 922 748 789

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 323
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 387



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 027 91 187 3 305 83 628 6 969
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 027 91 187 3 305 99 692 8 308

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 246 97 201 3 544 83 867 6 989
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 246 97 201 3 544 99 931 8 328

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 2 852 86 176 3 114 83 437 6 953
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 2 852 86 176 3 114 99 501 8 292

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 5 572 167 344 6 084 86 406 7 201
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 5 572 167 344 6 084 102 471 8 539

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 298 4 734

Åk 7-9 2 739 5 643

Engelska skolan Åk 1-6 2 304 4 747
Åk 7-9 2 746 5 656

Montessori Malmen Åk 1-6 2 293 4 723
Åk 7-9 2 734 5 632

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 374 4 891
Åk 7-9 2 816 5 800



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2021

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2021:2, Förskoleklass 77 913 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 280 240
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -4 206 000

Underlag 61 426 760

Grundbidrag 57 726 760
Strukturbidrag 3 700 000
Totalt 61 426 760

Grundbidrag totalt 57 726 760

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 347

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 926 514

- köpta/sålda grundskoleplatser -3 216 879
- Adm i PO-pålägget 0,65% -214 000

Summa underlag grundbelopp 40 495 635

Underlag för grundbidrag per elev och år 30 064
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 9 117
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 180
+ Pålägg för administration 3% 1 175
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 40 356
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 421
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 42 777



Specifikation Ersättning 2021 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per mån

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 797 54 111 1 962 44 739 3 728

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 921 58 119 2 097 44 874 3 740

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 42 777 1 558 47 96 1 701 44 478 3 707

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 42 777 2 908 87 180 3 175 45 952 3 829

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 229 2 532

Montessori Malmen 1 222 2 518

Borås Kristna skola 1 263 2 601





Resursfördelning FRITIDS PRISER FRISTÅENDE 2021

FRITIDS

Budget 2021:1, Fritids 146 528 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter
Avdrag hyreskostnad kommunens fritids -24 385 048
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 4 666 192
Särskolans fritidshem -5 481 000
Avdrag placeringssamordnare -1 596 000
Tilläggsbelopp -4 810 000

Underlag 114 922 144

Antal elever i kommunal regi exkl asylsökande 4 398

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 114 922 144

- köpta/sålda fritidshemsplatser -13 776 924
- Adm i PO-pålägget 0,65% -549 000
Summa underlag grundbelopp 100 596 220

Underlag för grundbidrag per elev och år 22 873
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 5 545
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 28 418
+ Pålägg för administration 3% 853 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 29 270
+ Pålägg för momskompensation 6% 1 756 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 31 027

Ersättning

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader) 2 821 kr
Lovdagsersättning per timme 36,4 kr



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00144 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2021, Borås Kristna skola 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i: 

Grundskola åk 1-6 7 201 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 539 kr/mån, from 2021-01-01 

Förskoleklass  3 829 kr/mån, from 2021-01-01 

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01 

Lovdagsersättning 36,40   kr/tim, from 2020-01-01.        

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

I Bilaga 2 till 6 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 Januari 2021.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 
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nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

I Bilaga 2 till 6 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 Januari 2021. 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 7 201 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 539 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år:  

Grundskola åk 1-6 86 406 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 102 471 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 374 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 816 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 891 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 800 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/elev 

Ersättning Förskoleklass 

Förskoleklass  3 829 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år:  

Förskoleklass  45 952 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 263 kr/år 

Momskompensation 2 601 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 9 117 kr/elev 

Ersättning Fritidshem  

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   31 027 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 853 kr/år 

Momskompensation 1 756 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 5 545 kr/elev 
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Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 

vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 821 kr/månad  

(11 mån), vilket motsvarar 36,40 kr/tim. Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag.  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning. 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Grundskola. 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola.  

5. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Förskoleklass. 

6. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2021– Förskoleklass.                                

7. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Fritidshem. 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna skola, info@bkskola.org. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 235 967 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -141 559 519

Underlag för ersättning 756 090 040

Grundbidrag 756 090 040
Strukturbidrag 55 000 000
Totalt 701 090 040

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 701 090 040

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 724
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 78 025
+ Pålägg för administration 3% 2 341
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 365
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 822
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 187

Total ersättning/underlag 922 748 789

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 323
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 387



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 027 91 187 3 305 83 628 6 969
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 027 91 187 3 305 99 692 8 308

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 246 97 201 3 544 83 867 6 989
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 246 97 201 3 544 99 931 8 328

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 2 852 86 176 3 114 83 437 6 953
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 2 852 86 176 3 114 99 501 8 292

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 5 572 167 344 6 084 86 406 7 201
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 5 572 167 344 6 084 102 471 8 539

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 298 4 734

Åk 7-9 2 739 5 643

Engelska skolan Åk 1-6 2 304 4 747
Åk 7-9 2 746 5 656

Montessori Malmen Åk 1-6 2 293 4 723
Åk 7-9 2 734 5 632

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 374 4 891
Åk 7-9 2 816 5 800



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2021

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2021:2, Förskoleklass 77 913 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 280 240
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -4 206 000

Underlag 61 426 760

Grundbidrag 57 726 760
Strukturbidrag 3 700 000
Totalt 61 426 760

Grundbidrag totalt 57 726 760

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 347

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 926 514

- köpta/sålda grundskoleplatser -3 216 879
- Adm i PO-pålägget 0,65% -214 000

Summa underlag grundbelopp 40 495 635

Underlag för grundbidrag per elev och år 30 064
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 9 117
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 180
+ Pålägg för administration 3% 1 175
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 40 356
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 421
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 42 777



Specifikation Ersättning 2021 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per mån

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 797 54 111 1 962 44 739 3 728

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 921 58 119 2 097 44 874 3 740

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 42 777 1 558 47 96 1 701 44 478 3 707

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 42 777 2 908 87 180 3 175 45 952 3 829

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 229 2 532

Montessori Malmen 1 222 2 518

Borås Kristna skola 1 263 2 601





Resursfördelning FRITIDS PRISER FRISTÅENDE 2021

FRITIDS

Budget 2021:1, Fritids 146 528 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter
Avdrag hyreskostnad kommunens fritids -24 385 048
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 4 666 192
Särskolans fritidshem -5 481 000
Avdrag placeringssamordnare -1 596 000
Tilläggsbelopp -4 810 000

Underlag 114 922 144

Antal elever i kommunal regi exkl asylsökande 4 398

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 114 922 144

- köpta/sålda fritidshemsplatser -13 776 924
- Adm i PO-pålägget 0,65% -549 000
Summa underlag grundbelopp 100 596 220

Underlag för grundbidrag per elev och år 22 873
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 5 545
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 28 418
+ Pålägg för administration 3% 853 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 29 270
+ Pålägg för momskompensation 6% 1 756 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 31 027

Ersättning

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader) 2 821 kr
Lovdagsersättning per timme 36,4 kr



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00145 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2021, Kunskapsskolan i Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i: 

Förskoleklass  3 728 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 1-6 6 969 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 308 kr/mån, from 2021-01-01 

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01.        

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

I Bilaga 2 till 5 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 januari 2021.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 Mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

I Bilaga 2 till 5 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 

 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 969 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 308 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år:  

Grundskola åk 1-6 83 628 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 99 692 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 298 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 739 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 734 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 643 kr/år  

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/år och elev. 

Ersättning Förskoleklass 

Förskoleklass  3 728 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  44 739 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 229 kr/år 

Momskompensation 2 532 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 9 117 kr/elev 

Ersättning Fritidshem  

Fritidshem   2 821 kr/mån (11 mån), from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   31 027 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 853 kr/år 

Momskompensation 1 756 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 5 545 kr/elev 
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Ersättning Lovdagsersättning  

Ersättning för lovdagar utgår till fritidshem, anordnade av fristående skola.  

Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per 

vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 821 kr/månad (11 

mån), vilket motsvarar 36,40 kr/tim.  

Beslutsunderlag 

1.  Beslutsförslag.  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning. 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Grundskola. 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola.  

5. Bilaga 4, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Förskoleklass. 

6. Bilaga 5, Specifikation priser fristående 2021- Förskoleklass.       

7. Bilaga 6, Specifikation beräkning ersättning 2021 – Fritidshem.                 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kunskapsskolan i Borås, info.boras@kunskapsskolan.se. 

 

 

Per Carlsson (S( 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 235 967 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -141 559 519

Underlag för ersättning 756 090 040

Grundbidrag 756 090 040
Strukturbidrag 55 000 000
Totalt 701 090 040

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 701 090 040

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 724
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 78 025
+ Pålägg för administration 3% 2 341
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 365
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 822
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 187

Total ersättning/underlag 922 748 789

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 323
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 387



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 027 91 187 3 305 83 628 6 969
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 027 91 187 3 305 99 692 8 308

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 3 246 97 201 3 544 83 867 6 989
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 3 246 97 201 3 544 99 931 8 328

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 2 852 86 176 3 114 83 437 6 953
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 2 852 86 176 3 114 99 501 8 292

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 323 5 572 167 344 6 084 86 406 7 201
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 387 5 572 167 344 6 084 102 471 8 539

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 298 4 734

Åk 7-9 2 739 5 643

Engelska skolan Åk 1-6 2 304 4 747
Åk 7-9 2 746 5 656

Montessori Malmen Åk 1-6 2 293 4 723
Åk 7-9 2 734 5 632

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 374 4 891
Åk 7-9 2 816 5 800



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2021

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2021:2, Förskoleklass 77 913 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Avdrag hyreskostnad -12 280 240
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -4 206 000

Underlag 61 426 760

Grundbidrag 57 726 760
Strukturbidrag 3 700 000
Totalt 61 426 760

Grundbidrag totalt 57 726 760

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 347

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 43 926 514

- köpta/sålda grundskoleplatser -3 216 879
- Adm i PO-pålägget 0,65% -214 000

Summa underlag grundbelopp 40 495 635

Underlag för grundbidrag per elev och år 30 064
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 9 117
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 39 180
+ Pålägg för administration 3% 1 175
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 40 356
+ Pålägg för momskompensation 6% 2 421
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 42 777



Specifikation Ersättning 2021 Förskoleklass

Tillägg adm Tillägg moms Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per mån

Kunskapsskolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 797 54 111 1 962 44 739 3 728

Engelska skolan Ersättning förskoleklass 42 777 1 921 58 119 2 097 44 874 3 740

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 42 777 1 558 47 96 1 701 44 478 3 707

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 42 777 2 908 87 180 3 175 45 952 3 829

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan 1 229 2 532

Montessori Malmen 1 222 2 518

Borås Kristna skola 1 263 2 601





Resursfördelning FRITIDS PRISER FRISTÅENDE 2021

FRITIDS

Budget 2021:1, Fritids 146 528 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter
Avdrag hyreskostnad kommunens fritids -24 385 048
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 4 666 192
Särskolans fritidshem -5 481 000
Avdrag placeringssamordnare -1 596 000
Tilläggsbelopp -4 810 000

Underlag 114 922 144

Antal elever i kommunal regi exkl asylsökande 4 398

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 114 922 144

- köpta/sålda fritidshemsplatser -13 776 924
- Adm i PO-pålägget 0,65% -549 000
Summa underlag grundbelopp 100 596 220

Underlag för grundbidrag per elev och år 22 873
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 5 545
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 28 418
+ Pålägg för administration 3% 853 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 29 270
+ Pålägg för momskompensation 6% 1 756 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 31 027

Ersättning

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader) 2 821 kr
Lovdagsersättning per timme 36,4 kr



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-12-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00146 3.4.1.0 
 

  

 

Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2021 Ströms 

slott AB 

Grundskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 

från och med den 1 januari 2021.        

Sammanfattning  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.  

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas 

storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.             

               

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till pedagogisk omsorg.  

Enheterna för pedagogisk omsorg har rätt att få beslut om ersättningarnas 

storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2021 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  
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Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 

med den månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och från och 

med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 

 

Omsorg    kr/mån 

tim/vecka  3-5 år 6-9 år 10-12 år 

    -15   2 251 1 266   697 

16-30   4 501 2 532 1 394 

31-40  6 752 3 799 2 091 

41-                       9 003 5 065 2 788 

 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den lägsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet i 

familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

Beslutsunderlag 

1. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms Slott AB 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning.                                

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Ströms Slotts AB, maria.olsson@stromsslott.se. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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2020-12-04 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Marie Nilsson 
Handläggare 
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Dnr GRN 2020-00087 3.5.4.0 
 

  

 

Kvalitetsrapport Fritidshem 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna Kvalitetsrapporten om fritidshem 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2020 är att redovisa resultat, analys och 

åtgärder inför 2021. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

Sammantaget visar resultatet att de allra flesta elever trivs, känner sig trygga och 

har förtroende för personalen i fritidshemmen. Majoriteten av eleverna 

upplever att kvaliteten på fritidshem har förbättrats jämfört med 2019. Inom 

området elevinflytande har resultatet kopplat till frågan ”På fritids får jag vara 

med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra” ökat med 14,2 procentenheter 

och uppgår till 87,6 procent. Det finns dock en variation i kvalitet och 

likvärdighet inom ett antal områden. 

Huvudmannen anser att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet men 

rapporten belyser utvecklingsområden som behöver åtgärdas, främst på längre 

sikt. Förbättringsarbete som föreslås är främst kopplade till verksamhetens 

uppdrag enligt läroplanen, men också uppföljning och utveckling genom det 

systematiska kvalitetsarbetet. Skillnader i kvalitet kan främst förklaras av 

fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller rektorernas ledarskap, 

organisation och bemanning, personalomsättning, personalens kompetens samt 

grundläggande förutsättningar. För att öka kvaliteten i fritidshemmen behöver 

vissa grundläggande förutsättningar först fungera väl: schemaläggning, 

planeringstid, den fysiska miljöns utformning och lokaler, elevgruppens 

sammansättning och storlek, stöd och resurser för elever med särskilda behov 

samt de olika yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag.  

Förvaltningen har under 2020 genomfört riktade åtgärder och många åtgärder 

fortsätter 2021. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat 

fritidshemmens utveckling i positiv riktning. De genomförda åtgärderna leder 

till utveckling av kvalitet i fritidshem. 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 

utveckla kvaliteten i fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 
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• Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla 

fritidshemmets verksamhet. Blanda annat genom att följa upp hur 

rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt hur 

fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i 

genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål. 

•  Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid.  

• Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för  

kommunikation, schemaläggning, pedagogisk planering och 

bemanning.   

• Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal.               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport om fritidshem i Borås Stad 2020.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Grundskolenämnden 

 

Adriana Waris 
Marie Nilsson 
Handläggare 
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Fritidshem 2020 

Sammanfattning  

 

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2020 är att redovisa resultat, analys och 

åtgärder inför 2021. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

Sammantaget visar resultatet att de allra flesta elever trivs, känner sig trygga 

och har förtroende för personalen i fritidshemmen. Majoriteten av eleverna 

upplever att kvaliteten på fritidshem har förbättrats jämfört med 2019. Inom 

området elevinflytande har resultatet kopplat till frågan ”På fritids får jag vara 

med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra” ökat med 14,2 procentenheter 

och uppgår till 87,6 procent. Det finns dock en variation i kvalitet och 

likvärdighet inom ett antal områden. 

Huvudmannen anser att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet men 

rapporten belyser utvecklingsområden som behöver åtgärdas, främst på längre 

sikt. Förbättringsarbete som föreslås är främst kopplade till verksamhetens 

uppdrag enligt läroplanen, men också uppföljning och utveckling genom det 

systematiska kvalitetsarbetet. Skillnader i kvalitet kan främst förklaras av 

fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller rektorernas ledarskap, 

organisation och bemanning, personalomsättning, personalens kompetens 

samt grundläggande förutsättningar. För att öka kvaliteten i fritidshemmen 

behöver vissa grundläggande förutsättningar först fungera väl: schemaläggning, 

planeringstid, den fysiska miljöns utformning och lokaler, elevgruppens 

sammansättning och storlek, stöd och resurser för elever med särskilda behov 

samt de olika yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag.  

Förvaltningen har under 2020 genomfört riktade åtgärder och många åtgärder 

fortsätter 2021. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat 

fritidshemmens utveckling i positiv riktning. De genomförda åtgärderna leder 

till utveckling av kvalitet i fritidshem. 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 

utveckla kvaliteten i fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 

• Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla 

fritidshemmets verksamhet. Blanda annat genom att följa upp 

hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt hur 

fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i 

genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål. 

•  Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid.  

• Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för  

kommunikation, schemaläggning, pedagogisk planering och 

bemanning.   

• Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal. 
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1 Inledning 

 

 Fritidshemmet uppdrag 

Fritidshemsverksamheten är en del av skolväsendet och styrs av skollagen (SFS 

2010:800) och läroplanen (Lgr 11). 2016 fick fritidshemmet en egen del i 

läroplanen med syfte och centralt innehåll. Läroplanens fjärde kapitel ska 

tillsammans med del 1 och 2 vara utgångspunkt för undervisningen i 

fritidshemmet. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa 

deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social 

gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och 

erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna 

ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, 

rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. Fritidshem erbjuds elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  

 

Från och med sex års ålder till och med vårterminen då eleven fyller 13 år ska 

barn få plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till 

vårdnadshavarnas arbete eller studier - eller om eleven har ett eget behov på 

grund av familjens situation i övrigt. Barn ska också få plats i andra fall om de 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form 

av fritidshem.  

 

Förvaltningens två grundsärskolor bedriver fritidshem för elever mellan 6 och 

13 år. Undervisningen i fritidshemmet är anpassad till elever med lindrig, 

medelsvår eller grav intellektuell funktionsnedsättning. 

Fritidshemsverksamheten vid grundsärskolan regleras av Lgr 11 i den del av 

utbildningen som avser fritidshemmet. Elever som fyllt tretton år omfattas inte 

längre av rätten till fritidshem. För de elever som har ett behov av tillsyn efter 

skoltid bedriver grundsärskolorna korttidstillsyn. Denna verksamhet bedrivs på 

uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen och kräver LSS-beslut.  

 

 Kvalitetsrapportens delar 

Kvalitetsrapport Fritidshem upprättas varje år.  
 
Datainsamling till rapporten består av tre delar: 
 

 Resultat från fritidshemsenkät (brukarenkät) riktad till elever i årskurs 3 
som går på fritidshem. 
 

 Resultat från enkät ställd till rektorer för skolenheter som har fritidshem. 
 

 Kvalitetskonferens med rektorer 2020-11-04.  
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Analysarbetet har skett i flera steg och involverat utredare, 

verksamhetsutvecklare, chef för kvalitet och utveckling och verksamhetschefer 

i Grundskoleförvaltningen. En kvalitetskonferens för rektorer har genomförts 

2020-11-04, där rektorerna har träffats i mindre grupper, granskat sina 

fritidshems resultat och haft kollegiala samtal. Anteckningar från 

kvalitetskonferensen har också utgjort underlag i analysarbetet.  



Borås Stad 
Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

6(61) 

 

Fritidshem 2020 

2 Enkät till elever i årskurs 3  

Enkäten vänder sig till elever i årskurs 3 som går i kommunala fritidshem i 

Borås Stad. Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av hur eleverna 

uppfattar kvaliteten i fritidshemmen.  

 Svarsfrekvens 

Färgskala 

Resultaten färgsätts utifrån en gradering där lägst resultat har en mörkröd färg 

och högst resultat en mörkgrön färg. Färgskalan tar endast hänsyn till 

resultaten per kolumn och visar på spridningen inom en fråga. De 

mellanliggande resultaten färgsätts med ljusare nyanser av grönt och rött. Detta 

innebär dock inte alltid att rött signalerar att åtgärder behövs, utan visar det 

lägsta resultatet i respektive tabell. Grönt visar det högsta resultatet i respektive 

tabell men det betyder inte att åtgärder inte behöver vidtas. 

  

Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens   

Ett vedertaget mått är att svarsfrekvensen ska vara över 60 procent för att få 

en rimlig reliabilitet. ”Svarsfrekvenser mellan 50-60 procent ska hanteras med 

försiktighet. Vid under 50 procent i svarsfrekvens bör man inte försöka sig på 

några kvantitativa analyser överhuvudtaget då resultaten har för stor statistisk 

osäkerhet”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Moore, N. (2000) How to do research: the complete guide to designing and managing research projects. 3:e 
uppl. Library Association Publishing. London. 
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Fritidshem 

Antal 

svarande 

elever 

Möjligt 

svarande 

elever 

Svarsfrekvens 

2020 (%) 

Differens 

(%) 

Svarsfrekvens 

2019 (%) 

Aplaredskolan F-6 10 11 91 -9 100 

Asklandaskolan F-6 17 31 55 -45 100 

Bergdalskolan F-6 36 36 100 0 100 

Bodaskolan F-6 17 22 77 22 55 

Borgstenaskolan F-6 9 9 100 0 100 

Bredaredskolan F-6 12 12 100 0 100 

Byttorpskolan F-6 9 17 53 -47 100 

Daltorpskolan F-6 4 7 57 -43 100 

Dannikeskolan F-6 3 4 75 -25 100 

Ekarängskolan F-6 20 26 77 -13 90 

Engelbrektskolan F-6 55 65 85 -15 100 

Erikslundskolan F-6 12 12 100 29 71 

Fjärdingskolan F-6 10 17 59 -41 100 

Gula skolan F-6 19 22 86 -14 100 

Gånghesterskolan F-6 12 19 63 -37 100 

Hestra Midgårdskolan F-6 44 58 76 -9 84 

Kerstinsgårdskolan F-3 10 13 77 -6 83 

Kinnarummaskolan F-6 4 4 100 0 100 

Kristinebergskolan F-6 13 31 42 -34 76 

Myråsskolan F-6 46 48 96 -4 100 

Målsrydskolan F-6 6 6 100 45 55 

Rångedalaskolan F-6 4 4 100   * 

Sandaredskolan F-6 25 37 68 -6 73 

Sandhultskolan F-6 11 16 69 -31 100 

Sjöboskolan F-6 21 21 100 92 8 

Sjömarkenskolan F-6 29 37 78 -22 100 

Sparsörskolan F-6 23 25 92 -2 94 

Svaneholmskolan F-6 10 12 83 -17 100 

Svedjeskolan F-6 17 32 53 -47 100 

Särlaskolan F-6 11 11 100 0 100 

Trandaredskolan F-6 51 54 94 3 91 

Tummarpskolan F-3 25 27 93 3 89 

Viskaforsskolan F-6 24 26 92 -8 100 

Äsperedskolan F-6 10 15 67   * 

Totalt 629 787 80 -7 87 

*Ej deltagit i undersökningen 
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 Lärande i fritidshemmet  

Fritidshem 

På fritids lär jag mig saker (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 50,0 37,5 0,0 12,5 0,0 50,0 50,0 0,0 60,0 30,0 0,0 10,0 

Asklandaskolan F-6 69,0 24,1 3,4 3,4 42,9 35,7 14,3 7,1 58,8 23,5 0,0 17,6 

Bergdalskolan F-6 50,0 36,7 6,7 6,7 42,2 24,4 15,6 17,8 47,2 41,7 0,0 11,1 

Bodaskolan F-6 57,1 35,7 7,1 0,0 72,7 18,2 9,1 0,0 35,3 52,9 5,9 5,9 

Borgstenaskolan F-6 44,4 33,3 0,0 22,2 71,4 28,6 0,0 0,0 55,6 0,0 44,4 0,0 

Bredaredskolan F-6 22,2 44,4 22,2 11,1 42,1 31,6 21,1 5,3 16,7 33,3 41,7 8,3 

Byttorpskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 50,0 27,8 5,6 16,7 55,6 33,3 11,1 0,0 

Daltorpskolan F-6 42,9 50,0 7,1 0,0 46,7 33,3 6,7 13,3 50,0 25,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 28,6 42,9 28,6 0,0 20,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ekarängskolan F-6 53,6 35,7 3,6 7,1 32,1 46,4 10,7 10,7 75,0 25,0 0,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 92,7 7,3 0,0 0,0 72,0 20,0 4,0 4,0 56,4 29,1 10,9 3,6 

Erikslundskolan F-6 28,6 57,1 0,0 14,3 40,0 40,0 20,0 0,0 58,3 25,0 16,7 0,0 

Fjärdingskolan F-6 63,6 0,0 27,3 9,1 28,6 21,4 42,9 7,1 50,0 30,0 10,0 10,0 

Gula skolan F-6 41,2 29,4 11,8 17,6 43,8 18,8 31,3 6,3 26,3 57,9 5,3 10,5 

Gånghesterskolan F-6 25,0 50,0 12,5 12,5 44,4 33,3 11,1 11,1 25,0 33,3 16,7 25,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 30,4 4,3 8,7 75,5 18,4 0,0 6,1 63,6 29,5 0,0 6,8 

Kerstinsgårdskolan F-3 54,5 36,4 4,5 4,5 26,7 53,3 6,7 13,3 20,0 60,0 10,0 10,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 0,0 0,0 6,7 25,0 50,0 25,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 40,0 30,0 30,0 0,0 65,7 22,9 2,9 8,6 46,2 30,8 15,4 7,7 

Myråsskolan F-6 68,3 17,1 2,4 12,2 71,7 28,3 0,0 0,0 67,4 28,3 2,2 2,2 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 16,7 0,0 16,7 

Rångedalaskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 61,5 12,8 15,4 10,3 44,4 33,3 13,9 8,3 48,0 32,0 8,0 12,0 

Sandhultskolan F-6 8,3 50,0 25,0 16,7 56,3 43,8 0,0 0,0 72,7 27,3 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 53,3 40,0 0,0 6,7 33,3 0,0 66,7 0,0 57,1 28,6 4,8 9,5 

Sjömarkenskolan F-6 9,1 45,5 27,3 18,2 50,0 41,7 4,2 4,2 37,9 44,8 10,3 6,9 

Sparsörskolan F-6 69,0 24,1 0,0 6,9 29,0 48,4 6,5 16,1 47,8 47,8 4,3 0,0 

Svaneholmskolan F-6 30,0 40,0 10,0 20,0 33,3 33,3 33,3 0,0 40,0 40,0 0,0 20,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 38,5 53,8 7,7 0,0 58,8 29,4 5,9 5,9 

Särlaskolan F-6 33,3 33,3 33,3 0,0 50,0 37,5 12,5 0,0 45,5 18,2 36,4 0,0 

Trandaredskolan F-6 77,1 18,8 0,0 4,2 22,0 58,5 12,2 7,3 56,9 31,4 9,8 2,0 

Tummarpskolan F-3 47,1 29,4 0,0 23,5 54,5 21,2 9,1 15,2 64,0 28,0 4,0 4,0 

Viskaforsskolan F-6 50,0 37,5 8,3 4,2 61,3 25,8 3,2 9,7 70,8 25,0 0,0 4,2 

Äsperedskolan F-6 25,0 75,0 0,0 0,0 * * * * 30,0 50,0 20,0 0,0 

Borås Stad 57,6 28,0 6,9 7,4 50,0 32,4 9,6 8,0 53,3 32,6 7,6 6,5 

Positiva svar 85,6   82,4   85,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

De vuxna på fritids leder aktiviteter (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 82,1 14,3 3,6 0,0 53,6 35,7 3,6 7,1 70,6 17,6 0,0 11,8 

Bergdalskolan F-6 58,1 22,6 9,7 9,7 37,8 15,6 17,8 28,9 77,8 22,2 0,0 0,0 

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 7,1 0,0 72,7 9,1 9,1 9,1 58,8 29,4 11,8 0,0 

Borgstenaskolan F-6 44,4 33,3 11,1 11,1 42,9 28,6 0,0 28,6 55,6 22,2 11,1 11,1 

Bredaredskolan F-6 55,6 22,2 0,0 22,2 52,6 36,8 0,0 10,5 66,7 16,7 0,0 16,7 

Byttorpskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 83,3 11,1 0,0 5,6 88,9 11,1 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 57,1 28,6 0,0 14,3 33,3 26,7 26,7 13,3 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 57,1 14,3 14,3 14,3 60,0 20,0 20,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 

Ekarängskolan F-6 69,2 19,2 0,0 11,5 32,1 50,0 10,7 7,1 70,0 20,0 5,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 83,3 16,7 0,0 0,0 84,0 8,0 0,0 8,0 87,3 9,1 3,6 0,0 

Erikslundskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 54,5 36,4 0,0 9,1 85,7 7,1 7,1 0,0 60,0 10,0 10,0 20,0 

Gula skolan F-6 81,3 12,5 0,0 6,3 18,8 56,3 18,8 6,3 57,9 21,1 0,0 21,1 

Gånghesterskolan F-6 37,5 37,5 12,5 12,5 77,8 22,2 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 82,6 13,0 0,0 4,3 83,7 12,2 0,0 4,1 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 68,2 18,2 9,1 4,5 53,3 33,3 6,7 6,7 50,0 30,0 0,0 20,0 

Kinnarummaskolan F-6 80,0 13,3 0,0 6,7 75,0 25,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 75,0 15,0 0,0 10,0 74,3 25,7 0,0 0,0 84,6 15,4 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 57,5 30,0 5,0 7,5 69,8 20,8 0,0 9,4 87,0 10,9 0,0 2,2 

Målsrydskolan F-6 20,0 60,0 20,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 0,0 50,0 0,0 50,0 * * * * 50,0 50,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 82,9 14,3 2,9 0,0 77,8 16,7 0,0 5,6 84,0 12,0 0,0 4,0 

Sandhultskolan F-6 8,3 33,3 25,0 33,3 81,3 18,8 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 53,3 20,0 13,3 13,3 66,7 0,0 0,0 33,3 81,0 9,5 0,0 9,5 

Sjömarkenskolan F-6 63,6 27,3 0,0 9,1 58,3 33,3 4,2 4,2 82,8 17,2 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 64,0 16,0 12,0 8,0 58,1 25,8 9,7 6,5 78,3 21,7 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 50,0 10,0 20,0 20,0 16,7 83,3 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 69,2 23,1 7,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 0,0 33,3 0,0 50,0 31,3 6,3 12,5 36,4 36,4 27,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 80,9 14,9 0,0 4,3 80,5 12,2 0,0 7,3 78,4 11,8 5,9 3,9 

Tummarpskolan F-3 76,5 11,8 0,0 11,8 63,6 24,2 9,1 3,0 76,0 24,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 91,7 4,2 0,0 4,2 67,7 25,8 3,2 3,2 87,5 12,5 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 * * * * 60,0 20,0 0,0 20,0 

Borås Stad 70,0 18,8 4,3 6,9 63,9 23,6 5,1 7,4 77,3 17,0 2,1 3,7 

Positiva svar 88,8   87,5   94,3   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

På fritids lär vi oss hur vi kan lösa bråk (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 70,0 20,0 0,0 10,0 

Asklandaskolan F-6 78,6 14,3 0,0 7,1 57,1 35,7 0,0 7,1 64,7 23,5 0,0 11,8 

Bergdalskolan F-6 73,3 20,0 3,3 3,3 48,9 17,8 17,8 15,6 63,9 22,2 5,6 8,3 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 72,7 0,0 27,3 0,0 58,8 11,8 29,4 0,0 

Borgstenaskolan F-6 55,6 11,1 11,1 22,2 71,4 28,6 0,0 0,0 44,4 44,4 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 44,4 33,3 11,1 11,1 52,6 31,6 10,5 5,3 41,7 25,0 33,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 5,6 5,6 44,4 22,2 22,2 11,1 

Daltorpskolan F-6 64,3 21,4 0,0 14,3 66,7 20,0 6,7 6,7 50,0 25,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 80,0 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 66,7 14,8 3,7 14,8 46,4 32,1 10,7 10,7 60,0 25,0 5,0 10,0 

Engelbrektskolan F-6 78,6 14,3 2,4 4,8 84,0 4,0 12,0 0,0 63,6 21,8 7,3 7,3 

Erikslundskolan F-6 57,1 28,6 0,0 14,3 30,0 30,0 40,0 0,0 41,7 41,7 0,0 16,7 

Fjärdingskolan F-6 36,4 45,5 18,2 0,0 64,3 14,3 21,4 0,0 50,0 30,0 20,0 0,0 

Gula skolan F-6 33,3 26,7 26,7 13,3 62,5 18,8 18,8 0,0 73,7 15,8 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 62,5 0,0 25,0 12,5 33,3 44,4 22,2 0,0 66,7 8,3 8,3 16,7 

Hestra Midgårdskolan F-
6 65,2 17,4 4,3 13,0 71,4 14,3 2,0 12,2 79,5 11,4 2,3 6,8 

Kerstinsgårdskolan F-3 81,8 9,1 9,1 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 80,0 10,0 0,0 10,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 6,7 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 47,6 19,0 19,0 14,3 77,1 20,0 2,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 75,0 20,0 0,0 5,0 62,3 30,2 3,8 3,8 76,1 10,9 4,3 8,7 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 54,3 28,6 8,6 8,6 55,6 13,9 22,2 8,3 64,0 28,0 4,0 4,0 

Sandhultskolan F-6 25,0 16,7 33,3 25,0 93,8 0,0 0,0 6,3 90,9 9,1 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 75,0 18,8 6,3 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 71,4 4,8 4,8 19,0 

Sjömarkenskolan F-6 45,5 36,4 9,1 9,1 66,7 20,8 8,3 4,2 51,7 27,6 17,2 3,4 

Sparsörskolan F-6 68,0 28,0 0,0 4,0 71,0 19,4 6,5 3,2 82,6 13,0 0,0 4,3 

Svaneholmskolan F-6 50,0 40,0 0,0 10,0 83,3 16,7 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 69,2 23,1 7,7 0,0 70,6 17,6 0,0 11,8 

Särlaskolan F-6 33,3 33,3 33,3 0,0 75,0 6,3 12,5 6,3 45,5 9,1 36,4 9,1 

Trandaredskolan F-6 74,5 12,8 0,0 12,8 68,3 22,0 0,0 9,8 82,4 13,7 2,0 2,0 

Tummarpskolan F-3 58,8 29,4 0,0 11,8 66,7 21,2 3,0 9,1 84,0 12,0 4,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 45,8 29,2 12,5 12,5 67,7 22,6 6,5 3,2 75,0 20,8 0,0 4,2 

Äsperedskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 * * * * 60,0 30,0 0,0 10,0 

Borås Stad 66,4 19,6 6,0 7,9 65,1 20,5 8,4 6,0 69,8 17,6 6,2 6,4 

Positiva svar 86,0   85,6   87,4   

*Ej deltagit i undersökningen  



Borås Stad 
Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

11(61) 

 

Fritidshem 2020 

 Fritidshemmet och omvärlden 

Fritidshem 

Vi gör utflykter och besöker olika ställen med fritids (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 62,5 25,0 0,0 12,5 50,0 50,0 0,0 0,0 10,0 70,0 20,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 44,8 44,8 0,0 10,3 25,0 35,7 17,9 21,4 52,9 41,2 0,0 5,9 

Bergdalskolan F-6 16,7 23,3 36,7 23,3 15,6 4,4 46,7 33,3 38,9 22,2 16,7 22,2 

Bodaskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 72,7 18,2 9,1 0,0 64,7 17,6 0,0 17,6 

Borgstenaskolan F-6 33,3 22,2 11,1 33,3 85,7 14,3 0,0 0,0 33,3 22,2 33,3 11,1 

Bredaredskolan F-6 0,0 55,6 22,2 22,2 36,8 31,6 21,1 10,5 16,7 50,0 25,0 8,3 

Byttorpskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 55,6 33,3 0,0 11,1 33,3 44,4 22,2 0,0 

Daltorpskolan F-6 14,3 42,9 35,7 7,1 20,0 6,7 66,7 6,7 0,0 50,0 50,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 14,3 42,9 0,0 42,9 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 28,6 35,7 14,3 21,4 46,4 35,7 14,3 3,6 40,0 45,0 0,0 15,0 

Engelbrektskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 12,0 36,0 36,0 16,0 69,1 16,4 9,1 5,5 

Erikslundskolan F-6 14,3 28,6 28,6 28,6 50,0 10,0 40,0 0,0 50,0 16,7 25,0 8,3 

Fjärdingskolan F-6 63,6 36,4 0,0 0,0 78,6 14,3 7,1 0,0 20,0 20,0 40,0 20,0 

Gula skolan F-6 87,5 6,3 6,3 0,0 68,8 18,8 12,5 0,0 63,2 10,5 10,5 15,8 

Gånghesterskolan F-6 37,5 37,5 12,5 12,5 11,1 33,3 33,3 22,2 50,0 25,0 16,7 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 43,5 0,0 0,0 67,3 30,6 0,0 2,0 59,1 36,4 2,3 2,3 

Kerstinsgårdskolan F-3 52,4 38,1 9,5 0,0 26,7 40,0 26,7 6,7 70,0 30,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 26,7 60,0 6,7 6,7 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 

Kristinebergskolan F-6 35,0 35,0 15,0 15,0 42,9 31,4 22,9 2,9 46,2 38,5 15,4 0,0 

Myråsskolan F-6 70,0 20,0 5,0 5,0 66,0 26,4 3,8 3,8 87,0 13,0 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 50,0 0,0 0,0 50,0 * * * * 50,0 50,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 56,4 17,9 15,4 10,3 41,7 38,9 2,8 16,7 56,0 44,0 0,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 16,7 25,0 33,3 25,0 25,0 56,3 18,8 0,0 0,0 45,5 54,5 0,0 

Sjöboskolan F-6 40,0 33,3 13,3 13,3 66,7 0,0 0,0 33,3 57,1 19,0 4,8 19,0 

Sjömarkenskolan F-6 18,2 27,3 45,5 9,1 20,8 33,3 37,5 8,3 17,2 44,8 27,6 10,3 

Sparsörskolan F-6 55,6 22,2 11,1 11,1 25,8 48,4 6,5 19,4 52,2 21,7 4,3 21,7 

Svaneholmskolan F-6 30,0 50,0 10,0 10,0 66,7 33,3 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 20,0 

Svedjeskolan F-3 57,1 42,9 0,0 0,0 46,2 30,8 7,7 15,4 41,2 58,8 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 36,4 9,1 27,3 27,3 

Trandaredskolan F-6 18,8 20,8 20,8 39,6 36,6 29,3 9,8 24,4 41,2 25,5 15,7 17,6 

Tummarpskolan F-3 35,3 29,4 23,5 11,8 33,3 45,5 12,1 9,1 40,0 40,0 16,0 4,0 

Viskaforsskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 41,9 25,8 6,5 25,8 54,2 37,5 0,0 8,3 

Äsperedskolan F-6 50,0 37,5 12,5 0,0 * * * * 20,0 30,0 10,0 40,0 

Borås Stad 46,6 28,2 12,1 13,1 42,0 30,3 16,3 11,4 49,1 29,9 11,1 9,9 

Positiva svar 74,8   72,3   79,0   
*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 

2020-12-15 
Referens 
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Sida 

12(61) 

 

Fritidshem 2020 

Fritidshem 

Fritids gör så att jag hittar nya roliga saker att göra (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 12,5 12,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 85,7 10,7 3,6 0,0 67,9 21,4 10,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 87,1 9,7 0,0 3,2 60,0 31,1 6,7 2,2 80,6 16,7 0,0 2,8 

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 7,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 52,9 17,6 29,4 0,0 

Borgstenaskolan F-6 55,6 22,2 11,1 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 44,4 33,3 11,1 11,1 

Bredaredskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 42,1 42,1 5,3 10,5 50,0 33,3 8,3 8,3 

Byttorpskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 88,9 11,1 0,0 0,0 44,4 44,4 0,0 11,1 

Daltorpskolan F-6 85,7 7,1 7,1 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 75,0 0,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 28,6 42,9 14,3 14,3 40,0 40,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 65,4 26,9 0,0 7,7 42,9 35,7 10,7 10,7 85,0 5,0 10,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 78,6 19,0 0,0 2,4 72,0 24,0 4,0 0,0 70,9 18,2 5,5 5,5 

Erikslundskolan F-6 57,1 28,6 14,3 0,0 50,0 30,0 20,0 0,0 58,3 33,3 0,0 8,3 

Fjärdingskolan F-6 27,3 36,4 36,4 0,0 78,6 7,1 14,3 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 

Gula skolan F-6 46,7 33,3 13,3 6,7 43,8 31,3 25,0 0,0 68,4 15,8 10,5 5,3 

Gånghesterskolan F-6 37,5 62,5 0,0 0,0 22,2 44,4 22,2 11,1 16,7 33,3 41,7 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 34,8 0,0 8,7 81,6 14,3 0,0 4,1 79,5 18,2 0,0 2,3 

Kerstinsgårdskolan F-3 85,0 5,0 5,0 5,0 33,3 40,0 20,0 6,7 50,0 50,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 6,7 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 57,1 14,3 23,8 4,8 85,7 8,6 0,0 5,7 69,2 30,8 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 82,9 14,6 0,0 2,4 75,5 24,5 0,0 0,0 76,1 17,4 4,3 2,2 

Målsrydskolan F-6 40,0 40,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 50,0 0,0 0,0 50,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 63,9 36,1 0,0 0,0 61,1 30,6 5,6 2,8 68,0 24,0 8,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 41,7 8,3 25,0 25,0 62,5 31,3 6,3 0,0 72,7 27,3 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 62,5 31,3 6,3 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 57,1 19,0 14,3 9,5 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 54,5 9,1 0,0 54,2 37,5 8,3 0,0 62,1 24,1 13,8 0,0 

Sparsörskolan F-6 65,4 15,4 7,7 11,5 67,7 12,9 12,9 6,5 56,5 43,5 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 0,0 60,0 30,0 0,0 10,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 94,1 0,0 5,9 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 72,7 9,1 18,2 0,0 

Trandaredskolan F-6 87,2 8,5 2,1 2,1 51,2 31,7 4,9 12,2 74,5 13,7 3,9 7,8 

Tummarpskolan F-3 70,6 23,5 0,0 5,9 72,7 15,2 6,1 6,1 80,0 16,0 0,0 4,0 

Viskaforsskolan F-6 70,8 12,5 4,2 12,5 77,4 12,9 3,2 6,5 62,5 33,3 0,0 4,2 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 60,0 30,0 10,0 0,0 

Borås Stad 70,4 20,4 4,8 4,3 66,0 24,1 6,0 3,9 70,6 20,0 6,0 3,3 

Positiva svar 90,8   90,1   90,6   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

  Samspel mellan elever och vuxna 

Fritidshem 

På fritids har jag kompisar (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 96,6 3,4 0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 0,0 94,1 5,9 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 86,7 6,7 4,4 2,2 91,7 5,6 2,8 0,0 

Bodaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 94,1 0,0 5,9 0,0 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 0,0 11,1 

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 84,2 15,8 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 11,1 0,0 

Daltorpskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 93,3 6,7 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 85,7 7,1 7,1 0,0 95,0 5,0 0,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 95,1 4,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 87,3 10,9 1,8 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 72,7 27,3 0,0 0,0 71,4 7,1 21,4 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 94,1 5,9 0,0 0,0 68,8 31,3 0,0 0,0 89,5 10,5 0,0 0,0 

Gånghesterskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 75,0 16,7 8,3 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 95,7 4,3 0,0 0,0 98,0 2,0 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 77,3 18,2 4,5 0,0 80,0 13,3 6,7 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 91,4 5,7 2,9 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 85,4 9,8 0,0 4,9 88,7 9,4 1,9 0,0 89,1 8,7 0,0 2,2 

Målsrydskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 84,6 15,4 0,0 0,0 88,9 8,3 2,8 0,0 80,0 16,0 4,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 93,8 6,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 85,7 9,5 4,8 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 81,8 18,2 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 0,0 69,0 31,0 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 93,1 6,9 0,0 0,0 87,1 9,7 3,2 0,0 91,3 8,7 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 82,4 17,6 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 89,4 8,5 2,1 0,0 87,8 12,2 0,0 0,0 96,1 3,9 0,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 90,9 6,1 3,0 0,0 88,0 12,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 83,9 9,7 3,2 3,2 79,2 20,8 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 90,0 10,0 0,0 0,0 

Borås Stad 89,2 9,6 0,5 0,7 87,7 9,8 2,3 0,3 88,2 10,3 1,1 0,3 

Positiva svar 98,8   97,5   98,5   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

Fritidshem 

På fritids ser de vuxna till att alla får vara med och leka (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 
Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 89,3 7,1 0,0 3,6 85,7 10,7 0,0 3,6 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 80,6 16,1 0,0 3,2 77,8 15,6 2,2 4,4 77,8 19,4 0,0 2,8 

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 70,6 17,6 0,0 11,8 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 55,6 33,3 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 77,8 11,1 0,0 11,1 73,7 21,1 0,0 5,3 66,7 25,0 8,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 73,3 20,0 0,0 6,7 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 28,6 42,9 14,3 14,3 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 74,1 22,2 0,0 3,7 42,9 50,0 7,1 0,0 75,0 15,0 5,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 95,2 4,8 0,0 0,0 92,0 4,0 4,0 0,0 81,8 14,5 1,8 1,8 

Erikslundskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 40,0 30,0 0,0 30,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 63,6 18,2 18,2 0,0 78,6 7,1 7,1 7,1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 56,3 31,3 12,5 0,0 73,7 15,8 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 75,0 8,3 8,3 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 91,3 8,7 0,0 0,0 89,8 10,2 0,0 0,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 90,9 9,1 0,0 0,0 80,0 13,3 0,0 6,7 80,0 10,0 0,0 10,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 85,7 11,4 2,9 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 85,0 15,0 0,0 0,0 81,1 17,0 1,9 0,0 82,6 15,2 0,0 2,2 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 75,0 22,2 0,0 2,8 52,8 33,3 11,1 2,8 84,0 12,0 0,0 4,0 

Sandhultskolan F-6 41,7 41,7 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 68,8 31,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 95,2 4,8 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 54,5 9,1 0,0 91,7 4,2 4,2 0,0 62,1 34,5 0,0 3,4 

Sparsörskolan F-6 76,9 15,4 0,0 7,7 71,0 22,6 0,0 6,5 95,7 4,3 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 90,0 0,0 0,0 10,0 83,3 16,7 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 15,4 7,7 0,0 82,4 5,9 0,0 11,8 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 68,8 25,0 0,0 6,3 72,7 18,2 9,1 0,0 

Trandaredskolan F-6 91,5 6,4 0,0 2,1 73,2 24,4 0,0 2,4 92,2 5,9 2,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 76,5 23,5 0,0 0,0 81,8 15,2 0,0 3,0 92,0 8,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 75,0 20,8 0,0 4,2 74,2 19,4 3,2 3,2 79,2 20,8 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 80,0 20,0 0,0 0,0 

Borås Stad 81,2 15,2 1,4 2,2 77,3 17,6 2,6 2,6 83,5 13,2 1,1 2,2 

Positiva svar 96,4   94,9   96,7   
*Ej deltagit i undersökningen 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

15(61) 

 

Fritidshem 2020 

Fritidshem 

På fritids kan jag få hjälp av en vuxen när jag behöver det (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 92,9 3,6 0,0 3,6 85,7 10,7 3,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 87,1 6,5 0,0 6,5 82,2 8,9 2,2 6,7 88,9 11,1 0,0 0,0 

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 70,6 23,5 0,0 5,9 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 66,7 22,2 0,0 11,1 73,7 15,8 10,5 0,0 58,3 25,0 16,7 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 86,7 13,3 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 14,3 42,9 14,3 28,6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 66,7 29,6 0,0 3,7 75,0 21,4 3,6 0,0 80,0 5,0 0,0 15,0 

Engelbrektskolan F-6 88,1 11,9 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 0,0 81,8 10,9 7,3 0,0 

Erikslundskolan F-6 57,1 42,9 0,0 0,0 60,0 10,0 20,0 10,0 83,3 8,3 8,3 0,0 

Fjärdingskolan F-6 36,4 36,4 27,3 0,0 78,6 14,3 7,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 93,8 6,3 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 68,4 21,1 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 58,3 25,0 8,3 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 95,7 4,3 0,0 0,0 89,8 10,2 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 86,4 13,6 0,0 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 80,0 20,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 76,2 9,5 14,3 0,0 82,9 17,1 0,0 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 7,5 0,0 2,5 90,6 9,4 0,0 0,0 91,3 8,7 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 80,6 19,4 0,0 0,0 72,2 25,0 2,8 0,0 88,0 8,0 0,0 4,0 

Sandhultskolan F-6 54,5 27,3 0,0 18,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 93,8 0,0 6,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 72,7 27,3 0,0 0,0 83,3 12,5 4,2 0,0 62,1 27,6 6,9 3,4 

Sparsörskolan F-6 76,9 15,4 0,0 7,7 67,7 32,3 0,0 0,0 91,3 8,7 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0 0,0 82,4 17,6 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 0,0 81,8 18,2 0,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 95,8 4,2 0,0 0,0 80,5 17,1 0,0 2,4 96,1 2,0 2,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 93,9 6,1 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 83,3 12,5 4,2 0,0 67,7 25,8 3,2 3,2 91,7 8,3 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 0,0 12,5 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Borås Stad 84,3 12,0 1,7 2,1 81,6 15,5 1,8 1,1 85,2 11,6 1,7 1,4 

Positiva svar 96,3   97,1   96,8   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

  Elevinflytande i fritidshemmet 

Fritidshem 

På fritids får jag vara med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 50,0 12,5 37,5 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 41,4 44,8 6,9 6,9 25,0 39,3 10,7 25,0 70,6 23,5 5,9 0,0 

Bergdalskolan F-6 34,4 43,8 3,1 18,8 24,4 26,7 24,4 24,4 44,4 36,1 5,6 13,9 

Bodaskolan F-6 28,6 57,1 7,1 7,1 27,3 18,2 45,5 9,1 17,6 70,6 5,9 5,9 

Borgstenaskolan F-6 33,3 44,4 0,0 22,2 100,0 0,0 0,0 0,0 22,2 55,6 22,2 0,0 

Bredaredskolan F-6 33,3 22,2 33,3 11,1 31,6 36,8 21,1 10,5 50,0 41,7 8,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 11,1 11,1 55,6 22,2 38,9 55,6 5,6 0,0 33,3 33,3 22,2 11,1 

Daltorpskolan F-6 64,3 21,4 0,0 14,3 20,0 46,7 20,0 13,3 75,0 0,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 14,3 42,9 14,3 28,6 40,0 40,0 20,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 

Ekarängskolan F-6 25,0 60,7 3,6 10,7 14,3 32,1 53,6 0,0 55,0 30,0 10,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 42,9 42,9 4,8 9,5 32,0 40,0 20,0 8,0 32,7 41,8 21,8 3,6 

Erikslundskolan F-6 14,3 57,1 28,6 0,0 40,0 20,0 30,0 10,0 58,3 33,3 0,0 8,3 

Fjärdingskolan F-6 18,2 18,2 63,6 0,0 35,7 28,6 28,6 7,1 60,0 30,0 0,0 10,0 

Gula skolan F-6 5,9 52,9 23,5 17,6 18,8 25,0 56,3 0,0 68,4 15,8 0,0 15,8 

Gånghesterskolan F-6 37,5 50,0 0,0 12,5 33,3 44,4 22,2 0,0 33,3 25,0 25,0 16,7 

Hestra Midgårdskolan F-6 30,4 60,9 0,0 8,7 65,3 26,5 6,1 2,0 72,7 27,3 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 38,1 47,6 9,5 4,8 60,0 26,7 6,7 6,7 60,0 40,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 80,0 13,3 0,0 6,7 25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 28,6 38,1 28,6 4,8 37,1 48,6 8,6 5,7 53,8 46,2 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 43,9 34,1 4,9 17,1 45,3 34,0 7,5 13,2 56,5 28,3 6,5 8,7 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 50,0 0,0 0,0 50,0 * * * * 75,0 25,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 56,4 23,1 12,8 7,7 52,8 36,1 8,3 2,8 68,0 24,0 8,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 16,7 50,0 16,7 16,7 62,5 37,5 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 6,7 66,7 13,3 13,3 33,3 0,0 33,3 33,3 52,4 28,6 14,3 4,8 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 9,1 18,2 36,4 33,3 41,7 12,5 12,5 58,6 31,0 0,0 10,3 

Sparsörskolan F-6 34,6 26,9 19,2 19,2 32,3 35,5 16,1 16,1 47,8 43,5 4,3 4,3 

Svaneholmskolan F-6 40,0 50,0 10,0 0,0 0,0 83,3 0,0 16,7 50,0 50,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 14,3 42,9 28,6 14,3 30,8 61,5 7,7 0,0 47,1 29,4 17,6 5,9 

Särlaskolan F-6 0,0 66,7 33,3 0,0 12,5 25,0 50,0 12,5 27,3 36,4 27,3 9,1 

Trandaredskolan F-6 40,4 38,3 6,4 14,9 43,9 31,7 9,8 14,6 72,5 19,6 2,0 5,9 

Tummarpskolan F-3 47,1 29,4 17,6 5,9 36,4 27,3 15,2 21,2 64,0 32,0 0,0 4,0 

Viskaforsskolan F-6 20,8 16,7 50,0 12,5 41,9 38,7 6,5 12,9 58,3 33,3 4,2 4,2 

Äsperedskolan F-6 50,0 37,5 0,0 12,5 * * * * 80,0 20,0 0,0 0,0 

Borås Stad 36,2 38,1 13,7 12,0 38,6 34,8 16,4 10,2 56,0 31,6 7,0 5,4 

Positiva svar 74,3   73,4   87,6   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

Fritidshem 

På fritids får tjejer och killar vara med och bestämma lika mycket (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 12,5 12,5 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 88,9 3,7 7,4 0,0 71,4 21,4 3,6 3,6 82,4 11,8 5,9 0,0 

Bergdalskolan F-6 93,5 3,2 0,0 3,2 77,8 15,6 4,4 2,2 75,0 11,1 5,6 8,3 

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 0,0 7,1 81,8 0,0 18,2 0,0 47,1 11,8 11,8 29,4 

Borgstenaskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 88,9 0,0 0,0 11,1 84,2 10,5 0,0 5,3 83,3 8,3 8,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 77,8 11,1 11,1 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 77,8 11,1 0,0 11,1 

Daltorpskolan F-6 64,3 21,4 0,0 14,3 66,7 6,7 6,7 20,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 42,9 42,9 14,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 64,3 21,4 0,0 14,3 60,7 14,3 17,9 7,1 45,0 30,0 15,0 10,0 

Engelbrektskolan F-6 92,9 4,8 2,4 0,0 80,0 16,0 0,0 4,0 67,3 12,7 14,5 5,5 

Erikslundskolan F-6 57,1 14,3 14,3 14,3 40,0 30,0 20,0 10,0 75,0 8,3 8,3 8,3 

Fjärdingskolan F-6 27,3 18,2 54,5 0,0 71,4 7,1 14,3 7,1 60,0 20,0 10,0 10,0 

Gula skolan F-6 75,0 18,8 6,3 0,0 50,0 43,8 0,0 6,3 84,2 0,0 0,0 15,8 

Gånghesterskolan F-6 75,0 12,5 0,0 12,5 88,9 11,1 0,0 0,0 66,7 8,3 16,7 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 82,6 13,0 0,0 4,3 85,7 8,2 2,0 4,1 93,2 6,8 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 86,7 6,7 0,0 6,7 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 0,0 0,0 6,7 75,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 71,4 19,0 0,0 9,5 74,3 22,9 2,9 0,0 92,3 0,0 0,0 7,7 

Myråsskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 92,5 1,9 0,0 5,7 89,1 4,3 0,0 6,5 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 86,1 13,9 0,0 0,0 69,4 22,2 2,8 5,6 84,0 12,0 4,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 86,7 0,0 6,7 6,7 66,7 33,3 0,0 0,0 71,4 14,3 0,0 14,3 

Sjömarkenskolan F-6 72,7 18,2 0,0 9,1 83,3 8,3 4,2 4,2 55,2 37,9 6,9 0,0 

Sparsörskolan F-6 80,0 16,0 0,0 4,0 71,0 19,4 6,5 3,2 87,0 13,0 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 90,0 0,0 0,0 10,0 83,3 0,0 0,0 16,7 80,0 0,0 0,0 20,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0 0,0 76,5 23,5 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 31,3 31,3 12,5 54,5 0,0 27,3 18,2 

Trandaredskolan F-6 84,8 4,3 2,2 8,7 75,6 14,6 0,0 9,8 92,2 5,9 2,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 81,8 12,1 0,0 6,1 84,0 16,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 70,8 16,7 4,2 8,3 83,9 6,5 3,2 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Borås Stad 81,6 10,7 2,9 4,8 77,3 13,4 4,4 5,0 79,3 11,1 4,6 4,9 

Positiva svar 92,3   90,7   90,4   
*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

Fritidshem 

På fritids lyssnar de vuxna på vad jag tycker (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 75,0 17,9 3,6 3,6 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 71,0 19,4 3,2 6,5 64,4 24,4 0,0 11,1 75,0 16,7 0,0 8,3 

Bodaskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 63,6 18,2 18,2 0,0 58,8 17,6 23,5 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 55,6 33,3 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 55,6 44,4 0,0 0,0 52,6 31,6 10,5 5,3 33,3 41,7 25,0 0,0 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 55,6 33,3 11,1 0,0 

Daltorpskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 26,7 46,7 0,0 26,7 75,0 0,0 0,0 25,0 

Dannikeskolan F-6 14,3 28,6 28,6 28,6 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 71,4 17,9 7,1 3,6 32,1 35,7 21,4 10,7 80,0 15,0 5,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 85,4 12,2 0,0 2,4 68,0 32,0 0,0 0,0 56,4 30,9 7,3 5,5 

Erikslundskolan F-6 57,1 28,6 14,3 0,0 40,0 30,0 20,0 10,0 58,3 41,7 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 27,3 18,2 54,5 0,0 50,0 28,6 21,4 0,0 40,0 30,0 20,0 10,0 

Gula skolan F-6 68,8 31,3 0,0 0,0 50,0 18,8 25,0 6,3 73,7 21,1 0,0 5,3 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 41,7 50,0 8,3 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 78,3 17,4 0,0 4,3 93,9 6,1 0,0 0,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 60,0 30,0 0,0 10,0 

Kinnarummaskolan F-6 86,7 6,7 0,0 6,7 25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 66,7 19,0 14,3 0,0 80,0 17,1 2,9 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 71,8 20,5 0,0 7,7 83,0 15,1 0,0 1,9 93,5 6,5 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 80,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 62,9 28,6 2,9 5,7 55,6 33,3 5,6 5,6 76,0 24,0 0,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 58,3 25,0 0,0 16,7 87,5 12,5 0,0 0,0 63,6 36,4 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 80,0 13,3 0,0 6,7 66,7 33,3 0,0 0,0 76,2 14,3 4,8 4,8 

Sjömarkenskolan F-6 45,5 54,5 0,0 0,0 58,3 33,3 4,2 4,2 55,2 44,8 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 71,0 22,6 0,0 6,5 91,3 4,3 0,0 4,3 

Svaneholmskolan F-6 80,0 10,0 0,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 0,0 10,0 

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 69,2 23,1 0,0 7,7 76,5 17,6 0,0 5,9 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 31,3 37,5 12,5 18,8 27,3 27,3 45,5 0,0 

Trandaredskolan F-6 81,3 16,7 0,0 2,1 53,7 29,3 4,9 12,2 84,3 11,8 3,9 0,0 

Tummarpskolan F-3 70,6 23,5 0,0 5,9 72,7 18,2 0,0 9,1 84,0 16,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 70,8 20,8 8,3 0,0 54,8 35,5 3,2 6,5 83,3 16,7 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 * * * * 90,0 10,0 0,0 0,0 

Borås Stad 73,7 19,3 3,6 3,3 65,5 24,5 4,4 5,6 74,6 19,2 4,0 2,2 

Positiva svar 93   90   93,8   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

 Trygg i fritidshemmet 

Fritidshem 

Jag vet vem jag kan prata med om någon har varit elak mot en kompis (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 87,5 0,0 0,0 12,5 50,0 50,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 10,0 

Asklandaskolan F-6 93,1 6,9 0,0 0,0 82,1 7,1 3,6 7,1 88,2 11,8 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 90,6 6,3 3,1 0,0 66,7 8,9 17,8 6,7 88,9 5,6 2,8 2,8 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 81,8 0,0 9,1 9,1 82,4 17,6 0,0 0,0 

Borgstenaskolan F-6 88,9 0,0 11,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 88,9 11,1 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 78,9 5,3 0,0 15,8 66,7 16,7 16,7 0,0 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 77,8 11,1 11,1 0,0 

Daltorpskolan F-6 85,7 7,1 0,0 7,1 86,7 0,0 0,0 13,3 75,0 0,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 92,6 3,7 0,0 3,7 67,9 28,6 3,6 0,0 85,0 5,0 5,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 0,0 89,1 7,3 3,6 0,0 

Erikslundskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 16,7 

Fjärdingskolan F-6 54,5 9,1 18,2 18,2 85,7 0,0 7,1 7,1 90,0 10,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 82,4 11,8 0,0 5,9 68,8 31,3 0,0 0,0 89,5 0,0 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 66,7 22,2 0,0 11,1 75,0 8,3 8,3 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 91,3 8,7 0,0 0,0 83,7 14,3 0,0 2,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 90,5 9,5 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 66,7 23,8 0,0 9,5 85,7 11,4 2,9 0,0 84,6 15,4 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 2,5 2,5 5,0 92,5 5,7 0,0 1,9 93,5 4,3 2,2 0,0 

Målsrydskolan F-6 80,0 0,0 20,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 83,8 13,5 0,0 2,7 72,2 16,7 11,1 0,0 84,0 12,0 0,0 4,0 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 76,2 23,8 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 83,3 8,3 8,3 0,0 62,1 31,0 3,4 3,4 

Sparsörskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 83,9 12,9 0,0 3,2 73,9 21,7 4,3 0,0 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 0,0 14,3 0,0 84,6 7,7 0,0 7,7 94,1 5,9 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 12,5 0,0 90,9 0,0 0,0 9,1 

Trandaredskolan F-6 89,4 6,4 0,0 4,3 75,6 17,1 0,0 7,3 88,2 9,8 2,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 84,8 15,2 0,0 0,0 88,0 12,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 95,8 4,2 0,0 0,0 83,9 9,7 3,2 3,2 87,5 12,5 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 75,0 12,5 0,0 12,5 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Borås Stad 86,6 9,3 1,4 2,7 82,2 11,1 3,3 3,3 86,0 10,2 2,1 1,7 

Positiva svar 95,9   93,3   96,2   
*Ej deltagit i undersökningen 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

20(61) 

 

Fritidshem 2020 

Fritidshem 

De vuxna på fritids gör någonting om de får reda på att någon varit elak mot 
en person (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 85,7 7,1 3,6 3,6 78,6 21,4 0,0 0,0 94,1 0,0 0,0 5,9 

Bergdalskolan F-6 86,7 10,0 3,3 0,0 71,1 15,6 2,2 11,1 72,2 16,7 0,0 11,1 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 81,8 0,0 18,2 0,0 58,8 29,4 5,9 5,9 

Borgstenaskolan F-6 77,8 0,0 11,1 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 0,0 11,1 

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 63,2 31,6 5,3 0,0 41,7 41,7 16,7 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 92,9 0,0 0,0 7,1 60,0 26,7 0,0 13,3 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 28,6 28,6 42,9 0,0 80,0 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 78,6 17,9 3,6 0,0 80,0 15,0 0,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 83,3 14,3 0,0 2,4 92,0 8,0 0,0 0,0 80,0 14,5 3,6 1,8 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 66,7 16,7 0,0 16,7 

Fjärdingskolan F-6 72,7 18,2 9,1 0,0 78,6 7,1 7,1 7,1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 50,0 43,8 0,0 6,3 62,5 25,0 12,5 0,0 84,2 5,3 5,3 5,3 

Gånghesterskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 55,6 33,3 0,0 11,1 75,0 25,0 0,0 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13,0 0,0 0,0 95,9 4,1 0,0 0,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 81,0 19,0 0,0 0,0 66,7 26,7 0,0 6,7 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 0,0 0,0 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 81,0 4,8 9,5 4,8 80,0 17,1 2,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 92,5 5,0 2,5 0,0 83,0 11,3 1,9 3,8 87,0 6,5 2,2 4,3 

Målsrydskolan F-6 80,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 74,3 25,7 0,0 0,0 83,3 8,3 2,8 5,6 80,0 12,0 0,0 8,0 

Sandhultskolan F-6 41,7 41,7 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 76,2 4,8 4,8 14,3 

Sjömarkenskolan F-6 54,5 45,5 0,0 0,0 87,5 8,3 0,0 4,2 62,1 37,9 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 92,0 8,0 0,0 0,0 74,2 22,6 0,0 3,2 91,3 8,7 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 53,8 30,8 15,4 0,0 88,2 5,9 0,0 5,9 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 62,5 25,0 6,3 6,3 90,9 9,1 0,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 93,6 4,3 0,0 2,1 80,5 19,5 0,0 0,0 88,2 7,8 3,9 0,0 

Tummarpskolan F-3 94,1 5,9 0,0 0,0 87,9 9,1 0,0 3,0 96,0 4,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 79,2 20,8 0,0 0,0 71,0 19,4 3,2 6,5 95,8 4,2 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 90,0 10,0 0,0 0,0 

Borås Stad 82,8 13,6 1,9 1,7 79,8 14,5 2,3 3,5 83,9 11,3 1,6 3,2 

Positiva svar 96,4   94,3   95,2   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

21(61) 

 

Fritidshem 2020 

Fritidshem 

Jag känner mig säker på fritids (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 96,4 3,6 0,0 0,0 78,6 17,9 3,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 90,3 6,5 0,0 3,2 86,7 11,1 0,0 2,2 77,8 13,9 2,8 5,6 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 47,1 41,2 11,8 0,0 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 11,1 22,2 0,0 

Bredaredskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 68,4 26,3 0,0 5,3 25,0 50,0 16,7 8,3 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 86,7 13,3 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 40,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 85,2 11,1 0,0 3,7 53,6 28,6 10,7 7,1 80,0 10,0 0,0 10,0 

Engelbrektskolan F-6 97,6 2,4 0,0 0,0 88,0 12,0 0,0 0,0 83,6 7,3 9,1 0,0 

Erikslundskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 60,0 20,0 0,0 20,0 66,7 25,0 0,0 8,3 

Fjärdingskolan F-6 27,3 54,5 9,1 9,1 57,1 14,3 14,3 14,3 90,0 0,0 10,0 0,0 

Gula skolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 43,8 50,0 6,3 0,0 84,2 10,5 0,0 5,3 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 44,4 44,4 11,1 0,0 58,3 33,3 8,3 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 95,9 2,0 0,0 2,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 81,0 19,0 0,0 0,0 86,7 0,0 6,7 6,7 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 25,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 76,2 19,0 4,8 0,0 88,6 8,6 0,0 2,9 84,6 15,4 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 88,7 11,3 0,0 0,0 97,8 2,2 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 69,4 22,2 8,3 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 75,0 25,0 0,0 0,0 81,8 18,2 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 66,7 19,0 14,3 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 45,5 54,5 0,0 0,0 79,2 20,8 0,0 0,0 79,3 17,2 0,0 3,4 

Sparsörskolan F-6 88,0 12,0 0,0 0,0 87,1 9,7 0,0 3,2 78,3 17,4 0,0 4,3 

Svaneholmskolan F-6 80,0 10,0 0,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 76,5 23,5 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 85,4 12,5 2,1 0,0 85,4 14,6 0,0 0,0 90,2 2,0 5,9 2,0 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 90,9 6,1 0,0 3,0 88,0 12,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 75,0 20,8 0,0 4,2 80,6 9,7 3,2 6,5 70,8 29,2 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Borås Stad 84,6 13,5 0,5 1,4 80,3 14,8 2,4 2,6 81,7 13,5 3,2 1,6 

Positiva svar 98,1   95,1   95,2   
*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

 Miljö i fritidshemmet 

Fritidshem 

På fritids finns det ställen inomhus där jag kan sitta i lugn och ro när jag vill 
(%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 12,5 75,0 12,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 62,1 27,6 6,9 3,4 35,7 32,1 28,6 3,6 64,7 35,3 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 50,0 34,4 9,4 6,3 42,2 26,7 22,2 8,9 52,8 30,6 11,1 5,6 

Bodaskolan F-6 57,1 28,6 14,3 0,0 81,8 0,0 18,2 0,0 35,3 17,6 35,3 11,8 

Borgstenaskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 11,1 22,2 0,0 

Bredaredskolan F-6 22,2 55,6 0,0 22,2 21,1 52,6 15,8 10,5 16,7 25,0 58,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 66,7 22,2 11,1 0,0 38,9 44,4 11,1 5,6 33,3 22,2 44,4 0,0 

Daltorpskolan F-6 42,9 21,4 35,7 0,0 33,3 20,0 26,7 20,0 75,0 0,0 25,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 0,0 16,7 50,0 33,3 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 

Ekarängskolan F-6 46,4 39,3 7,1 7,1 25,0 35,7 32,1 7,1 65,0 15,0 20,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 61,9 28,6 9,5 0,0 52,0 24,0 16,0 8,0 47,3 25,5 23,6 3,6 

Erikslundskolan F-6 14,3 71,4 0,0 14,3 40,0 20,0 30,0 10,0 58,3 16,7 16,7 8,3 

Fjärdingskolan F-6 36,4 36,4 27,3 0,0 64,3 14,3 21,4 0,0 40,0 50,0 10,0 0,0 

Gula skolan F-6 5,9 58,8 35,3 0,0 25,0 18,8 43,8 12,5 15,8 52,6 10,5 21,1 

Gånghesterskolan F-6 37,5 50,0 12,5 0,0 33,3 44,4 22,2 0,0 16,7 25,0 50,0 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 43,5 0,0 0,0 65,3 28,6 2,0 4,1 63,6 29,5 6,8 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 59,1 27,3 13,6 0,0 66,7 13,3 20,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 80,0 13,3 0,0 6,7 50,0 25,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 61,9 19,0 19,0 0,0 71,4 20,0 5,7 2,9 92,3 7,7 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 65,9 24,4 2,4 7,3 58,5 32,1 7,5 1,9 65,2 28,3 4,3 2,2 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 0,0 50,0 0,0 50,0 * * * * 75,0 0,0 0,0 25,0 

Sandaredskolan F-6 56,8 24,3 16,2 2,7 30,6 38,9 30,6 0,0 52,0 32,0 4,0 12,0 

Sandhultskolan F-6 50,0 25,0 8,3 16,7 75,0 25,0 0,0 0,0 63,6 36,4 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 50,0 37,5 12,5 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 47,6 23,8 14,3 14,3 

Sjömarkenskolan F-6 18,2 36,4 36,4 9,1 33,3 50,0 16,7 0,0 20,7 51,7 24,1 3,4 

Sparsörskolan F-6 44,4 33,3 14,8 7,4 48,4 41,9 9,7 0,0 39,1 39,1 17,4 4,3 

Svaneholmskolan F-6 70,0 30,0 0,0 0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 60,0 30,0 10,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 23,1 53,8 23,1 0,0 52,9 29,4 11,8 5,9 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 18,8 25,0 56,3 0,0 63,6 9,1 27,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 40,4 36,2 14,9 8,5 51,2 34,1 7,3 7,3 78,4 15,7 3,9 2,0 

Tummarpskolan F-3 64,7 17,6 11,8 5,9 42,4 30,3 21,2 6,1 84,0 12,0 4,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 41,7 41,7 16,7 0,0 48,4 29,0 16,1 6,5 79,2 16,7 4,2 0,0 

Äsperedskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 * * * * 50,0 20,0 10,0 20,0 

Borås Stad 50,8 32,3 12,4 4,6 47,7 30,4 17,5 4,4 55,3 26,9 13,5 4,3 

Positiva svar 83,1   78,1   82,2   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2020 

Fritidshem 

Det finns saker på fritids som jag tycker är kul att använda (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 86,2 13,8 0,0 0,0 75,0 21,4 3,6 0,0 94,1 5,9 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 90,3 6,5 0,0 3,2 73,3 11,1 8,9 6,7 88,9 8,3 2,8 0,0 

Bodaskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 82,4 11,8 5,9 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 0,0 22,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 52,6 21,1 10,5 15,8 50,0 25,0 25,0 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 88,9 11,1 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1 0,0 

Daltorpskolan F-6 64,3 28,6 7,1 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 60,0 0,0 20,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 85,7 7,1 3,6 3,6 75,0 7,1 7,1 10,7 80,0 10,0 5,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 95,2 4,8 0,0 0,0 92,0 4,0 4,0 0,0 80,0 16,4 3,6 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 75,0 16,7 0,0 8,3 

Fjärdingskolan F-6 54,5 27,3 18,2 0,0 64,3 14,3 21,4 0,0 80,0 10,0 0,0 10,0 

Gula skolan F-6 56,3 31,3 6,3 6,3 75,0 12,5 12,5 0,0 52,6 36,8 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 66,7 22,2 0,0 11,1 50,0 25,0 25,0 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13,0 0,0 0,0 89,8 8,2 2,0 0,0 95,5 4,5 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 77,3 13,6 9,1 0,0 53,3 20,0 26,7 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 57,1 33,3 9,5 0,0 88,6 5,7 5,7 0,0 61,5 30,8 7,7 0,0 

Myråsskolan F-6 87,8 9,8 0,0 2,4 86,8 11,3 0,0 1,9 87,0 8,7 0,0 4,3 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 75,0 25,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 80,6 13,9 2,8 2,8 77,8 11,1 8,3 2,8 84,0 8,0 0,0 8,0 

Sandhultskolan F-6 58,3 25,0 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 76,2 19,0 4,8 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 54,5 36,4 9,1 0,0 70,8 29,2 0,0 0,0 72,4 13,8 10,3 3,4 

Sparsörskolan F-6 76,0 20,0 4,0 0,0 74,2 19,4 3,2 3,2 87,0 13,0 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 82,4 17,6 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 72,7 18,2 9,1 0,0 

Trandaredskolan F-6 89,6 4,2 0,0 6,3 78,0 19,5 2,4 0,0 82,4 15,7 2,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 82,4 17,6 0,0 0,0 78,8 18,2 0,0 3,0 72,0 24,0 0,0 4,0 

Viskaforsskolan F-6 87,5 8,3 0,0 4,2 77,4 12,9 3,2 6,5 83,3 16,7 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 80,0 10,0 10,0 0,0 

Borås Stad 82,1 13,3 2,7 1,9 78,3 14,6 4,5 2,6 79,7 15,1 3,5 1,7 

Positiva svar 95,4   92,9   94,8   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

Jag tycker att det är bra inomhus på fritids (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 12,5 0,0 12,5 50,0 50,0 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 86,2 10,3 0,0 3,4 78,6 17,9 3,6 0,0 94,1 5,9 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 93,5 3,2 3,2 0,0 86,7 6,7 4,4 2,2 77,8 16,7 5,6 0,0 

Bodaskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 41,2 41,2 17,6 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 11,1 22,2 0,0 

Bredaredskolan F-6 88,9 0,0 11,1 0,0 63,2 15,8 15,8 5,3 75,0 8,3 16,7 0,0 

Byttorpskolan F-6 66,7 22,2 11,1 0,0 72,2 16,7 11,1 0,0 33,3 33,3 22,2 11,1 

Daltorpskolan F-6 64,3 28,6 7,1 0,0 73,3 26,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 57,1 28,6 0,0 14,3 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 85,7 7,1 3,6 3,6 82,1 14,3 3,6 0,0 80,0 15,0 5,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 81,0 19,0 0,0 0,0 76,0 24,0 0,0 0,0 83,6 5,5 9,1 1,8 

Erikslundskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 45,5 27,3 27,3 0,0 64,3 14,3 14,3 7,1 50,0 30,0 10,0 10,0 

Gula skolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 56,3 37,5 0,0 6,3 73,7 10,5 5,3 10,5 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 55,6 33,3 11,1 0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13,0 0,0 0,0 95,9 2,0 0,0 2,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 77,3 22,7 0,0 0,0 80,0 13,3 6,7 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 61,9 23,8 14,3 0,0 88,6 11,4 0,0 0,0 76,9 7,7 15,4 0,0 

Myråsskolan F-6 95,1 4,9 0,0 0,0 94,3 5,7 0,0 0,0 84,8 6,5 6,5 2,2 

Målsrydskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 75,0 25,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 78,4 16,2 5,4 0,0 66,7 30,6 2,8 0,0 80,0 12,0 0,0 8,0 

Sandhultskolan F-6 83,3 0,0 0,0 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 76,2 19,0 4,8 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 63,6 36,4 0,0 0,0 50,0 41,7 4,2 4,2 51,7 44,8 3,4 0,0 

Sparsörskolan F-6 72,0 20,0 8,0 0,0 80,6 12,9 0,0 6,5 82,6 13,0 4,3 0,0 

Svaneholmskolan F-6 70,0 30,0 0,0 0,0 83,3 0,0 16,7 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 64,7 35,3 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 75,0 12,5 0,0 12,5 81,8 9,1 9,1 0,0 

Trandaredskolan F-6 85,1 14,9 0,0 0,0 73,2 26,8 0,0 0,0 88,2 7,8 3,9 0,0 

Tummarpskolan F-3 82,4 11,8 5,9 0,0 78,8 18,2 0,0 3,0 92,0 8,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 87,5 8,3 0,0 4,2 64,5 25,8 3,2 6,5 70,8 29,2 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 70,0 10,0 0,0 20,0 

Borås Stad 81,1 14,8 2,9 1,2 78,2 16,9 2,9 2,1 78,5 14,8 5,1 1,6 

Positiva svar 95,9   95,1   93,3   

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

Jag tycker att det är bra utomhus på fritids (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 75,9 24,1 0,0 0,0 71,4 25,0 0,0 3,6 82,4 11,8 0,0 5,9 

Bergdalskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 66,7 17,8 13,3 2,2 61,1 27,8 8,3 2,8 

Bodaskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 54,5 0,0 45,5 0,0 29,4 35,3 23,5 11,8 

Borgstenaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 55,6 22,2 22,2 0,0 63,2 10,5 15,8 10,5 41,7 25,0 33,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 72,2 27,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 42,9 42,9 14,3 0,0 73,3 20,0 6,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 42,9 28,6 28,6 0,0 80,0 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 57,1 25,0 10,7 7,1 28,6 46,4 21,4 3,6 65,0 25,0 10,0 0,0 

Engelbrektskolan F-6 83,3 16,7 0,0 0,0 84,0 16,0 0,0 0,0 63,6 34,5 0,0 1,8 

Erikslundskolan F-6 42,9 57,1 0,0 0,0 70,0 10,0 20,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 9,1 36,4 54,5 0,0 35,7 21,4 42,9 0,0 50,0 40,0 10,0 0,0 

Gula skolan F-6 68,8 25,0 6,3 0,0 56,3 25,0 12,5 6,3 73,7 21,1 0,0 5,3 

Gånghesterskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 33,3 44,4 11,1 11,1 58,3 25,0 16,7 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 73,9 21,7 0,0 4,3 85,7 12,2 0,0 2,0 86,4 11,4 0,0 2,3 

Kerstinsgårdskolan F-3 68,2 27,3 4,5 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 90,0 10,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 93,3 6,7 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 81,0 19,0 0,0 0,0 77,1 14,3 5,7 2,9 76,9 7,7 15,4 0,0 

Myråsskolan F-6 78,0 19,5 0,0 2,4 81,1 17,0 1,9 0,0 80,4 17,4 2,2 0,0 

Målsrydskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 72,2 19,4 5,6 2,8 76,0 16,0 0,0 8,0 

Sandhultskolan F-6 83,3 0,0 0,0 16,7 87,5 12,5 0,0 0,0 54,5 45,5 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 68,8 31,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 14,3 19,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 63,6 27,3 9,1 0,0 75,0 20,8 4,2 0,0 65,5 31,0 3,4 0,0 

Sparsörskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 54,8 32,3 12,9 0,0 78,3 17,4 4,3 0,0 

Svaneholmskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 16,7 80,0 10,0 10,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 71,4 28,6 0,0 0,0 61,5 30,8 7,7 0,0 76,5 23,5 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 33,3 0,0 66,7 0,0 25,0 12,5 62,5 0,0 45,5 27,3 27,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 68,1 23,4 4,3 4,3 63,4 26,8 4,9 4,9 84,3 9,8 2,0 3,9 

Tummarpskolan F-3 70,6 23,5 5,9 0,0 75,8 18,2 3,0 3,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 54,2 41,7 0,0 4,2 67,7 22,6 3,2 6,5 79,2 20,8 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 75,0 12,5 12,5 0,0 * * * * 80,0 20,0 0,0 0,0 

Borås Stad 70,5 23,9 4,1 1,5 67,8 20,9 8,6 2,7 72,5 20,8 4,9 1,7 

Positiva svar 94,4   88,7   93,3   
*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

Det finns saker utomhus som jag gillar att göra (%) 

2018 2019 2020 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 62,5 25,0 0,0 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Asklandaskolan F-6 75,9 24,1 0,0 0,0 82,1 17,9 0,0 0,0 94,1 0,0 5,9 0,0 

Bergdalskolan F-6 83,9 9,7 6,5 0,0 68,9 20,0 6,7 4,4 80,6 16,7 0,0 2,8 

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 63,6 9,1 27,3 0,0 64,7 5,9 23,5 5,9 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1 0,0 

Bredaredskolan F-6 33,3 55,6 11,1 0,0 52,6 31,6 15,8 0,0 50,0 8,3 33,3 8,3 

Byttorpskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 88,9 5,6 0,0 5,6 77,8 22,2 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 71,4 21,4 7,1 0,0 53,3 33,3 0,0 13,3 75,0 25,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 28,6 0,0 42,9 28,6 20,0 80,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 59,3 29,6 7,4 3,7 64,3 21,4 7,1 7,1 70,0 20,0 5,0 5,0 

Engelbrektskolan F-6 83,3 14,3 0,0 2,4 84,0 16,0 0,0 0,0 76,4 20,0 3,6 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 66,7 25,0 8,3 0,0 

Fjärdingskolan F-6 45,5 18,2 36,4 0,0 57,1 21,4 21,4 0,0 60,0 10,0 20,0 10,0 

Gula skolan F-6 68,8 18,8 12,5 0,0 75,0 18,8 6,3 0,0 73,7 15,8 0,0 10,5 

Gånghesterskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 22,2 55,6 0,0 22,2 41,7 33,3 16,7 8,3 

Hestra Midgårdskolan F-6 81,8 18,2 0,0 0,0 89,8 10,2 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 90,9 4,5 4,5 0,0 60,0 33,3 6,7 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 85,7 9,5 4,8 0,0 77,1 17,1 2,9 2,9 84,6 0,0 15,4 0,0 

Myråsskolan F-6 73,2 22,0 0,0 4,9 81,1 18,9 0,0 0,0 84,8 15,2 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 * * * * 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sandaredskolan F-6 75,0 22,2 2,8 0,0 72,2 13,9 13,9 0,0 80,0 12,0 0,0 8,0 

Sandhultskolan F-6 50,0 33,3 0,0 16,7 93,8 6,3 0,0 0,0 81,8 9,1 9,1 0,0 

Sjöboskolan F-6 56,3 43,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 81,0 9,5 4,8 4,8 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 45,5 9,1 9,1 66,7 33,3 0,0 0,0 72,4 24,1 0,0 3,4 

Sparsörskolan F-6 84,6 11,5 0,0 3,8 77,4 16,1 3,2 3,2 82,6 13,0 0,0 4,3 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 84,6 0,0 7,7 7,7 94,1 5,9 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 0,0 66,7 33,3 0,0 31,3 31,3 31,3 6,3 45,5 36,4 18,2 0,0 

Trandaredskolan F-6 66,0 29,8 4,3 0,0 63,4 26,8 4,9 4,9 78,4 13,7 7,8 0,0 

Tummarpskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 84,8 12,1 0,0 3,0 92,0 4,0 4,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 75,0 16,7 4,2 4,2 67,7 22,6 3,2 6,5 70,8 29,2 0,0 0,0 

Äsperedskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 * * * * 90,0 10,0 0,0 0,0 

Borås Stad 74,6 19,3 4,1 2,0 72,7 19,6 5,0 2,7 78,2 15,1 4,6 2,1 

Positiva svar 93,9   92,3   93,3   

*Ej deltagit i undersökningen 
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 Resultatjämförelse mellan tjejers och killars 
svar på utvalda frågor där det finns större 
skillnader i resultat  

(%) 
2019 2020 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Frågor Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

På fritids lär jag mig saker 52,6 30,2 7,1 10,2 48,0 35,1 11,1 5,8 56,3 30,6 5,3 7,9 49,7 34,9 9,9 5,6 

Vi gör utflykter och besöker 
olika ställen med fritids 42,5 31,1 14,2 12,3 41,5 29,5 18,8 10,2 51,3 26,3 10,2 12,2 48,7 30,9 12,2 8,2 

Fritids gör så att jag hittar 
nya roliga saker att göra 69,8 20,6 4,9 4,6 63,4 26,5 6,8 3,4 72,7 21,1 3,6 2,6 68,4 19,1 8,2 4,3 

På fritids får jag vara med 
och bestämma vilka 
aktiviteter vi ska göra 36,9 35,4 14,5 13,2 40,9 33,2 18,2 7,7 54,6 33,2 4,9 7,2 57,6 29,9 8,6 3,9 

På fritids får tjejer och killar 
vara med och bestämma 
lika mycket 82,2 9,5 3,1 5,2 73,5 17,2 5,2 4,0 81,9 10,5 3,3 4,3 77,6 11,2 5,6 5,6 

På fritids finns det ställen 
inomhus där jag kan sitta i 
lugn och ro när jag vill 45,5 36,0 14,2 4,3 50,8 25,2 19,7 4,3 49,3 33,6 12,5 4,6 61,8 20,1 13,8 4,3 

Jag tycker att det är bra 
inomhus på fritids 80,9 14,8 1,8 2,5 76,0 19,1 3,4 1,5 82,9 13,8 3,0 0,3 75,0 14,8 7,2 3,0 

Jag tycker att det är bra 
utomhus på fritids 61,2 25,5 9,8 3,4 74,8 16,3 6,8 2,2 69,1 22,7 6,9 1,3 76,3 18,1 3,3 2,3 
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3 Enkät till rektorer 

Denna enkät är ställd till samtliga rektorer för Borås stads 35 fritidshem och 

samtliga rektorer har besvarat enkäten. Rektor ansvarar för bedömningarna 

utifrån de ställda frågorna. 

 Skala och definitioner  

 

Följande skala har använts: 

Positiva 
svar 

  I mycket hög grad - Kan användas som ett gott exempel 

  I hög grad - Kan utvecklas på längre sikt 

Negativa 
svar 

  I lägre grad - Behöver åtgärdas på längre sikt 

  I mycket låg grad - Kräver åtgärder på kort sikt 
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 Lokaler 

Fritidshem 

I vilken grad bedömer du att tillgången på lokaler och 
dess utformning är lämplig? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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 Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling  

Fritidshem 

I vilken grad bedömer du att fritidshemmet omfattas av 
skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       
Asklandaskolan F-6       
Bergdalskolan F-6       
Björkhöjdskolan F-3       
Bodaskolan F-6       
Borgstenaskolan F-6       
Bredaredskolan F-6       
Byttorpskolan F-6       
Daltorpskolan F-6       
Dannikeskolan F-6       
Ekarängskolan F-6       
Engelbrektskolan F-6       
Erikslundskolan F-6       
Fjärdingskolan F-6       
Gula skolan F-6       
Gånghesterskolan F-6       
Hestra Midgårdskolan F-6       
Kerstinsgårdskolan F-3       
Kinnarummaskolan F-6       
Kristinebergskolan F-6       
Myråsskolan F-6       
Målsrydskolan F-6       
Rångedalaskolan F-6       
Sandaredskolan F-6       
Sandhultskolan F-6       
Sjöboskolan F-6       
Sjömarkenskolan F-6       
Sparsörskolan F-6       
Svaneholmskolan F-6       
Svedjeskolan F-6       
Särlaskolan F-6       
Trandaredskolan F-6       
Tummarpskolan F-3       
Viskaforsskolan F-6       
Äsperedskolan F-6       
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 Fritidsråd eller annat formaliserat 
inflytandeforum  

Fritidshem 

2018   2019   2020 

Finns fritidsråd 
eller annat 
formaliserat 
inflytandeforum 
för barnen? 

Om ja, 
hur 
många 
gånger 
per 
läsår 
sker 
detta? 

Finns fritidsråd 
eller annat 
formaliserat 
inflytandeforum 
för barnen? 

Om ja, hur 
många 
gånger 
per läsår 
sker 
detta? 

Finns fritidsråd 
eller annat 
formaliserat 
inflytandeforum 
för barnen? 

Om ja, hur 
många 
gånger per 
läsår sker 
detta? 

Aplaredskolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Asklandaskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Bergdalskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 Ja 5-6 

Björkhöjdskolan F-3 Ja 7-8 Ja 7-8 Ja 7-8 

Bodaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 Ja 3-4 

Borgstenaskolan F-6 Ja 1-2 Ja 3-4 Ja 3-4 

Bredaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 Ja 3-4 

Byttorpskolan F-6 Nej   Ja 5-6 Ja 7-8 

Daltorpskolan F-6 Ja 3-4 Nej   Ja 1-2 

Dannikeskolan F-6 Nej   Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Ekarängskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Engelbrektskolan F-6 Ja 7-8 Ja 5-6 Ja 5-6 

Erikslundskolan F-6 Ja 9 eller fler Nej   Ja 7-8 

Fjärdingskolan F-6 Ja   Ja 7-8 Ja 5-6 

Gula skolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 3-4 Ja 5-6 

Gånghesterskolan F-6 Ja 1-2 Nej   Ja 9 eller fler 

Hestra Midgårdskolan F-6 Ja 5-6 Ja 7-8 Ja 7-8 

Kerstinsgårdskolan F-3 Ja 9 eller fler Ja 7-8 Ja 3-4 

Kinnarummaskolan F-6 Nej   Nej   Ja 5-6 

Kristinebergskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Myråsskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 Ja 7-8 

Målsrydskolan F-6 Nej   Ja 7-8 Ja 9 eller fler 

Rångedalaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 9 eller fler Ja 5-6 

Sandaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja   Ja 3-4 

Sandhultskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 Ja 3-4 

Sjöboskolan F-6 Ja 3-4 Nej   Ja 9 eller fler 

Sjömarkenskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 Ja 3-4 

Sparsörskolan F-6 Ja 5-6 Ja 1-2 Ja 3-4 

Svaneholmskolan F-6 Nej   Nej   Ja 7-8 

Svedjeskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 Ja 3-4 

Särlaskolan F-6 Nej   Nej   Ja 3-4 

Trandaredskolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Tummarpskolan F-3 Nej   Ja 3-4 Ja 3-4 

Viskaforsskolan F-6 Ja 7-8 Ja 3-4 Ja 3-4 

Äsperedskolan F-6 Ja 3-4 Nej   Ja 3-4 
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 Läroplanens centrala innehåll 

Fritidshem 

I vilken grad arbetar fritidshemmet med läroplanens centrala 
innehåll? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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 I vilken grad ges eleverna på fritidshemmet 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

Fritidshem 

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 
handling? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       
Asklandaskolan F-6       
Bergdalskolan F-6       
Björkhöjdskolan F-3       
Bodaskolan F-6       
Borgstenaskolan F-6       
Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       
Daltorpskolan F-6       
Dannikeskolan F-6       
Ekarängskolan F-6       
Engelbrektskolan F-6       
Erikslundskolan F-6       
Fjärdingskolan F-6       
Gula skolan F-6       
Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       
Kerstinsgårdskolan F-3       
Kinnarummaskolan F-6       
Kristinebergskolan F-6       
Myråsskolan F-6       
Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       
Sandaredskolan F-6       
Sandhultskolan F-6       
Sjöboskolan F-6       
Sjömarkenskolan F-6       
Sparsörskolan F-6       
Svaneholmskolan F-6       
Svedjeskolan F-6       
Särlaskolan F-6       
Trandaredskolan F-6       
Tummarpskolan F-3       
Viskaforsskolan F-6       
Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och 
vila? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån 
ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika 
sammanhang och för skilda syften? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       
Asklandaskolan F-6       
Bergdalskolan F-6       
Björkhöjdskolan F-3       
Bodaskolan F-6       
Borgstenaskolan F-6       
Bredaredskolan F-6       
Byttorpskolan F-6       
Daltorpskolan F-6       
Dannikeskolan F-6       
Ekarängskolan F-6       
Engelbrektskolan F-6       
Erikslundskolan F-6       
Fjärdingskolan F-6       
Gula skolan F-6       
Gånghesterskolan F-6       
Hestra Midgårdskolan F-6       
Kerstinsgårdskolan F-3       
Kinnarummaskolan F-6       
Kristinebergskolan F-6       
Myråsskolan F-6       
Målsrydskolan F-6       
Rångedalaskolan F-6       
Sandaredskolan F-6       
Sandhultskolan F-6       
Sjöboskolan F-6       
Sjömarkenskolan F-6       
Sparsörskolan F-6       
Svaneholmskolan F-6       
Svedjeskolan F-6       
Särlaskolan F-6       
Trandaredskolan F-6       
Tummarpskolan F-3       
Viskaforsskolan F-6       
Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik 
och samhälle? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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Fritidshem 

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan 
påverka hälsa och välbefinnande? 

2018 2019 2020 

Aplaredskolan F-6       

Asklandaskolan F-6       

Bergdalskolan F-6       

Björkhöjdskolan F-3       

Bodaskolan F-6       

Borgstenaskolan F-6       

Bredaredskolan F-6       

Byttorpskolan F-6       

Daltorpskolan F-6       

Dannikeskolan F-6       

Ekarängskolan F-6       

Engelbrektskolan F-6       

Erikslundskolan F-6       

Fjärdingskolan F-6       

Gula skolan F-6       

Gånghesterskolan F-6       

Hestra Midgårdskolan F-6       

Kerstinsgårdskolan F-3       

Kinnarummaskolan F-6       

Kristinebergskolan F-6       

Myråsskolan F-6       

Målsrydskolan F-6       

Rångedalaskolan F-6       

Sandaredskolan F-6       

Sandhultskolan F-6       

Sjöboskolan F-6       

Sjömarkenskolan F-6       

Sparsörskolan F-6       

Svaneholmskolan F-6       

Svedjeskolan F-6       

Särlaskolan F-6       

Trandaredskolan F-6       

Tummarpskolan F-3       

Viskaforsskolan F-6       

Äsperedskolan F-6       
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 Enkät till rektorer grundsärskola  

Frågor 

2019 2020 

  

2019 2020 

Erikslundskolan 
Grundsärskola 

Erikslundskolan 
Grundsärskola 

Fjärdingskolan 
Grundsärskola 

Fjärdingskolan 
Grundsärskola 

I vilken grad bedömer du att tillgången på 
lokaler och dess utformning är lämplig? 

        

  Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan)  

I vilken grad bedömer du att fritidshemmet 
omfattas av skolans plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 
(Likabehandlingsplan)? 

          

    

Finns fritidsråd eller annat formaliserat 
inflytandeforum för barnen? 

Ja Nej 
  

Ja Nej 

Om ja, hur många gånger per läsår sker 
detta? 

1-2   1-2   

  Läroplanens centrala innehåll 

I vilken grad arbetar fritidshemmet med 
läroplanens centrala innehåll? 

          

  
I vilken grad ges eleverna på fritidshemmet förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att; 

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och 
omsätta idéerna i handling? 

    

  

    

Ta hänsyn till personliga behov av balans 
mellan aktivitet och vila? 

        

Skapa och upprätthålla goda relationer samt 
samarbeta utifrån ett demokratiskt och 
empatiskt förhållningssätt? 

        

Kommunicera med språkliga uttrycksformer 
i olika sammanhang och för skilda syften? 

        

Skapa och uttrycka sig genom olika 
estetiska uttrycksformer? 

        

Utforska och beskriva företeelser och 
samband i natur, teknik och samhälle? 

        

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå 
vad som kan påverka hälsa och 
välbefinnande? 
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4 Analys 

 Analys av enkät till elever årskurs 3 

Svarsfrekvensen är 80 procent, vilket innebär att det totala resultatet har hög 

reliabilitet. Det finns dock en spridning i svarsfrekvensen från 42 procent till 

100 procent. Det är nio fritidshem som har 100 procent i svarsfrekvens 

jämfört med 20 under 2019. Det finns sex fritidshem som har en svarsfrekvens 

under 60 procent vilket innebär att deras resultat inte är statistiskt säkerställda. 

Det är fjärde gången som elevenkäten genomförs på fritidshem. Det är elever 

från årskurs 3 som har besvarat enkäten, de flesta elever som går på 

fritidshemmen går dock i förskoleklass till årskurs 2. Elever i årskurs 3 går mer 

sällan på fritidshemmen än yngre elever. På vissa fritidshem är ett fåtal elever 

inskrivna eller ett fåtal elever som svarade på enkäten, vilket behöver beaktas 

vid analysen. Ett fåtal elevers uppfattning får stort procentuellt genomslag när 

endast ett litet antal elever besvarar enkäten. En del elever i årskurs tre går på 

fritidshem sporadiskt och deltar endast i vissa aktiviteter. Detta kan resultera i 

att fler elever svarar vet ej/ingen åsikt. En annan orsak till att elever svarar vet 

ej/ingen åsikt kan vara att elever har svårigheter att förstå frågorna. På grund 

av corona-pandemin är, enligt rektorerna, fler elever än vanligt sporadiskt på 

fritidshemmen och detta har sannolik också påverkat årets svarsfrekvens. 

Många rektorer uttryckte önskemål på kvalitetskonferensen att alla elever som 

är inskrivna på fritidshemmen borde delta i enkäten. 

Svarsfrekvensen varierar mellan fritidshemmen och det beror dels på hur 

skolorna arbetat med att planera och genomföra enkäten och hur corona-

pandemin har påverkat den enskilda skolans organisation. Vissa skolor har haft 

stora bekymmer att genomföra enkäten på grund av hög sjukfrånvaro av 

personal kopplad till corona-pandemin. Svarsfrekvensen behöver förbättras 

för elevenkäten på vissa fritidshem och bibehållas på fritidshem som har 

svarsfrekvens mellan 95 till 100 procent. Det finns goda exempel i varje 

skolområde och därmed goda möjligheter för kollegialt lärande mellan rektorer  

på verksamhetsledningsmöten. Rektorer har på kvalitetskonferensen delat med 

sig av flera goda exempel på hur man kan förbättra svarsfrekvensen till 

exempel att elever svarar på enkäten under lektionstid, att en elev i taget 

plockas ut ur klassen och får stöd av fritidshemslärare för att förstå 

enkätfrågorna.  

Resultaten i enkäten speglar en ögonblicksbild av elevernas upplevelse av 

kvaliteten i fritidshemmen. Resultaten kan påverkas av hur väl förberedda och 

motiverade eleverna är för att besvara fritidshemsenkäten på ett adekvat sätt.  

Definitioner och begrepp som finns med i elevenkäten behöver förtydligas och 

diskuteras med elever enligt några rektorers reflektioner från 

kvalitetskonferensen.  

Majoriteten av eleverna upplever att kvaliteten på fritidshem har förbättrats 

eller är nästan oförändrad jämfört med 2019. Det är endast en fråga där 

resultatet har minskat, minskningen är på 1,8 procentenheter: ”Jag tycker att 

det är bra inomhus på fritids”.  Det finns sex fritidshem där mer än 15 procent 

av eleverna svarar negativt på ovanstående påstående. Spridningen i negativa 
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svar varierar från 0 procent till 66,7 procent i elevenkäten. Det finns 

fortfarande sju fritidshem där många elever svarar negativt på flera frågor inom 

samtliga områden. Det är två av dessa sju fritidshem som har högst andel 

negativa svar under perioden 2018-2020. Fyra av de sju ovannämnda 

fritidshemmen ligger i socialt utsatta områden och tre i ytterområden.  

 

Området lärande 

Inom området har resultatet för samtliga frågor ökat mellan 1,8 

procentenheter och 6,8 procentenheter. Största ökning i resultat har skett på 

frågan: ”De vuxna på fritids leder aktiviteter”, resultatet har ökat med 6,8 

procentenheter och uppgår till 94,3 procent. Flera rektorer berättade på 

kvalitetskonferensen att de har sett positiva effekter av att det blir färre 

konflikter när de vuxna leder aktiviteter. De menar att det är ett förebyggande 

arbete mot kränkande behandling.  

Många elever upplever att de lär sig saker på fritidshemmet men det finns 

fritidshem som har en relativt hög andel negativa svar. Det är elva fritidshem 

som saknar negativa svar på frågan ”På fritids lär jag mig saker” jämfört med 

sex under 2019. Andelen positiva svar har ökat med 3,5 procentenheter 

jämfört med 2019 och uppgår till 85,9 procent, vilket betyder att det finns 

goda exempel. De flesta eleverna, 94,3 procent, anser att det finns vuxna som 

leder aktiviteter jämfört med 87,5 procent 2019. Stöd vid konflikthantering har 

fortfarande fått totalt sett relativt många negativa svar, 6,2 procent jämfört 

med 8,4 procent 2019. Även om antalet negativa svar har minskat anses det 

fortfarande var högt, särskilt på några av fritidshemmen. Det finns 15 

fritidshem som saknar negativa svar på frågan ”På fritids lär vi oss hur vi kan 

lösa bråk” jämfört med åtta fritidshem under 2019. Det finns därför goda 

exempel inom området konflikthantering.  

 

I Utbildningsdepartementets betänkande 2020 påtalas att undervisningen i 

fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och 

uppfyllandet av läroplanens mål. Därför ska första och andra delen av 

läroplanen tillsammans med den fjärde delen ligga till grund för planering och 

genomförande av undervisningen i fritidshemmet. Det är rektorns ansvar att se 

till att det finns tid för planering och utveckling av verksamheten.2 

 

Reflektioner från rektorer på kvalitetskonferensen handlar om att 

fritidshemspedagoger behöver bli mer medvetna om och bättre på att prata 

med elever om lärande i fritidshem, för att synliggöra och berätta för elever att 

de lär sig. Majoriteten av skolorna arbetar med organiserade rastaktiviteter 

inspirerade av Gustav Sundh.3 Organiserade rastaktiviteter leder till färre 

                                                      
2 SOU 2020:34, Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg 
https://www.regeringen.se/49cca3/contentassets/7302f489bbde433b958beedb7b1bdeff/starkt-kvalitet-och-
likvardighet-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-sou-202034 
3 Sundh G. (2019), Nyckeln till skolgårdens lärande. 
Lärarförbundets tidning ”Läraren”, Gustav Sundh årets lärare i fritidshem,  
https://www.lararen.se/nyheter/senaste-nytt/gustav-sundh-arets-larare-i-fritidshem.  
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konflikter på raster, vilket i sin tur innebär snabbare lektionsstart då 

konflikthantering inte tar tid ifrån undervisningen. Färre konflikter ger även 

bättre grund för lärande i fritidshem.  

  

På kvalitetskonferensen lyfte majoriteten av rektorerna att skillnader i 

resultaten troligtvis påverkas av hur stor andel av personalen som är behörig. 

De rektorer som har många obehöriga i sin personalgrupp vittnar om att de 

behöver ge mer stöd till personalen än andra rektorer som har personal med 

högre behörighet. Enligt en studie kring jämförelse av grundskoleprojekt i 

Stockholms Stad4 framgår det att skolor med en god måluppfyllelse utmärktes 

av en nära samverkan mellan fritidshemmet och skolan medan mindre 

framgångsrika skolor använde fritidshemmets personal som assistenter till 

grundskollärare. På kvalitetskonferensen uttryckte majoriteten av rektorerna att 

de har utvecklat samverkan mellan skolan och fritidshemmet och vissa 

rektorer kommer att utveckla samverkan mer under kommande år.  

Sammantaget finns det ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för samtliga 

frågor som berör lärande, undervisning, uppföljning och konflikthantering 

särskilt på de fritidshem som har många negativa svar från eleverna.   

Området Fritidshemmet och omvärlden 

Majoriteten av eleverna: 90,6 procent anser att fritidshemmen gör så att 

eleverna hittar nya roliga saker att göra jämfört med 90,1 procent 2019. På 

frågan: ”Vi gör utflykter och besöker olika ställen med fritids” har resultatet 

ökat med 6,7 procentenheter jämfört med 2019 och uppgår till 79,0 procent. 

Det är fem fritidshem utanför centrala tätorten och tre inom tätorten där minst 

25 procent av eleverna svarar att de inte åker på aktiviteter. Elevernas svar 

påverkas förmodligen av att det finns elever som vistas på fritidshem några 

dagar i veckan eller vissa tider på dagen och inte kan ta del av alla aktiviteter. 

Fritidshem genomför de flesta utflykterna på lov. Ett fortsatt 

förbättringsarbete kan handla om att planera utflykter tillsammans med 

eleverna utifrån gällande budgetram och coronarestriktioner.  

Området Samspel mellan elever och vuxna 

Överlag bedömer eleverna samspelet mellan elever och vuxna mycket positivt. 

Inom området är resultatet i princip oförändrat jämfört med 2019: 98,5 

procent av eleverna har en kompis, 96,7 procent av eleverna anser att de vuxna 

ser till att alla får vara med och leka. 96,8 procent av eleverna svarar att de kan 

få hjälp av en vuxen när de behöver det. Det är 23 fritidshem som saknar 

negativa svar och två fritidshem där det finns negativa svar på samtliga frågor 

inom området. De flesta av eleverna anser att de har en kompis att vara med, 

men det finns ett utvecklingsarbete på enskilda fritidshem kring vuxennärvaro, 

vuxna som styr aktiviteterna och ser till att alla elever är med och leker.  

De främsta orsakerna till resultatet hänger sannolikt samman med personalens 

behörighet och att personal används som resurspersoner i grundskolan, istället 

för att använda sin egen kompetens till exempel genom att organisera 

                                                      
4 Isaksson, E (2013). Slutrapport ”Jämför grundskoleprojekt” 2013, Stockholms Stad.  
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rastaktiviteter med ett pedagogiskt innehåll. Om lärare i fritidshemmet ges 

möjlighet att ha ett större fokus på fritidshemmets verksamhet snarare än på 

uppdraget som resurspersoner i grundskolan ökar sannolikt kvaliteten i 

verksamheten.5   

Området Elevinflytande 

Inom området har resultatet förbättrats avsevärt på frågan ”På fritids får jag 

vara med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra” jämfört med 2019. 

Resultatet har ökat med 14,2 procentenheter och uppgår till 87,6 procent. På 

frågan ”På fritids lyssnar de vuxna vad jag tycker” har resultatet ökat med 3,8 

procentenheter och uppgår till 93,8 procent. Resultatet på frågan om tjejer och 

killar får bestämma lika mycket är i princip oförändrat, 90,4 procent.  

Det är drygt hälften av eleverna som anser att de alltid får vara med och 

bestämma vilka aktiviteter man ska göra, 56 procent jämfört med 38,6 procent 

2019. Även i år anser majoriteten av elever att tjejer och killar alltid bestämmer 

lika mycket: 79,3 procent. Majoriteten av eleverna anser att det alltid finns 

vuxna som lyssnar på vad eleverna tycker: 74,6 procent jämfört med 65,5 

procent 2019.  

Det är 13 fritidshem som saknar negativa svar på samtliga frågor inom 

området, vilket visar att det finns gott om goda exempel. Av dessa 13 

fritidshem bibehåller fem fritidshem det goda resultatet och sex har förbättrat 

resultatet jämfört med 2019. För två av fritidshemmen kan vi inte jämföra 

resultatet då dessa fritidshem inte deltog i enkätundersökningen 2019.  

På elva av de 34 fritidshemmen är resultatet oförändrat jämfört med 2019 

kopplat till frågan om tjejer och killar får bestämma lika mycket. Det är 14 

fritidshem som har förbättrat sina resultat och sju som har försämrat sina 

resultat på samma fråga. Det är fyra fritidshem där över tio procent av eleverna 

svarat negativt på frågan om tjejer och killar får bestämma lika mycket 2019 

och 2020 och samtliga fritidshem ligger i utsatta områden.  

Det förbättrade resultatet för frågor inom området inflytande hänger 

förmodligen delvis samman med inrättande av inflytandeforum på samtliga 

fritidshem där elevernas delaktighet tas tillvara. De fritidshem som har startat 

fritidsråd i år behöver mer tid innan förändringarna ger en synlig effekt. Vid en 

jämförelse av resultat på samtliga frågor inom området kan det noteras att tio 

fritidshem har många negativa svar. Orsakerna till detta kan handla om vilka 

frågor som lyfts på dessa möten och hur elevernas idéer tas till vara. De två 

fritidshemmen som har flest antal negativa svar inom området saknade 

fritidsråd 2019. Det finns ett fortsatt behov av att problematisera begreppen 

inom området delaktighet samt att arbeta vidare med att få eleverna förstå vad 

elevinflytande är, vilket framfördes av majoriteten av rektorerna på 

kvalitetskonferensen fritidshem. Resultatet från elevenkäten kan med fördel  

synliggöras för alla elever på fritidshemmet genom diskussioner i 

inflytandeforum.   

                                                      
5 Ludvigsson, A. & Falkner, C. (2012) Kunskapsöversikt om fritidshemmet för Malmö Stad  samt 
Kunskapsöversikt för SKL och Kommunförbundet Skåne 2016. 
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Det är viktigt att arbeta med elevinflytande inte bara utifrån skollagen utan 

även utifrån barnkonventionen som sedan den 1 januari 2020 är ny lag i 

Sverige6. I kapitel  12 beskrivs barnens rätt till delaktighet och inflytande i 

frågor som rör dem i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

Sammanfattningsvis anser fler elever att de får vara med och bestämma vilka 

aktiviteter de ska göra jämfört med 2019 där det har skett en stor 

resultatförbättring. En förklaring kan vara att arbetsformerna för 

inflytandeforum har börjat få effekt. Vidare anser majoriteten av eleverna att 

tjejer och killar bestämmer lika mycket och att det alltid finns vuxna som 

lyssnar på vad eleverna tycker. Resultatet går i en positiv riktning, men 

spridningen av negativa svar kopplade till frågor inom området är stor mellan 

fritidshemmen. Huvudmannen anser att det finns ett behov av fortsatt 

utvecklingsarbete på fritidshemmen för att bibehålla eller förbättra resultatet. 

Det bör noteras att resultatet på frågan om tjejer och killar får bestämma lika 

mycket ändras från år till år, vilket betyder att jämställdhetsfrågan ständigt 

behöver hållas vid liv i såväl skolans som fritidshemmens värdegrundsarbete. 

Området Trygg i fritidshemmet 

Majoriteten av eleverna, 95,2 procent, har svarat att de känner sig trygga i 

fritidshemmen och lika många elever anser att de vuxna agerar när det händer 

något. Upplevelsen av trygghet hos eleverna är på samma nivå som 2019. 

Frågan som har fått högsta ökning i resultat med 2,9 procentenheter är: ”Jag 

vet vem jag kan prata med om någon har varit elak mot en kompis” och 

uppgår till 96,2 procent. Det är 18 fritidshem som saknar negativa svar på 

frågor inom området och bedöms vara goda exempel. Det är åtta fritidshem 

där det finns elever som har svarat negativt på många frågor. Det betyder att 

några fritidshem har behov av att utveckla tryggheten samt öka personalens 

närvaro vid konflikthantering. På vissa fritidshem har det varit något högre 

personalomsättning eller mer obehörig personal, vilket kan vara en orsak till att 

resultatet är sämre på dessa fritidshem.  

Trygghet och studiero har varit och är ett fokusområde på många skolor och 

fritidshem. På kvalitetskonferensen menar någon rektor att i samtalen med 

elever är det viktigt att eleverna lär sig hantera konflikter med stöd av personal 

för att bli mer självständiga och ta ett större ansvar för sitt eget agerande.  

Området Miljö i fritidshemmet 

Inom området noteras fyra positiva resultat och ett negativt resultat jämfört 

med 2019. Största ökningen har skett på frågan ”Jag tycker att det är bra 

utomhus på fritids”. Resultatet har ökat med 4,6 procentenheter och uppgår 

till 93,3 procent. På frågan ”Det finns saker utomhus som jag gillar att göra” 

svarar 93,3 procent av eleverna positivt på påståendet, vilket är en 

procentenhet högre jämfört med 2019. Resultatet på frågan ”Bra inomhus på 

fritids” har försämrats med 1,8 procentenheter och uppgår nu till 93,3 procent. 

                                                      
6 Lagen (2018: 1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.  
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Resultatet på frågan ” Det finns saker på fritids som jag tycker är kul att 

använda” har förbättrats med 1,9 procentenheter och uppgår till 94,8 procent.  

Majoriteten av eleverna har svarat att de har ställen inomhus där de kan sitta i 

lugn och ro, 82,2 procent, vilket är en ökning med 4,1 procentenheter jämfört 

med 2019. Det finns relativt många fritidshem som har svårt att ordna lokaler 

för vila. Det är 13,5 procent av eleverna som har svarat att de saknar möjlighet 

till vila jämfört med 17,5 procent förra året. Endast åtta av 34 fritidshem 

saknar negativa svar från eleverna kopplat till möjlighet att sitta i lugn och ro 

och 26 fritidshem noterar negativa svar. Utveckling av inomhusmiljön och 

elevernas möjlighet till ro och vila är ett fortsatt förbättringsarbete för 

majoriteten av fritidshemmen. Konsekvenserna av avsaknad av möjlighet till 

vila medför sannolikt att elever inte kan dra nytta av den pedagogiska resursen 

som fritidshemmet är för många elever. Elever med t.ex. en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning kan bli mycket uttröttade under skoldagen och kan ha ett 

större behov av lugna miljöer än andra elever utan funktionsnedsättningar. För 

dessa elever är det särskilt viktigt med möjligheten till lugna miljöer på 

fritidshemmen. Lokaler som inte är ändamålsenliga kan underminera 

fritidshemmens kompensatoriska uppdrag. Hantering av ökat elevantal har 

sannolikt medfört att man tar tillvara alla möjliga utrymmen på skolor för att 

organisera den obligatoriska undervisningen. En utmaning för skolor blir då att 

organisera lämpliga lokaler för vila samt skapa bästa möjliga lärmiljö. 

Anpassning av lokaler till undervisning samt samverkan mellan skola och 

fritidshem för att alla skollokaler ska användas under hela skoldagen är en 

fortsatt prioriterad fråga enligt svar från rektorerna på kvalitetskonferensen.  

Trots att det är fler eleverna i år som tycker att det finns saker på fritids som är 

roliga att använda, anser nästan hälften av eleverna att fritidshem behöver 

utveckla ”kul saker att använda”. Detta skulle bidra till att elevernas upplevelse 

av fritidshemmet blir än mer meningsfull och rolig. 

Majoriteten av eleverna tycker att utemiljön är bra på fritids men det finns 

några fritidshem som behöver utveckla utomhusmiljö och utomhusaktiviteter 

tillsammans med elever. Förutsättningar för fritidshemmens utomhusmiljö 

skiljer sig mycket åt. Det finns skolgårdar som är gamla och slitna och andra 

som är nya och fräscha.  En del fritidshem har tillgång till idrottshallar och 

skolskog i närområdet. Många rektorer bekräftade på kvalitetskonferensen att 

de utnyttjar närområdet i form av naturupplevelser och genom att lära känna 

stadsdelen. Detta påverkar sannolikt elevernas bedömning av sin 

utomhusmiljö.  

Skillnader i resultat mellan tjejer och killar 

Tjejer och killar är i princip lika nöjda med verksamheten i fritidshemmen. Fler 

killar svarar negativt på samtliga frågor utom en” Jag tycker att det är bra 

utomhus på fritids” där fler tjejer än killar svarar negativt. Det finns fem frågor 

i elevenkäten där det finns skillnader, det vill säga mer än tre procentenheters 

skillnad i resultat mellan könen. Skillnaden varierar från 3,6 till 4,6 

procentenheter. Tre av dessa frågor var aktuella även förra året; ”På fritids lär 

jag mig saker”, ”Jag får vara med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra” 
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och ”Jag tycker det är bra inomhus på fritids” Två frågor är nya ”Fritids gör så 

att jag hittar nya roliga saker att göra” samt ” Jag tycker att det är bra utomhus 

på fritids”.  

 

En möjlig förklaring till att killar är mer negativa skulle kunna vara att killar 

kan uppleva jämställt utrymme negativt. I studier visar det sig att killar 

generellt tar större talutrymme i skolan, men att eleverna upplever det som att 

tjejer och killar får ta ungefär lika mycket utrymme. När lärare arbetar aktivt 

med att ge tjejer och killar lika stort talutrymme upplever framför allt killarna 

det som orättvist och att tjejerna tar över7. Det skulle kunna vara så att elever i 

fritidshemmet har olika upplevelse av att tjejer och killar får vara med och 

bestämma lika mycket, där killarna skulle kunna uppleva en jämställd 

fördelning av inflytande som att tjejer har mer att säga till om.  

Möjliga orsaker till att tjejerna är mer positiva i sina svar kan hänga samman 

med att tjejer har en bättre läs- och språklig förmåga8, har lättare att tolka 

frågorna samt i större utsträckning kanske får gehör för sina förslag. På 

kvalitetskonferensen beskrev rektorer att det finns många enskilda goda 

exempel på språkutvecklande arbetssätt på fritidshem, som kan ha en positiv 

effekt för att minska skillnad i resultat mellan könen samt fylla en viktig 

kompensatorisk funktion även för tjejer med svagare språkutveckling. En 

annan förklaring till att tjejer är mer nöjda med inomhusmiljön och mindre 

nöjda utomhus kan hänga samman med vilka aktiviteter tjejer och killar ofta 

föredrar att göra. Att vissa aktiviteter är mer lämpliga att genomföra utomhus 

respektive inomhus. När personalen leder aktiviteter, såväl inomhus som 

utomhus, behöver dessa attrahera elever oavsett kön. 

 Analys av enkät till rektorer  

Rektorernas bedömningar är överlag positiva. Majoriteten av rektorer bedömer 

sin verksamhet oförändrad jämfört med 2019. De brister som rektorerna anser 

behöver åtgärdas på längre sikt handlar om lokaler och vissa delar av det 

centrala innehållet. Inom det centrala innehållet finns det sju områden och 

årets resultat jämfört med 2019 visar att rektorerna svarar mer positivt på fem 

av sju frågor kopplande till dessa. Två områden där rektorerna svarar mer 

negativt är kopplade till påståendena ”Skapa och utrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer” samt ”Rörelse allsidigt i olika miljöer samt förstå vad 

som kan påverka hälsa och välbefinnande”. En orsak till att resultatet kan 

växla från år till år hänger förmodligen samman med en hög 

personalomsättning och personalens låga behörighet. Behörigheten på 

fritidshemmen varierar, från att helt sakna behörig personal till att alla är 

behöriga, vilket påverkar likvärdigheten mellan fritidshemmen. Frågan om att 

säkra kompetensförsörjning på fritidshem är ett fortsatt utmanande uppdrag 

vittnar många rektorer om på kvalitetskonferensen. Under de senaste tio åren 

har andelen årsarbetare med högskoleexamen för pedagogiskt arbete minskat 

med närmare 12 procentenheter i fritidshemmen och en tredjedel av 

                                                      
7 SOU 2009:64 Tjejer och killar i skolan – hur jämställt är det? 
8 SKR (2019) Se, förstå och förändra, Att motverka könsskillnader i skolresultat. 
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personalen saknar utbildning för arbete med barn (Skolverket 2017). På 

kvalitetskonferensen framhöll rektorerna, även i år, att det är lättare att 

rekrytera behörig personal när det redan finns behörig personal anställda. En 

ensam behörig lärare i ett fritidshem där all annan personal är obehörig 

innebär att arbetet blir väldigt utmanande. Detta betyder att det kan vara 

svårare att rekrytera behörig personal till de fritidshem där behovet är som 

störst. Rektorerna menar att utan någon behörig personal är det svårt att 

bibehålla kontinuitet i verksamheten och bedriva utvecklingsarbete. 

Personalens utbildning har en stor betydelse för kvaliteten i de pedagogiska 

processerna. De stora skillnaderna i kompetens medför stora skillnader i 

pedagogiskt innehåll i aktiviteter mellan fritidshemmen. Merparten av 

fritidshemmen behöver fortsätta kompetensutveckla och validera personalens 

behörighet för att höja kvaliteten i verksamheten. Rektorerna bekräftar detta 

på kvalitetskonferensen. Lago och Elvstrand beskriver i en studie betydelsen 

av behörig personal för god kvalitet i fritidshem. Lago menar att pedagogernas 

utbildning har störst betydelse för arbete med barnens sociala relationer. Lago 

förtydligar att ”Outbildade personer kan vara väldigt duktiga på att bygga 

relationer med enskilda personer. Det man får med sig som utbildad lärare i 

fritidshemmet är verktyg för att reflektera över hur sociala processer 

uppkommer i grupp och hur man kan arbeta för att styra dem.” 9 Behörig 

personal har större kunskaper att skapa goda relationer mellan eleverna, vilket 

Ludvigsson10 menar kan i sin tur påverka både elevernas hälsa och 

studieresultat.  

Ett annat sätt att höja kvaliteten i verksamheten är att arbeta med hur man 

organiserar elevgrupper i fritidshemmet. I en forskningsgenomgång om 

fritidshem på uppdrag av SKR konstaterar Falkner och Ludvigsson att 

gruppstorlekarna påverkar kvaliteten på fritidshemmen. Även Skolverket11 

konstaterar 2014 att elevgruppernas storlek generellt är viktigare för den 

pedagogiska kvaliteten än personaltätheten, men att det inte finns någon 

bestämd gruppstorlek eller sammansättning som är optimal i alla sammanhang. 

Andishmand för också ett resonemang i sin studie kring betydelsen av 

storleken på elevgrupper och menar att de stora elevgrupperna inverkar 

negativt på relationen mellan elever och personal men också på personalens 

möjlighet att erbjuda pedagogisk verksamhet12. Tempus, som är ett verktyg för 

närvarorapportering som förvaltningen håller på att upphandla, kan bidra till 

att skapa nya möjligheter för rektorer att organisera sin verksamhet utifrån 

elevernas faktiska närvaro på fritidshemmen.  

 

Samverkan mellan skola och fritidshem 

Skolor som har en bra samverkan mellan skola och fritidshem där man 

                                                      
9 Lago, L. & Elvstand, H. (2019). Jag har oftast ingen att leka med: Social exkludering på fritidshem. 
Skolporten 5 2019. 
10 Ludvigsson, A & Falkner, C Kunskapsöversikt om fritidshemmet för Malmö Stad 2012 samt 
kunskapsöversikt för SKL och Kommunalförbundet Skåne 2016. Skolporten 5 2019.  
11 Skolverkets Allmänna råd (2014). Fritidshem 
12 Andishmand, C. (2017). Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre 
socioekonomiskt skilda områden. 
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använder fritidshemslärarnas kompetens på rätt sätt tenderar att locka till sig 

fler behöriga lärare. Detta bekräftades av flera rektorer vid 

kvalitetskonferensen. Rektorerna lyfter också vikten av att ha en röd tråd 

mellan skola och fritidshemmen för en ökad kvalitet. Enligt Skolverket är 

samverkansuppdragets målsättning att ”skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i elevers utveckling och lärande”. Pihlgren beskriver gemensamma 

faktorer i de framgångsrika exemplen från olika kommuner kring en 

förtroendefull samverkan mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. En 

viktig faktor är inställning till samverkan. Pihlgren menar att i samtliga exempel 

ser skolledningen skola och fritidshem som en helhet, ett heldagslärande, inte 

som två separata verksamheter. Vidare beskriver Pihlgren att personalgruppens 

särskilda kompetens utvecklas och förstärks. Fritidshemspersonalens 

kompetens om hur elever utvecklar sina relationella och kreativa förmågor 

lyfts fram och förstärks bland annat genom samplanering av undervisning och 

aktiviteter”13. På kvalitetskonferensen har många rektorer bekräftat att 

samverkan mellan skolan och fritidshemmen har fördjupats det senaste året. 

Majoriteten av rektorer uttryckte att de är synliga i verksamheten och lyfter 

fram fritidshem som en given del i skolans planering. Majoriteten av 

rektorerna organiserar gemensamma möten för personal på skolan och 

fritidshem t.ex. gemensam planeringstid, klasskonferenser och 

arbetsplatsträffar. Rektorerna har en bra dialog med personal genom möten, 

rundvandringar på skolan och fritidshem. Någon rektor har arbetslag där 

personal från grundskolan och fritids ingår. I många utbildningsinsatser deltar 

all personal t.ex. i utbildningen om lågaffektivt bemötande. Rektorer möjliggör 

i varierande grad att personal från fritidshemmen kan delta vid nätverksträffar. 

Nätverksträffarna upplevs som en viktig kompetensutveckling för personalen. 

På vissa skolor genomförs aktiviteter kopplade till gemensamma teman såväl 

under skoltid som under fritidstid, vilket har bidragit till en ökad samverkan. 

Personal på många fritidshem bedriver rastverksamhet på skoltid och på vissa 

skolor arbetar lärare på fritidshemmet någon timma per vecka och andra 

fritidshem organiserar läxhjälp vilket också gynnat samverkan. Huvudmannen 

och rektorerna anser att bättre samverkan mellan skola och fritidshem 

genererar en högre måluppfyllelse hos eleverna i skolan.       

Skolinspektionen menar att rektorerna behöver organisera verksamheten så att 

den stödjer samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personalen i 

fritidshemmet samt mellan fritidshemmen och skolan. Rektorernas reflektioner 

från kvalitetskonferensen fritidshem bekräftar Skolinspektionens slutsatser. 

Corona-pandemin har sannolikt påverkat möjligheten att använda den 

pedagogiska utvecklingstiden, då personal på fritidshemmen har gått in som 

vikarier när vissa skolor har drabbats hårt av sjukfrånvaro bland lärarna. 

Sannolikt har detta även påverkat möjligheten till utveckling av samverkan. 

Även Utbildningsdepartementet har i sin utredning bedömt att verksamhetens 

kvalitet är beroende av att det finns tid för planering och utveckling av 

verksamheten.14 Utredaren anser att huvudman och rektor måste se till att 

                                                      
13 S. Pihlgren, A. Leda fritidshemmet, praktika för skolledare. Samverkan med grundskolan sida 79.   
14 SOU 2020:34, Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg 
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förutsättningarna finns. Huvudmannen kommer fortsätta att implementera 

riktlinjerna för pedagogisk utvecklingstid med rektorerna i verksamhetsledning 

så att fritidshemslärarna får förutsättningar att bedriva verksamhet med god 

kvalitet.    

Lokaler 

Hälften av fritidshemmen behöver åtgärda lokalerna på kort eller lång sikt, 

vilket stämmer överens med förra årets resultat. Den stora ökningen av 

elevantalet de senaste åren har medfört att det är trångt på många skolor och 

det påverkar förutsättningarna för fritidshemmen. Det innebär att det krävs 

kreativa lösningar avseende möblering och lokalanvändning; miljöanpassningar 

i gemensamma lokaler och utveckling av undervisningsmiljön utifrån en 

samlad skoldag.15   

Rektors bedömning kring lokalsituation handlar både om förutsättningarna för 

den pedagogiska verksamheten och elevers behov av lugn och vila. Många 

rektorer upplever att det är särskilt utmanande och viktigt att tillgodose 

behovet av lugn och vila.        

En viktig fråga är organisering och gemensamt utnyttjande av lokaler för 

skolan och fritidshem. Miljöns utformning påverkar såväl elevers 

välbefinnande som kreativitet och lärande. Relativt små förändringar i miljön 

kan förändra elevers beteende.16 I en samlad skoldag ingår samplanering 

mellan skola och fritidshem, schema samt organisation av elevgrupper. I 

utvecklingsarbete kring en samlad skoldag behöver rektor ha kunskaper kring 

skolans kultur och de hierarkier som kan finnas mellan personal på 

grundskolan och fritidshem. Flera forskare17 har fokuserat på kulturella 

förhållanden och skillnader mellan de båda verksamheterna. Deras studier 

pekar på kulturella skillnader mellan lärare i förskola, fritidshem och 

obligatorisk grundskola kring synen på det pedagogiska arbetet, 

förhållningssätt till elevernas lärande och organisering av arbetet. Dacher och 

Hosking18 framhåller att rektor har ansvar för att arbeta med 

gränslandsproblematiken och skapa ett gott samtalsklimat där samtal om 

lärargruppers olika roller, status och positioner upplevs som meningsfulla.  

Närvänen och Elvstrand19 anser i en studie att yrkesrollen för lärare i 

fritidshem har blivit otydlig i förhållande till lärares i den obligatoriska 

undervisningen. Forskarna konstaterar att det finns en maktobalans mellan 

lärarkategorierna. Lärarna i den obligatoriska undervisningen har 

tolkningsföreträde även när det gäller vad lärarna i fritidshem ska göra i den 

obligatoriska undervisningen. Olika status och hierarkier mellan 

                                                      
https://www.regeringen.se/49cca3/contentassets/7302f489bbde433b958beedb7b1bdeff/star
kt-kvalitet-och-likvardighet-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-sou-202034 
15 S. Pihlgren, A. (2018). Leda fritidshemmet, praktika för skolledare, kap 7 Grundläggande system. 
16 S. Pihlgren, A. (2018). Leda fritidshemmet, didaktika för skolledare, avsnitt Miljö och lokaler. 
17 Ludvigsson, A. & Falkner, C. Fritidshem – ett gränsland i utbildningslanskapet, Lärare i fritidshems 
institutionella identitet. Nordisk tidskrift för pedagogik och kritik nr 5 2019 sida 15. 
18 Ludvigsson, A & Falkner, C. (2019). Fritidshem – ett gränsland i utbildningslanskapet, Lärare i 
fritidshems institutionella identitet. Nordisk tidskrift för pedagogik och kritik nr 5, pp.13-26.  
19 Närvänen, A-L. & Elvstrand, H. (2014). På väg att (om)skapa fritidshemskulturer 
Om visioner, gränsdragningar och identitetsarbete. Norsk center för barnforskning. 
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personalgrupper på skolor och fritidshem bekräftas av rektorer på 

kvalitetskonferensen.  Vidare menar en del att det har varit så, men att det nu 

finns ett annat klimat och samarbete mellan de olika professionerna.  

Rektorerna fortsätter arbetet med att nyttja befintliga lokaler på ett 

ändamålsenligt sätt genom organisatoriska förändringar. Det är dessutom ett 

lämpligt område att involvera eleverna i. Vid om- och nybyggnation har 

hänsyn tagits till undervisningsmiljö i fritidshem samt möjlighet till lugn och 

vila. Rektorer bekräftar att nya och ombyggda lokaler skapar bra 

förutsättningar till såväl undervisningsmiljöer som möjlighet till lugn och vila.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Alla fritidshem utom ett omfattas av skolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. Det är elva skolor jämfört med nio 2019 som har ett 

framgångsrikt arbete och är goda exempel. Det är två fritidshem som behöver 

utföra åtgärder på längre sikt och resterande fritidshem kan utveckla sitt arbete 

på sikt. Många rektorer arbetar aktivt med att skapa en vi-känsla på 

fritidshemmen och en gemensam värdegrund. En rektor arbetar med ett 

faddersystem för vikarier på fritidshemmet gällande arbetet mot kränkande 

behandling.  

Av 1626 anmälningar till huvudman om kränkande behandling avser endast 25 

fritidshem, vilket är samma resultat som 2019.20 Utifrån resultatet finns det 

sannolikt ett stort mörkertal, vilket betyder att det finns ett fortsatt behov av 

utvecklingsarbete att uppmärksamma, anmäla kränkande behandling, utreda 

och följa upp kränkningar på fritidshem. På kvalitetskonferensen var det 

många rektorer som diskuterade sitt arbete med trygghet och studiero på 

fritidshemmen och bekräftade att det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete.  

I en studie från 2019 ”Jag har ofta ingen att leka med”: Social exkludering på 

fritidshem visar forskarna Lago och Elvstrand att elever regelbundet 

osynliggör andra elever, tilldelar dem underordnade roller eller aktivt avvisar 

dem – ofta med hänvisning till fritidshemmets egna regler. I förlängningen kan 

sådana situationer leda till olika former av kränkande behandling. Forskarna 

menar att orsakerna till att detta kan uppstå hänger samman med stora 

elevgrupper och den relativt låga andelen behöriga lärare.21   

Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum 

Alla fritidshem i grundskolan har inflytandeforum jämfört med 2019 då åtta 

fritidshem saknade fritidsråd. För att fortsätta utveckla elevernas delaktighet 

och möjlighet till inflytande behövs en kontinuerlig dialog med eleverna kring 

planering av aktiviteter, så att fler elever kan vara med och påverka aktiviteter.  

För att utveckla inflytande hos elever använder vissa fritidshem mallar som ett 

stöd. En rektor berättade på kvalitetskonferensen om sin skolas arbete där 

olika forum för elevinflytande, såsom matråd, elevråd samt fritidsråd, 

rapporterar in frågor, synpunkter och idéer till ett klassråd som därefter arbetar 

                                                      
20 Lokalstatistik antal anmälningar om kränkande behandling grundskolor 2020, perioden 
2020-01-01--2020-11-12. 
21 Lago, L. & Elvstrand, H. (2019). Jag har ofta ingen att leka med: Social exkludering på fritidshem. 
Skolporten nr 5 Tema fritidshemmet. 
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med helheten med alla frågor som berör eleverna. En annan rektor berättade 

om att de arbetar med förslagstavlor där eleverna får skriva sina förslag på 

aktiviteter och därefter diskutera hur och om de kan genomföras. Flera 

fritidshem har ett Instagramkonto som används som ett forum där de 

inkluderar vårdnadshavare. På detta sätt kan de ta tillvara deras synpunkter. 

Huvudmannen anser att det finns ett fortsatt behov av att prata mer om 

elevinflytande och medbestämmande med eleverna för att eleverna ska få en 

ökad förståelse kring begreppen och deras innebörd vilket bekräftas av 

rektorerna på kvalitetskonferensen. Elevinflytande betyder inte att eleverna ska 

bestämma allt. Rektorer bekräftar också att de behöver prata mer med 

medarbetare om elevinflytande och fortbilda i hur eleverna kan göras mer 

delaktiga.  

 

Läroplanens centrala innehåll 

För andra året i rad kan det noteras en förbättring gällande fritidshemmens 

arbete med läroplanens centrala innehåll. Det är fem fritidshem som uppger att 

de behöver göra åtgärder på längre sikt jämfört med sju 2019. De insatser som 

förvaltningen har gjort gällande läroplanens centrala innehåll har börjat 

generera positiva effekter och ytterligare förbättringar förväntas då 

utbildningsinsatser fortfarande pågår under hösten 2020 och under 2021. Det 

bekräftades av rektorer på kvalitetskonferensen. 

Vissa fritidshem har kommit långt i utvecklingsarbetet och andra har påbörjat 

sitt arbete med läroplanens centrala innehåll genom att arbeta på ett mer 

systematiskt sätt genom årsplanering i form av ett årshjul eller liknande, 

kopplat till olika kunskapsområden i läroplanen. Alla aktiviteter och lekar har 

ett tydligt mål och syftet kopplat till läroplanen.   

Skolverkets allmänna råd beskriver vikten av att inventera vilka behov och 

intressen eleverna i den aktuella elevgruppen har, så att personalen får bättre 

förutsättningar att erbjuda eleverna en meningsfull och varierad fritid. 

Inventeringen av elevernas behov ger enligt Skolverket fritidshemmet en 

möjlighet att arbeta med det så kallade kompensatoriska uppdraget, vilket 

syftar till att sträva efter att uppväga de skillnader som finns mellan elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, t.ex. genom språkutvecklande 

arbetssätt. Flera rektorer för fritidshem i utsatta områden har valt att ha ett 

särskilt fokus på det kompensatoriska uppdraget och service mot 

vårdnadshavare. Många elever bor i storfamilj, de behöver rekreation och 

rörelse. Många elever har begränsade möjligheter till vila i hemmet. Rektorerna 

på dessa skolor vill skapa en tydligare röd tråd mellan grundskoletiden och 

fritidshemstiden för att elever ska fortsätta sitt lärande på fritidshemmen.  

 

Elevernas förutsättningar att utveckla de sju förmågor som beskrivs i 

läroplanen kap 4 inom kunskapsområden: ”Språk och kommunikation”; 

”Skapande och estetiska uttrycksformer”; ”Natur och samhälle” samt ”Lekar, 

fysiska aktiviteter och utevistelse” behöver utvecklas och i vissa fall åtgärdas på 

längre sikt. Både enkäten och merparten av rektorernas egna utsagor från 
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kvalitetskonferensen bekräftar detta. De flesta fritidshemmen tar vara på 

närheten till naturen, park och skolskog. Flera fritidshem samverkar även med 

Kulturskola, idrottsföreningar mm vilket bekräftas av rektorerna på 

kvalitetskonferensen. Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

fritidshem 201822 lyfter behov av att förbättra elevernas kommunikativa 

förmågor, ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande, 

stimulera eleverna till matematiska resonemang, ge eleverna möjlighet att få ta 

del av närsamhällets och föreningslivets utbud, ge eleverna möjlighet att 

fördjupa och bredda sina förmågor samt att arbeta i längre processer. Om all  

personal har tillgång till egna digitala verktyg anser huvudmannen att det även 

skulle påverka elevernas inlärning positivt. I dagsläget har inte all personal på 

fritidshem tillgång till digitala verktyg. Fritidshemmets uppdrag är komplext, å 

ena sidan ska eleverna stimuleras i sin utveckling, fördjupa sina kunskaper och 

erfarenheter och å andra sidan få en meningsfull fritid med social gemenskap. 

Ludvigsson menar att det går att förena fritidshemmets kunskapsuppdrag med 

meningsfull fritid för elever. Det är viktigt enligt Ludvigsson att skapa en 

meningsfull fritid för barnen där lek även ingår, annars finns en risk att det blir 

som skola hela dagen, där barnen inte utvecklar sina egna intressen och sitt 

eget skapande.23 Ludvigsson hänvisar till Öksnes som menar att leken är viktig 

för sin egen skull – inte bara som ett verktyg att lära sig något. Qvarsell har 

också argumenterat för att det behövs fria och ”odesignade” utrymmen i 

undervisningen för att barnen ska bli aktiva och agera självständigt.24 I skola 

och fritidshem finns ett särskilt uppdrag att arbeta med lek. I läroplanen 

framhålls lekens betydelse och uttrycks på följande sätt: ”Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper”.25 I fritidshemmets uppdrag finns en nära koppling mellan lek och 

lärande. Undervisning definieras i skollagen som målstyrda processer där 

läraren har en uttalad tanke om vad som ska uppnås. Överfört till lek betyder 

det att lek som område behöver definieras men också arbetas med på ett 

målinriktat sätt.26 Huvudmannen anser att det finns ett fortsatt behov att 

utveckla lekmiljöer där pedagogerna undersöker olika möjligheter till olika 

typer av lekar, både stillsamma och rörliga. Lekmiljön utformas utifrån 

elevgruppens behov. 

Det är femton fritidshem som har svarat positivt i samtliga frågor jämfört med 

sju fritidshem förra året. Vissa fritidshem bedriver ett framgångsrikt arbete 

inom många områden kopplade till läroplanen och behöver utveckla några 

områden enligt rektorers reflektioner från kvalitetskonferensen.  

Läroplanen för fritidshemmet anger sju områden inom vilka eleverna ska 

utveckla sina förmågor. De tre områden som får lägst resultat i fallande 

ordning med det lägsta resultatet först är: 

                                                      
22 Skolinspektionen 2018, Undervisning i fritidshemmet 
23 Skolporten nr 5 2019 sida 29. 
24 Skolporten nr 5 2019 sida 29. 
25 Lgr 11 (rev. 2018), s. 7. 
26 Skolverket (2018), Lek och lärande. 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-15 
Referens 

GRN 2020-00087 
Sida 

54(61) 

 

Fritidshem 2020 

 Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 

samhälle. 

 Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och 

för skilda syften. 

 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

Det är fortfarande samma områden som 2019 som får lägst resultat. Det har 

skett en förbättring inom de tre ovannämnda områden men flera rektorer 

anser att det fortfarande finns behov av åtgärder på längre sikt. Resultatet 

inom området ”Estetiska uttrycksformer” har försämrats något jämfört med 

2019 och färre rektorer bedömer att deras verksamhet är ett gott exempel 

inom Läroplanens centrala innehåll.    

Området där den största positiva förändringen har skett är ”Ta hänsyn till 

personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.” Det är tre rektorer som 

anser att det finns behov av åtgärder på längre sikt jämfört med elva 2019.  

När huvudmannen analyserar rektorernas svar kring det centrala innehållet i 

fritidshem så ligger det i linje med Skolinspektionens slutsatser i 

kvalitetsgranskning av fritidshem 201827. Rektorerna behöver fortsätta styra 

personalens planering så att den följer uppdraget att stimulera elevernas 

utveckling och lärande och även kopplas till estetiska uttrycksformer och 

rörelse.  

Verksamhetens kvalitet 

Kvaliteten i fritidshemmen är i sin helhet god men varierar och det finns 

skillnader mellan fritidshem, vilket innebär att både huvudmannen och 

rektorerna ska fortsätta arbeta med att förbättra kvaliteten i fritidshemmen.  

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 

likvärdighet. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla utbildningen kan fritidshem skapa och dela kunskap om vad som 

leder till framgång. Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående 

process som aldrig tar slut. Genom att analysera vilka insatser som gett effekt – 

och vilka som inte gjort det – blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för 

varje varv.28   

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem som leds av rektor eller 

biträdande rektor tillsammans med personal behöver fortsätta utvecklas, vilket 

framfördes av majoriteten av rektorerna. Majoriteten av rektorerna använder 

någon form av planerings- och utvärderingsverktyg för verksamheten. På 

många fritidshem har rektorerna utsett samordnare/nyckelpersoner som har 

ett särskilt uppdrag och ansvar att samordna det systematiska kvalitetsarbetet 

och vissa av dessa personer ingår i skolornas utvecklingsgrupp. Andra 

samordnare/nyckelpersoner samverkar endast med rektor i utvecklingsfrågor. 

Huvudmannen anser att det är viktigt att rektor följer upp kvalitetsarbetet även 

                                                      
27 Skolinspektionens (2018). Kvalitetsgranskning av undervisning i fritidshemmet inom områdena språk 
och kommunikation samt natur och samhälle. 
28 Skolverkets Allmänna råd (2015). Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. 
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om det leds av en samordnare/nyckelperson. Vidare menar huvudmannen att 

rektors ledarskap, organisering av verksamheten samt prioritering av 

fritidshemmens status påverkar kvaliteten i fritidshem, vilket bekräftas av 

områdesledningar.       

På kvalitetskonferensen efterfrågade majoriteten av rektorerna även goda 

exempel från andra kommuner hur rektor kan leda det systematiska 

kvalitetsarbetet. Skolverket har i sin skrift gett några goda exempel hur 

fritidshemmen kan bedriva det systematiska kvalitetsarbetet29 men Skolverkets 

stöd är under utveckling och nytt material kommer att publiceras 2021. 

Många rektorer utryckte på kvalitetskonferensen att det systematiska 

kvalitetsarbetet behöver struktureras mer samt ser behov av att förbättra 

dokumentationen kring planering, uppföljning, utvärdering samt bedömning 

av utvecklingsbehov.  

 

I skollagen finns ingen detaljerad reglering av hur dokumentationen ska 

utformas eller vad den ska innehålla, den ska i största möjliga mån utformas 

efter lokala behov och förutsättningar. Dokumentationen ska enligt Skolverket 

visa på vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Den behövs för 

att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och för att kunna se effekterna 

av utvecklingsarbetet. Dokumentationen möjliggör spridning av kunskap och 

erfarenhet och kan bli ett underlag för beprövad erfarenhet. Dokumentationen 

kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller 

film. Det viktiga är att fritidshemmet har ett tydligt syfte med 

dokumentationen och att den görs kontinuerligt.30 

På kvalitetskonferensen eftersökte några rektorer en ”fritidsbank” där man till 

exempel kan spara ner goda exempel såsom utvecklingsplaner, planer för 

systematiskt kvalitetsarbete, årshjul, lämplig litteratur att läsa gemensamt med 

personalen och FRIPP:ar (planeringsdokument) och dylikt. Huvudmannen 

anser också att det finns behov av uppdaterat stödmaterial. Det finns flera 

goda exempel från förvaltningens fritidshem om hur de arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet. På vissa fritidshem diskuterar personalen 

litteratur som berör verksamheten under planeringstid. Samtalen leds av en 

specialpedagog och rektor eller biträdande rektor. Många fritidshem använder 

mallar för planering av verksamhet för att synliggöra kopplingen till läroplanen 

i de aktiviteter som planeras och genomförs. Flera fritidshem arbetar med 

samma tema i undervisningen i klassrummen som i fritidshemmen. 

Rektorer hade även andra förslag för att öka kvalitén såsom att göra 

auskultationer, genomföra föräldramöten där både lärare och fritidspersonal är 

med, byta elever och personal mellan fritidshemmen någon gång i 

utbildningssyfte för att hämta in nya idéer och sprida goda exempel. Dessa 

åtgärder fungerar väl som kompetensutveckling och leder till förändring enligt 

rektorerna. Samarbete med närliggande fritidshem samt att göra studiebesök är 

också bra exempel. 

                                                      
29 Skolverket (2010). Utveckling pågår, om kvalitetsarbete i fritidshem. 
30 Skolverkets Allmänna råd (2015). Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. 
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Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning av fritidshem 2014 belyst behov 

av en tydlig styrning av fritidshem samt rektors ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet, SKA. Skolans systematiska kvalitetsarbete måste inkludera 

fritidshemmets uppdrag och målområden enligt gällande styrdokument. 

Skolverket beskriver i allmänna råd, fritidshem 2014 att rektor måste 

säkerställa att även fritidshemmets perspektiv får genomslag genom att 

utvärdera måluppfyllelse, identifiera utvecklingsområden och synliggöra vad 

som ska prioriteras.  

  

Samtliga skolor har tagit fram verksamhetsplaner som beskriver skolans 

organisation, processer och utvecklingsområden och avsnittet om 

verksamheten i fritidshemmet finns med i varierande grad. En del rektorer har 

samma fokusområden i skolan som på fritidshemmet t.ex. trygghet och 

studiero. Huvudmannen anser att fritidshemmens verksamhet behöver bli mer 

synlig och bör utvecklas i verksamhetsplanen, vilket några rektorer också 

uttryckte på kvalitetskonferensen. Några rektorer synliggör fritidshem i  

utvecklingsplaner tex genom utvalda områden som rör fritidshem.  

Ett gott exempel hur rektor kan följa upp verksamheten är verksamhetsbesök 

där rektor tillsammans med personalen svarar på en enkät och sammanställer 

därefter ett protokoll. Frågorna är inspirerade av Skolinspektionen och det 

ställs samma frågor både till skolan och till fritidshemmet. På detta sätt 

synliggör rektor undervisning i fritidshemmet. Ett annat gott exempel är att 

rektor arbetar med personalen utifrån litteratur såsom: ”Fritidshemmets mål 

och resultat att planera och utvärdera” av Ann S. Pihlgren, ”Ledarskap i 

klassrummet - Handbok för arbetsro och effektivt lärande” av John Steinberg, 

”Lektionsdesign - en handbok” av Helena Wallberg, ”Nyckeln till skolgårdens 

lärande” av Gustav Sundh.    

Förutsättningarna gällande personalens behörighet skiftar mellan fritidshem  

från i princip ingen utbildad personal till full behörighet. Rektorer anser att 

personalbehörighet, behöriga men oerfarna lärare samt personalomsättning är 

faktorer som påverkar kvaliteten på många sätt. En del rektorer tycker att de 

behöver styra kvalitetsarbetet nära och operativt då personalen saknar 

utbildning genom t.ex. förenklande mallar för planering och dokumentation 

för att få verksamheten att i högre grad utgå från läroplanen.  

Särskilt stöd på fritidshemmet 

Samarbetet mellan fritidshemmets personal och elevhälsopersonal behöver 

ständigt utvecklas för att kunna ge stöd till elever som är i behov av särskilt 

stöd. Några rektorer berättade på kvalitetskonferensen att vissa elevassistenter 

fortsätter stödja sina elever på fritidshemmet, men ofta blir elevassistenten en 

fritidspersonal för alla elever på eftermiddagen. Fritidshemsverksamheten 

behöver vara förutsägbar och strukturerad för att elever ska ges det lärande 

och den omsorg som verksamheten avser. Undervisningen, organisationen och 

miljön på fritidshemmen ska stötta elever att bli ”sitt allra bästa jag” snarare än 
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att bli ”elever med problem”31. De elever som har svårare att klara skolan 

behöver ha en fritidshemsverksamhet som knyter an till det som görs i skolan 

för en ökad måluppfyllelse. Några rektorer utryckte på kvalitetskonferensen att 

de har sett goda effekter av elevers språkutveckling när elever får extra tid på 

fritidshemmet som en form av särskilt stöd.   

Elever med stora behov och utmaningar finns också på fritidshemmen och 

därför har en rektor under flera år arbetat med ”Se och förstå alla” och 

fritidshemmet har ingått. Personalen har fått mallar och verktyg genom 

insatsen med Kenth Hedevåg32och elevhälsopersonalen är kopplade till 

fritidshemmet av denna anledning. Ett stort arbete görs här för att utveckla 

personalgruppens verktygslåda. På vissa fritidshem använder man Ross W. 

Greenes metod CPS 33som stöd i arbetet med att möta elever som utmanar. 

Personalen på fritidshemmen behöver fler verktyg för att kunna möta elever 

med ett utmanande beteende. Att arbeta med bildstöd har varit framgångsrikt i 

fritidshemmen när personalen har använt samma bilder som i skolan. Någon 

rektor anser att fritidshemmet ska inkluderas i kartläggningar i pedagogiska 

utredningar. En rektor berättade på kvalitetskonferensen att personal från 

elevhälsoteamet deltar i observationer på fritidshem.   

 

Jämförelse elevenkät och rektorsenkät 

Resultat från både elev- och rektorsenkäten pekar på viktiga 

förbättringsområden: fortsätta att implementera läroplanen i fritidshem, 

fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och synliggöra 

kunskapsmål i läroplanen för eleverna. 

Vid en jämförelse mellan elevernas och rektorernas svar i samtliga frågor kan 

noteras att majoriteten av rektorerna skattar verksamhetens kvalitet som 

oförändrad jämfört med 2019 i jämförelse med eleverna som är mer positiva i 

sina svar. Elevernas svar är inte helt överensstämmande med rektorernas 

bedömning av lokalsituationen. I några av fritidshemmen är elever och 

rektorer överens och i andra är det fler elever som är negativa, där rektor 

bedömer lokaler som ändamålsenliga och tvärtom.  

Det finns fler goda exempel bland fritidshem inom samtliga områden jämfört 

med 2019 vilket tyder på att verksamhetens kvalitet utvecklas i positiv riktning. 

Det finns ett antal fritidshem som får ett sämre resultat jämfört med 2019 och 

behöver därmed åtgärda bristerna på kort och lång sikt. 

Det utvecklingsarbete som har genomförts och redovisas i rapporten stämmer 

väl överens mellan elevernas och rektorernas svar. En sannolik orsak kan vara 

att de insatser som har genomförts har ökat kvaliteten i verksamheten vilket 

speglas framför allt i elevernas enkätsvar. Elevers svar gäller endast elever i 

årskurs tre, medan rektors svar berör fritidshemmens verksamhet i sin helhet. 

Rektorerna har stora förväntningar på verksamhetens kvalitet, men har olika 

                                                      
31 S.Pihlgren, A. (2018). Leda fritidshemmet, praktika för skolledare. 
32 Hedevåg K., https://hedevagpedagogik.se/ 
33 Greene R. W., https://www.livesinthebalance.org/resources-cps 
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grundförutsättningar att bedriva verksamheten. Detta kan också ha påverkat 

rektorernas svar.   

 Analys Fritidshem grundsärskolor  

Rektorerna för grundsärskolorna anser också att personalbehörigheten är en 

utmaning även om personaltätheten är högre än på fritidshemmen i 

grundskolan.     

Lokaler 

Rektor vid Fjärdingskolan grundsärskola upplever att lokalerna i hög grad är 

ändamålsenliga för fritidshem medan rektor vid Erikslundskolan grundsärskola 

anser att lokaler behöver åtgärdas på kort sikt. Erikslundskolan grundsärskola  

har små lokaler för årskurs F-3 som inte är optimala för skolans elever, men 

personalen hanterar situationen mycket bra och eleverna känner sig trygga. 

Fritidshemmet nyttjar också kringliggande faciliteter såsom: Sjuhäradshallen 

(parasporthall), Borås simarena och Borås djurpark.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Rektor vid Erikslundskolan grundsärskola anser att arbete mot kränkande 

behandling behöver åtgärdas på längre sikt. Fritidshemmen har få anmälningar 

om kränkande behandling och det har inte kommit in några anmälningar under 

2019-2020. Rektorerna upplever att elever trivs väl och är trygga. 

Fritidshemmen bedriver ett utvecklingsarbete kring bemötande av elever och  

genomför trygghetsvandringar samt utvecklar värdegrundsarbetet.  

Område Läroplanens centrala innehåll 

Rektor vid Fjärdingskolan grundsärskola anger att fritidshemmet arbetar i hög 

grad med fritidshemmets centrala innehåll samt att arbete kan utvecklas på 

längre sikt. Rektor vid Erikslundskolan grundsärskola uppger att fritidshemmet 

behöver göra åtgärder på längre sikt och har utsett ledare för fritidshemmets 

arbete. Dessa går förvaltningens processledarutbildning. 

Resultatet från rektorsenkäten pekar på ett viktigt utvecklingsarbete med att 

fortsätta implementera läroplanen och tydliggöra fritidshemmets pedagogiska 

uppdrag på längre sikt. Elevernas förutsättningar att utveckla sin förmåga på 

fritidshemmen inom två frågor behöver åtgärdas på längre sikt, ”Utforska och 

beskriva företeelsen och samband i natur, teknik och samhälle” samt ”Röra sig 

allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och 

välbefinnande” på båda skolorna. Områdena ”Pröva och utveckla idéer, lösa 

problem och omsätta idéerna i handling” behöver åtgärdas på längre sikt på 

fritidshemmet vid Erikslundskolan grundsärskola men är samtidigt ett gott 

exempel gällande att kommunicera med språkliga uttrycksformer samt skapa 

och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Fritidshemmet har 

bland annat ett samarbete med Kulturskolan, vilket har startats utifrån 

elevernas intresse för musik och skapande. Rektor vid Grundsärskolan 

Erikslund berättade på kvalitetskonferensen att fritidshemmet använder sig av 

SPSM:s värderingsverktyg för att utveckla elevernas lärmiljö.   
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Läroplanen för fritidshemmet anger sju områden inom vilka eleverna ska 

utveckla sina förmågor. Två områden behöver åtgärdas på längre sikt och 

dessa är samma som 2019.  

De två områden som får sämre resultatet är: 

 Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 

samhälle. 

 Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa 

och välbefinnande. 

Område Elevinflytande 

Grundsärskolorna saknar inflytandeforum i fritidshemmen jämfört med 2019 

då båda fritidshemmen hade det, men båda skolorna har elevråd/klassråd, där 

frågor som berör fritidshemmet tas upp. Särskilda fritidsråd är ett 

utvecklingsområde och grundsärskolorna behöver göra eleverna mer delaktiga 

utifrån deras förutsättningar.  

Verksamhetens kvalitet 

Rektor vid Fjärdingskolan grundsär bedömer att verksamheten i de flesta 

delarna har en god kvalitet och att det finns vissa utvecklingsbehov. Rektor vid 

Erikslundskolan grundsär bedömer att kvaliteten i verksamheten behöver 

utvecklas i flera delar samtidigt som några delar fungerar väl inom läroplanens 

centrala innehåll.  Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem som leds av 

rektor tillsammans med personal behöver kontinuerligt utvecklas. I samband 

med rektorsbyte vid Grundsärskolan Erikslund har rektor startat det 

systematiska kvalitetsarbete som omfattar skolan och fritidshem.  

Båda rektorerna har tagit fram arbetsplaner som beskriver skolornas 

organisation, processer och utvecklingsområden. Fjärdingskolan grundsärskola 

organiserar det systematiska kvalitetsarbetet i ett årshjul. Rektor berättar att  

dokumentation och synliggörande av den är ett fortsatt utvecklingsområde.   

Rektorerna har utsett ansvariga för att samordna det systematiska 

kvalitetsarbetet under ledning av rektor. På Erikslundskolans grundsärskola 

ingår dessa personer i ledningsgruppen. Rektor fokuserar på det systematiska 

kvalitetsarbetet och inriktar sig på att kompetensutveckla sina personliga 

assistenter som följer eleverna i klassrum och på fritidshemmet. Rektor 

upplever att detta leder till en kvalitetshöjning och att personal tar ett större 

ansvar.   
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5 Åtgärder 2021 
 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt arbete för att utveckla 

verksamheten i fritidshemmen. Huvudmannen kommer därför:  

• Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla 

fritidshemmets verksamhet. Blanda annat genom att följa upp 

hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt hur 

fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i 

genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål. 

•  Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid.  

• Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för  

kommunikation, schemaläggning, pedagogisk planering och 

bemanning.   

• Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal i 

form av: 

o Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 

o Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

 Genomförda kompetenshöjande insatser 2020  

Grundskoleförvaltningen har genomfört följande riktade åtgärder till personal i 

fritidshem:  

• Nätverksträffar. 

• Introduktion för obehöriga lärare och lärare som behöver stöd i 

sitt uppdrag. 

• Föreläsning för all personal på skolor och fritidshem på temat 

rastaktiviteter. 

• Webbutbildningar via Skolverkets portal för personal. 

• Arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning mot fritidshem.  
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6 Förslag till fritidshemmens fortsatta arbete 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stödja fritidshemmens 

utvecklingsarbete. Samtliga skolor har tagit fram verksamhetsplaner där de 

flesta har beskrivit verksamheten i fritidshemmen. Fritidshemmens arbete ska 

kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Rektor har 

uppdrag att bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i sitt fritidshem. Rektor 

kan vid behov utforma åtgärder inom utvalda områden nedan och/eller vidta 

andra åtgärder. Rektor kan också få stöd av elevhälsan, verksamhetsutvecklare, 

utvecklingspedagog IKT och Kvalitet och utveckling.  

 

Utifrån analys av resultaten i elev- och rektorsenkäten samt 

kvalitetskonferensen med rektorerna har huvudmannen identifierat fortsatt 

behov av utvecklingsarbete inom nedanstående områden.  

Lärande i fritidshem 

o Fritidshemmets uppdrag och undervisning.  

o Uppmärksamma elever att de lär sig saker i olika pedagogiska 

aktiviteter på fritidshem.  

o Värdegrundsarbete och konflikthantering.  

o Utveckla lärande lekar t.ex. genom inspiration utifrån en studie 

av Evaldson, A-C. & Aarsand, P. (2011), Den fria lekens 

möjligheter och begränsningar barns kompetenser och 

vardagliga deltagande i fritidshemspedagogik.  

Miljön i fritidshemmet 

o Inomhusmiljöer där eleverna kan sitta i lugn och ro när de vill. 

o Utveckla lekmiljöer t.ex. genom inspiration av Skolverkets 

publikation (2018), Lek och lärande.  

Elevinflytande i fritidshemmet 

o Delaktighet och medbestämmande bland elever.  

o Jämställdhet 

Systematiskt kvalitetsarbete 

o Dokumentation kopplad till alla steg i det systematiska 

kvalitetsarbetet såsom att planera, genomföra, följa upp resultat 

och måluppfyllelse samt analysera och bedöma 

utvecklingsbehov.  

 

 

Hayne Hedin 
Chef Kvalitet och utveckling 
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Återrapportering av uppdrag om skolskjuts 2020  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten om skolskjuts 2020 samt översända densamma till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har 2019-12-16 gett förvaltningschefen i uppdrag att 

granska skolskjutskostnaderna avseende kostnadsutveckling samt individuella 

tillstånd i jämförelse med andra kommuner. Granskningen ligger till grund för 

en skrivning till Kommunstyrelsen med begäran om att beslut om rätt till 

skolskjuts ska flyttas från Tekniska nämnden till Grundskolenämnden.  

Förvaltningen överlämnar rapporten till Grundskolenämnden och 

Kommunstyrelsen. Slutsatser från rapporten visar att Borås Stad ligger med den 

högsta kostnaden i förhållande till antal elever i jämförelse med liknande 

kommuner. Mellanskillnaden mellan Borås Stad och snitt liknande kommuner 

2017 motsvarar en merkostnad för Borås Stad på 13 mkr. För 2018 och 2019 är 

merkostnaden 20 mkr. Borås Stad har en negativ trend för kostnad per elev. 

Denna kostnadsutveckling återfinns även under 2020. 

Vid en analys av liknande kommuners regler för skolskjuts framkommer två 

skillnader:  

• Flera kommuner har ett längre avståndskrav för sina 

högstadieelever. 

• Kommuner med lägre kostnad per elev tillåter inte skolskjuts till 

annan skola än den som kommunen skulle placera i.                

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut i budget 2020:2, 2019-12-16. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

1 Inledning 

Fråga har ställts från Grundskolenämnden om en utredning rörande den kostnadsutveckling 

som finns inom skolskjuts.  

  

2 Definition 

Skolskjuts sker från hemmet till skola och kan ske genom 4 olika transportsätt; 

 Busskort med ordinär linjetrafik 

 Upphandlad skolskjuts med större och mindre bussar som slingor i området för att 

hämta och lämna vid skolor. Dessa områden är Fristad/Sjöbo, Dalsjöfors, Viskafors, 

Sandared/Sjömarken. Det finns även visa upphandlade bussar som har beställts för att 

lösa ett visst uppkommet behov utanför ovanstående områden. Resa till slöjd, 

hemkunskap etc. hanteras som upphandlad om enskild buss abonneras för 

transporten.  

 Taxi (enskilda elever eller gemensamma resor till te x Kannebäck, 

kommunikationsklass eller andra kommungemensamma grupper) 

 Evakueringsresor     

3 Uppdrag/Undersökning  

 Redovisning för 2019 

 

En redovisning av 2019 återfinns nedan fördelat per transportkategori. Utfallet för 2019 

slutade på 56 mkr och vid utgången av 2019 nyttjade 4 351 st elever skolskjuts. 

  Kostnad Antal  kr/elev  

2019 Elever  

Busskort linjetrafik 11 mkr 2 545 st 4 322 kr 

Upphandlad skolskjuts 22 mkr 1 385 st 15 885 kr 

Evakuering  3 mkr   

Taxi  20 mkr 419 st 47 733 kr 

Summa  56 mkr 4 349 st 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-01 
Referens 

      
Sida 

4(12) 

 

Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

Under året görs även en detaljerad uppföljning med utgångspunkt i leverantör. Där återfinns 

även den administrativa kostnaden från Tekniska förvaltningen. 

Under 2019 har den upphandlade trafiken i stort följt budget. Avvikelsen återfinns inom 

transport med Taxi samt busskort från Västtrafik. Ett ökat antal elever på SU-gruppen i 

Borgstena har även resulterat i en högre kostnad. Elevantalet är få i Borgstena men 

transporten är lång för varje elev.  

 

 

 

 

 Fördelning av ålder per transportkategori 

 

 

Fördelning av åldrar visar att taxi främst finns för de elever som går på F-3 och avtar sedan. 

Men det finns även elever som åker Taxi till Högstadiet.  

Fördelningen visar även att linjetrafik är vanligare för de äldre eleverna men att det finns 

elever i Förskoleklass som åker linjetrafik.  

Jämförelse mellan stadierna visar att ungefär lika många elever i F-3 åker skolskjuts totalt sett 

jämfört med åk 4-6. Det finns sedan en naturlig ökning på 7-9 då skolorna är färre och fler 

elever har då ett längre avstånd till sin skola. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Fördelning mellan skolor (Taxi-elever) 

 

Kostnadsökningen ligger främst på den ökning av elever som åker Skol-taxi. Under 2020 åker 

ca 400 elever taxi till och från skolan.  En fördelning av antal per skola redovisas nedan utifrån 

80% av volymen vilket motsvarar 22 skolor; 

 

 

 

Taxi-elever är spritt mellan skolorna men flertalet resor går till och från centrala skolor. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Skollagen 

 

 

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs. Elevens 

hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall.  

Elevens hemkommun avgör varje enskilt fall om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts. 

En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om sådan 

behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar 

prövas individuellt. Även elever i förskoleklassen har rätt till skolskjuts under samma 

förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. Avstånd mellan bostad och 

skola är inte definierat i skollagen men vid stickprov runt om i olika kommuners riktlinjer 

för skolskjuts kan man se att flertalet kommuner har samma avståndsbedömning. 

 

Förskoleklass till Årskurs 3: Minsta avstånd 2 km 

Årskurs 4 till Årskurs 9:  Minsta avstånd 3 km.  

  

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan 

kommun.  

Huvudregeln är även att en elev som går i en fristående förskoleklass eller grundskola 

inom kommunen har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.  

För båda dessa regler gäller dock att kommunen ska anordna skolskjuts för en sådan elev 

om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

För elever som har växelvis boende gäller att båda vårdnadshavare skall bo inom kommunen. 

Eleven har då rätt till skolskjuts från båda  bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett 

vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. 

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven 

däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Tekniska förvaltningen organisation 

 

Tekniska förvaltningen utför handläggning av all skolskjuts. Arbetet utförs inom 

Persontransportavdelningen. Denna avdelning är indelad i 3 enheter; Färdtjänst och 

riksfärdtjänst, skolskjutsenhet samt en beställningscentral. Skolskjutsenheten är därför en del 

av en större enhet som handhar all persontransport inom Borås Stad.   

 

 

 Nationell Jämförelse (Kolada.se) 

 

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Borås Stad högt i kostnad per elev. För att få 

en relevant jämförelse mellan olika kommuner sätts skolskjutskostnaden i relation till hela 

elevantalet i respektive kommun. 

Snittet för Borås är; 

  2017 2018 2019 

Antal elever   11 533 st 11 786 st 12 302 st 

Kostnad per elev 3 900 kr  4 300 kr  4 750 kr 

Snitt liknande kommun 2 753 kr 2 657 kr 

 

Mellanskillnaden mellan Borås Stad och snitt liknande kommun 2017 motsvarar en 

merkostnad på 13 mkr. För 2018 och 2019 jämfört med snitt liknande kommun är 

merkostnaden 20 mkr. Snitt liknande kommun har även en positiv trend medan Borås Stad 

har en negativ trend för kostnad per elev. Denna kostnadsutveckling återfinns även under 

2020.  
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

Jämförelse finns tillgängligt för 2017 och 2018 i Kolada.se. Liknande kommuner har jämförts 

samt kringliggande kommuner 

 

 2017 2018 

Lund 1 520 kr 1 315 kr 

Gävle 2 080 kr 1 896 kr 

Snitt  2 753 kr 2 657 kr 

Sundsvall 2 770 kr 2 637 kr 

Kristianstad 2 774 kr 2 917 kr 

Halmstad 2 897 kr 3 007 kr 

Norrköping 3 443 kr 3 057 kr 

Växjö 3 783 kr 3 772 kr 

Borås 3 900 kr 4 300 kr 

4 Analys  

 Process 

Inför varje termin lämnar respektive skola in scheman för samtliga klasser till tekniska 

förvaltningen (skolskjutsenheten). Dessa scheman tillsammans med ansökan om skolskjuts 

från vårdnadshavare redovisar behov av skolskjuts till och från skolan samt resor under dagen 

till obligatoriska moment. Skolskjutsenheten använder detta underlag för att skriva avtal med 

respektive leverantör av trafik. Denna del kallas upphandlad skolskjuts.  

Utöver denna upphandlade skolskjuts finns den kostnad som beställs extra till obligatoriska 

moment där inte schema fanns tillgängligt för skolskjutsenheten vid avtalets tecknade.  

Den centrala kostnaden följs månadsvis under året utifrån en förutbestämd skolskjutskategori; 

 Västtrafik Busskort 

 Bussbolag (Buss i väst, Netbuss, Ellös, Bergkvara, Vårgårda) 

 Evakueringar 

 Taxi till kommunikationsklass 

 Taxi till specialskola 

 Taxi övrig verksamhet 

Detta ger att förvaltningen inte kan särskilja syfte med transport dvs slöjd eller idrott. 

Respektive bussbolag har däremot en indelning där de ansvarar för ett antal olika skolors 

transport. Denna indelning är geografiskt indelad.    

Central konterad skolskjuts är en stor kostnadspost inom Grundskoleförvaltningen. 

Personalkostnad är störst därefter följer köpta skolplatser och lokalkostnad. Skolskjutskostnad 

har ett prognosticerat utfall under 2019 på 53 mkr. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Skillnad i process för Taxi 

För Taxi finns några skillnader gentemot upphandlad trafik. Elevens vårdnadshavare har ett 

större ansvar att meddela korrekta tider till skolskjutsenheten.  

Processen ser ut som så att:  

Vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts, om de blir beviljade skolskjuts med taxi så har de 

sedan i uppgift att lämna in skoltiderna till skolskjutsenheten. Därefter skickar 

skolskjutsenheten över tiderna till taxi-bolaget som därefter skickar en bekräftelse till 

vårdnadshavarna att taxin kommer följande tid och startar följande dag.  

 

Det är därför viktigt att skolornas höst-schema blir klara innan sommarlovet. Det är en viss 

handläggningstid hos både skolskjutsenheten och taxi-bolaget. Därav finns en fördröjning då 

tiderna kommer via vårdnadshavarna, när skolskjutsenheten ska behandla och få igång en 

skoltaxi.  

 

Förslag finns från skolskjutsenheten att höstschema bör vara klart innan skolavslutning för att 

skolskjutsenheten skall kunna få en rimlig tid att planera turerna inför start.  

 

 Exempel Kristineberg   

 

Kristinebergsskolan är den skola som står för flest antal elever med taxi. 41 elever åker taxi till 

och från Kristineberg. En genomgång av dessa elever visar att upptagningsområde är spritt 

över stora delar av Borås. Främst åker dessa elever från Kråkered, Bosnäs och Funnningen. 

Men det finns även elever som åker från Sörmarken, Trandared, Hässleholmen, Byttorp, 

Sjöbo och Hestra. Det finns flera anledningar till denna resa.  

Kristineberg är en populär skola och är närmsta skolan (tillsammans med Svedje, Daltorp) för 

elever som bor i Bosnäs, Funningen och Kråkered. Men vissa elever väljer även Målsrydskolan 

som första val i dessa områden. Upphandlad trafik kan bli ett alternativ allt eftersom 

elevantalet ökar i dessa områden men blir komplext då flera skolors scheman måste matchas i 

planeringen av rutten. Taxi är mer flexibelt och kan anpassas utifrån elevernas start- och 

stopp-tid på dagen för respektive skola. En samordning av elever från ett visst 

upptagningsområde på en skola hade enklare kunnat planeras för upphandlad buss.   

Skolvalet i kombination med principen för anvisad skola står därför för en betydande andel av 

den ökade taxi-trafiken.  

Elever har även bytt adress och bor nu närmare annan skola men har valt att gå kvar i 

Kristineberg. Dessa elever är yngre och när de blir äldre kommer taxi att ersättas av ett 

busskort. Någon elev har även växelvis boende och åker endast taxi varannan vecka till skolan.  

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-01 
Referens 

      
Sida 

10(12) 

 

Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 

 Exempel kommungemensam SU grupp och specialskola 

Grundskoleförvaltningen har även skapat ett antal kommungemensamma 

undervisningsgrupper där elever från hela kommunen är placerade. Till dessa enheter sker 

transport till stor del med Taxi. Dessa grupper är Kommunikationsklass placerad på 

regementet, A-resurs i Dalsjöfors, Boda, Borgstena samt hörselklass på Björkhöjdskolan. 

Allt eftersom elevantalet på dessa enheter ökar och nya kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper startas ökar behovet och kostnaden för transport till dessa skolenheter.  

 

 Skillnad mellan Borås stad riktlinje och skollagen  

Den stora skillnaden mellan Borås stad riktlinje och skollagen är det beslut som fattats 

iochmed införande av skolvalet. Skollagen medger skolskjuts till anvisad skola eller annan 

skola om detta inte medför ekonomiska svårigheter (ökad kostnad). Men riktlinjen ger alla 

elever rätt till skolskjuts om avståndskravet uppfylls mellan bostad och vald skola.  

 

 Jämförelse med liknande kommuner 

 

Lund (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås stads regler förutom på åk 7-9 där Lund har ett längre avståndskrav 

jämfört med Borås Stad. Elever i Lund behöver uppvisa 4 km till skolan innan skolskjuts 

beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning och trafikförhållanden. 

Stora skillnaden jämfört med Borås Stad är att Lund endast beviljar skolskjuts till den anvisade 

skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 

Lund strävar efter att så långt som möjligt placera elever i en skola nära hemmet.  

 

Gävle (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås stads regler förutom på åk 7-9 där Gävle har ett längre avståndskrav 

jämfört med Borås Stad. Elever i Gävle åk 7-9 behöver uppvisa 5 km till skolan innan 

skolskjuts beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Stora skillnaden jämfört med Borås Stad är att Gävle endast beviljar skolskjuts till den 

anvisade skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 

Sundsvall (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar helt och hållet Borås stads regler dvs även åk 7-9 erhåller skolskjuts vid 3 

km. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Stora skillnaden jämfört med Borås Stad är att Sundsvall endast beviljar skolskjuts till den 

anvisade skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 

Norrköping (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås stads regler förutom på åk 7-9 där Norrköping har ett längre 

avståndskrav jämfört med Borås Stad. Elever i Norrköping åk 7-9 behöver uppvisa 5 km till 

skolan innan skolskjuts beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Norrköping erbjuder ett busskort till de elever som väljer annan skola än anvisad.  

Norrköping använder även skolskjutsskolor. Om eleven inte har en skola i rimligt avstånd har 

kommunen speciella skolskjutsskolor dit eleven är berättigad till skolskjuts.  

 

 

 

 Slutsatser 

  

Borås Stad ligger med den högsta kostnaden i förhållande till antal elever när man jämför 

liknande kommuner. Eftersläpning finns i den nationella jämförelsedatabasen Kolada.se och 

2017 samt 2018 finns tillgängligt. Borås Stad kan själva beräkna kostnaden för 2019 som då 

beräknas öka med ytterligare 10%. Från 2018 års nivå på 4 300 kr till 4 750 kr per folkbokförd 

elev för 2019. Kostnadsökningen ökar även under 2020 och beräknas fortsatt öka under 2021.  

Vid en analys av liknande kommuners regler för skolskjuts framkommer två skillnader:  

 Flera kommuner har ett längre avståndskrav för sina högstadieelever. 

 Kommuner med lägre kostnad per elev tillåter inte skolskjuts till annan skola än den 

som kommunen skulle placera i.  

 

 

 

 

 

 Tillägg till slutsats (Oktober/November) 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

En matchning har gjorts för respektive skolskjutselev med avstånd mellan 

folkbokföringsadress och skola. Viss problematik uppkommer då vissa elever enligt matchning 

innehar kort avstånd till sin skola men ändå är beviljad skolskjuts. Dessa visar sig till stor del 

vara elever med delad vårdnad. 

Första testning av data gjordes för att se hur många elever som hade haft rätt till skolskjuts om 

de ”gamla” reglerna fortfarande hade gällt (dvs avståndskrav men endast skolskjuts till anvisad 

skola). Det visar sig att 57 % av 4 349 st eleverna hade då inte haft rätt till skolskjuts utifrån 

de gamla reglerna. 43 % hade fortsatt haft rätt till skolskjuts. 

Denna %-sats där Borås stad erbjuder skolskjuts utöver skollagen överensstämmer med 

tidigare resonemang om att minst 20 mkr är en merkostnad.  

Det går även se utifrån avstånd till skolor att endast 34% av eleverna med skolskjuts går på 

den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. 66 % har då valt en annan skola eller 

blivit placerad på en skola längre bort från hemmet vilket då medför skolskjuts.  

Se man till effekten av fristående skolor så åker 1300 elever skolskjuts till fristående skola. Dvs 

30% av skolskjutseleverna åker till en fristående skola. 

Av dessa elever i fristående skolor hade 25% varit berättigade till skolskjuts med gamla regler 

och 75% av eleverna på fristående skolor hade inte varit berättigade till skolskjuts. 

En fortsatt analys genom avståndsmätning har även gjorts utifrån rubrik 4.3 Exempel 

Kristineberg. Av de 43 elever som åker Taxi till Kristinebergsskolan har 36 av dem närmare till 

någon annan skola. De sju elever som har Kristinebergsskolan som närmast kommer från 

adresser där det inte finns lokaltrafik. Vid ett nytt skolval kommer flertalet av dessa elever 

också få närmare till Daltorp/Kronäng då denna skolenhet är flyttad. 18 av de 43 eleverna har 

närmare till Svedjeskolan men eftersom denna skola är fylld blir de anvisade till 

Kristinebergsskolan. Sju elever har närmare till Ekaräng/Trandared men har via relativa 

närhetsprincipen hamnat på Kristinebergsskolan.  

 

Det finns även en diskussion om hur kostnaden för skolskjuts skulle förändras vid en 

utökning av km-gräns till skola. 

Följande gräns är just nu den beslutade gränsen i Borås stad.  

Förskoleklass till Årskurs 3:  Minsta avstånd 2 km 

Årskurs 4 till Årskurs 9:  Minsta avstånd 3 km.  

 

Antalet Årskurs 4-6 som har 3,0 km till 3,99 km till sin skola är i dagsläget 305 st. Dessa elever 

skulle inte ha rätt till skolskjuts om en utökning av gräns skolskjuts sker till 4 km för åk 4-6. 

Antalet Årskurs 7-9 som har 3,0 km till 3,99 km till sin skola är i dagsläget 369 st. Dessa elever 

skulle inte ha rätt till skolskjuts om en utökning av gräns skolskjuts sker till 4 km för åk 7-9. 

Dessa 674 elever står för 15 % av behovet av skolskjuts. Och beroende på färdsätt skulle ett 

beslut av förändrad gräns på sikt påverka kostnaden med 10%-20%.  
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Återrapportering av uppdrag: Åtgärdsplan för andelen 

som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna den upprättade åtgärdsplanen och uppdra åt förvaltningen att 

genomföra de i åtgärdsplanen beskrivna åtgärderna.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har utrett förutsättningarna för att nå 

Kommunfullmäktiges mål och vilka elevgrupper samt skolor som har svårt att 

målen. Detta presenteras i den bilagda åtgärdsplanen i vilken det också framgår 

ett antal åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra på såväl skolenhets- 

som huvudmannanivå.               

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Kommunfullmäktige. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Bakgrund 
Förvaltningschefen uppdras i budget 2020:2 ta fram en åtgärdsplan för hur Kommunfullmäktiges 
mål för andelen som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska kunna nås. Planen bör 
framförallt vara inriktad på de enheter som inte redan i dagsläget når upp till målet och innehålla 
en tidplan med såväl etapp- som slutmål. Även en analys av varför dessa enheter inte redan i 
dagsläget klarar sitt kunskapsuppdrag bör ingå. 
 

Syfte 
Syftet med denna åtgärdsplan är att utifrån omvärldsbevakning, statistikstudier och analys 
identifiera orsaker till att förvaltningen har svårt att nå fullmäktiges mål om 90 % 
gymnasiebehörighet, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. 
 

Metod 
Borås Stad har sedan 2008 då Utvecklingsenheten startades bedrivit ett systematiskt 
kvalitetsarbete av hög kvalitet på huvudmannanivå. Skolors resultat har årligen analyserats och 
gemensamma åtgärder har planerats, genomförts och följts upp i såväl kommundels-
organisationen, stadsdelsorganisationen och de tre senaste åren i Grundskoleförvaltningen. 
Förvaltningsledningens fyra verksamhetschefer, chef för kvalitet och utveckling samt 
undertecknad utredare har alla på olika nivåer varit delaktiga i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete sedan 2011. Några ännu längre. 
 
Sedan Grundskoleförvaltningens tillkomst har förvaltningschefen drivit en utveckling där 
kvalitetsarbetet kommit att fördjupas och framför allt blivit mer datadrivet. Fler orsakssamband 
än tidigare har de senaste åren kunnat klargöras och en struktur med kvalitetskonferenser där 
rektorer och enhetschefer från elevhälsan har gjorts mer delaktiga i analys och framtagande av 
åtgärder har införts. 
 
Resultat, analys och åtgärder som redovisas i denna rapport har bearbetats i förvaltningsledningen 
och i kvalitetskonferenser. 
 
De data som redovisas i resultatdelen är hämtade från SKR:s webtjänst Kolada, Skolverkets och 
SCB:s statistikdatabaser samt ur våra egna system Extens, och Dexter. Utredaren har valt att 
endast använda kvantitativa data som i samtliga fall innefattar hela populationen, dvs det är inte 
ett statistiskt urval, varför tillförlitligheten får bedömas vara mycket hög. 
 
Urvalet av data bygger på en analys av vilka faktorer som rimligen skulle kunna påverka 
skolresultaten utifrån samlad erfarenhet i förvaltningsledningen och vad forskning säger samt 
huruvida dessa data finns att tillgå i nationell eller lokal statistik. 
 
De data som använts är: 
 

 SALSA-residual, dvs avvikelser i skolresultat i förhållande till ett modellberäknat värde 
när det gäller att nå alla kunskapskraven och meritvärden, som bygger på ett antal 
socioekonomiska faktorer. Data från samtliga kommuner och samtliga högstadieskolor i 
Borås Stad från åren 2011 till 2019 har använts. (Kolada) 

 Kostnad per elev F-9 per kommun 2017-2019. (Kolada) 

 Lärarbehörighet för samtliga kommuner. (Skolverket) 

 SCB:s modellberäknade resultatprognos av gymnasiebehörighet per årskurs för Borås 
Stads skolor. 



 

 
 

 Betygsresultat per elev per skola i Borås Stad. (Extens) 

 Utländsk bakgrund per elev per skola i Borås Stad (Extens) 

 Frånvaro per elev per skola i Borås Stad (Dexter) 

 Kön (Extens) 

 
Några data som valts bort: 
 

 Skolklimatundersökningen som innehåller uppgifter om upplevt socialt och pedagogiskt 
klimat. Dels har svarsfrekvensen bedömts vara för låg för att kunna dra slutsatser och 
dels är det kvalitativa data som är svårtolkade. Vi vet t.ex. att trygghet och studiero inte 
sällan skattas högre på socialt utsatta skolor där det rent objektivt kan konstateras vara 
stökigare. 

 Personalomsättning. Vi har inte bedömt att de få data vi har är tillförlitliga. 

 Elevomsättning. Vi har inte dessa data idag och att ta fram dem har bedömts vara alldeles 
för tidsödande. 

 Anmälan om kränkande behandling till huvudman. Vi har inte bedömt att de data vi har 
är tillförlitliga. Det finns fortfarande en stor skillnad i anmälningsbenägenheten mellan 
våra skolor 

 Medarbetarenkäten. Har valts bort enbart av tidsutrymmesskäl. 
 
 

Resultat och analys 
 

Årets resultat 
Årets resultat när det gäller gymnasiebehörigheten för årskurs 9 bedöms vara bra. Se figur 1. 
 

 
Figur 1 

Resultatet har väsentligt förbättrats senaste året och för första gången kan förvaltningen sätta 
resultatet i relation till ett modellberäknat värde som SCB levererat. Det modellberäknade värdet 
är andelen elever som beräknas antingen inte klara gymnasiebehörigheten eller missa betyg i flera 
ämnen. Förvaltningen ska framgent se om vi kan få ut ett renodlat värde på bara prognos 
gymnasiebehörighet vilket får antas ligga något högre. 
 
Skillnaderna mellan skolornas resultat är stora men skillnaderna mellan vad de statistiskt borde 
prestera och det faktiska resultatet är ju betydligt mindre. Av tabellen framgår att endast 



 

 
 

Bodaskolan underpresterat medan samtliga andra överpresterat i olika grad. Dock bör man ha i 
åtanke att träffsäkerheten i SCB.s model är 75.8 % konkordans (ungefär överensstämmelse eller 
träffsäkerhet) vilket i och för sig är ett bra värde men man bör vara försiktig med att dra 
slutsatsen att Bodaskolan skulle vara betydligt sämre än övriga. Det kan mycket möjligt vara en 
slump som gör att några sticker ut uppåt eller nedåt. 
 
Årets resultat för årskurs 6 är däremot inte så bra. Se figur 2. 
 
 

 
Figur 2 

Av tabellen framgår att skillnaderna mellan skolornas prestation i förhållande till SCB:s prognos 
är väsentligt större och att det även gått betydligt sämre totalt sett. Jämfört med 
högstadieskolorna blir naturligtvis siffrorna mer osäkra på enhetsnivå eftersom det är betydligt 
färre elever det handlar om. I snitt har varje skola 34 elever årskurs 6 och i årskurs 9 är det 120 st. 
Detta gör att avvikelserna kan förväntas vara betydligt större mellan skolenheterna i åk 6. Trots 
detta är det nog ändå rimligt att anta att de fyra skolorna som ligger sämst till skulle kunna vara i 
behov av riktade åtgärder från huvudmannens sida för att utveckla undervisningen då de alla 
ligger ca 20 - 27 procentenheter lägre än SCB:s prognos. 

Skola Beh Gy VT20 åk 6 SCB Diff

Aplaredskolan 100,0 85,2 14,8

Asklandaskolan 92,5 90,8 1,7

Bergdalskolan 87,5 80,7 6,8

Bodaskolan F-6 75,0 80,9 -5,9

Borgstenaskolan 100,0 72,4 27,6

Bredaredskolan 75,0 85,0 -10,0

Byttorpskolan 33,3 55,4 -22,1

Dalsjöskolan 4-6 83,1 88,2 -5,1

Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 62,5 76,2 -13,7

Dannikeskolan 100,0 83,2 16,8

Ekarängskolan 83,3 81,3 2,1

Engelbrektskolan 1-6 69,4 83,6 -14,3

Erikslundskolan F-6 42,1 69,3 -27,2

Fjärdingskolan F-6 43,2 63,0 -19,8

Gula skolan 77,5 88,4 -10,9

Gånghesterskolan 96,0 87,8 8,2

Hestra Midgårdskolan 72,7 81,9 -9,1

Kinnarummaskolan 83,3 85,5 -2,2

Kristinebergskolan 68,0 81,0 -13,0

Myråsskolan 75,7 85,2 -9,5

Målsrydskolan 75,0 74,3 0,7

Sandaredskolan 92,3 91,9 0,5

Sandhultskolan 94,4 89,3 5,1

Sjöboskolan 51,3 70,6 -19,3

Sjömarkenskolan 88,7 87,4 1,3

Sparsörskolan 94,6 87,4 7,2

Svaneholmskolan 92,9 72,6 20,3

Särlaskolan F-6 50,0 55,7 -5,7

Trandaredskolan F-6 88,3 87,8 0,5

Viskaforsskolan F-6 78,8 83,0 -4,1

Äsperedskolan 90,0 90,1 -0,1

Total 76,8 81,5 -4,7



 

 
 

 
Det är svårt att säkert veta varför F-6 skolorna underpresterar och varför skillnaderna är större. 
Det skulle kunna förklaras av skillnader i bedömningar. På totalen skulle det kunna vara så att 
man är lite väl hårda i betygssättningen och att bedömarkulturen kanske skiljer sig mycket mellan 
skolorna. Även om en viss kompetensutvecklingsinsats skedde när betyg i åk 6 infördes 2012 så 
har inte mycket skett från huvudmannen när det gäller likvärdig betygssättning. Detta skulle med 
andra ord kunna vara en åtgärd att överväga. 
 
En sak som huvudmannen dock har identifierat är att det finns stora bristen i inrapporteringen av 
elevernas kunskapsutveckling i Dexter, vårt system för skriftliga omdömen. Det är ytterst viktigt 
att varje skola kan följa sina elevers kunskapsutveckling på individ, klass och årskursnivå och att 
huvudmannen också kan följa detta. Om inte varje skola sköter detta kan det bidra till uteblivet 
särskilt stöd eller andra organisatoriska insatser som behövs för att ingen elev ska halka efter. 
 
 

SALSA-residual 
 
Utveckling över tid Borås Stads skolor 

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är ett verktyg för att synliggöra 
hur pass bra skolorna klarar sina elever i åk 9 jämfört med modellberäknade värden. När SCB:s 
siffror speglar gymnasiebehörigheten utgår SALSA istället från måtten betyg i alla ämnen och 
meritvärdena.  
 
Här under visas hur skolornas residual gällande kunskapskrav över tid, 3 års glidande medelvärde, 
för åren 2013 -2019. Se figur 3 
 

 
Figur 3 

 
Av diagrammet framgår att Bodaskolan, Daltorpskolan, Särlaskolan och Viskaforsskolan har haft 
en negativ utveckling. Även Engelbrekt och Fristadskolan har en negativ utveckling fast 
resultaten ändå varit goda. Dalsjöskolan, Eriksundskolan och Sangärdskolan har haft en mycket 
positiv utveckling. Viskaforsskolan sticker ut med bara negativa avvikelser fram till 2019. I år 
verkar det dock ha vänt uppåt. 
 



 

 
 

Eftersom SALSA tar hänsyn till elevernas förutsättningar så borde förklaringar till förändringar 
främst sökas i andra faktorer som ledning, kollegiets kompetens och stabilitet osv. Men en sak 
som ju SALSA alltid missar är elevomsättningen. Man tar ut eleverna i oktober varje år men på en 
del skolor har en stor del av dessa slutat under året och andra ofta nyanlända kommit nya. Detta 
skulle kunna förklara varför Bodaskolan, Daltorpskolan och Särlaskolan rasat så under de senaste 
årens flyktingmottagande. Däremot förklarar det inte Fristadskolans nedgång. Erikslundskolan 
går mot strömmen och förbättras trots många nyanlända. Förvaltningen har dock inte siffror på 
elevomsättningen så det går inte att fastslå någon egentligt samband men det förefaller i alla fall 
kunna bero delvis på detta. 
 
Vi vet att några skolor inte haft stabil och kompetent skolledning under en del år bakåt vilket 
sannolikt påverkat resultaten. 
 
På helheten har dock utvecklingen varit negativ fram till 2019 även om vi i år 2020 tycker oss se 
ett rejält trendbrott. 
 
Diagrammet nedan, se figur 4, visar Borås Stads skolors ovägda 3 års glidande medelresidual för 
åren 2013 till 2019. 
 

 
Figur 4 

 
 
När de gäller SALSA-residualerna för meritvärden är resultatet i stort sett överensstämmande 
med de redovisade staplarna för kunskapskraven och lämnas därför utanför utredningen.  



 

 
 

Samband mellan ett par större faktorer och SALSA-residual 

Vi vet att behörighetsgraden bland lärarna sjunkit de senaste åren och det går att se ett skenbart 
samband för Borås Stad om man vill det, men i så fall bör man kunna se ett samband mellan 
kommuners behörighetsgrad och deras SALSA-residual. Av diagrammet nedan, se figur 5, 
framgår att något sådant samband inte finns. (Borås är den gula punkten.) 
 

 
Figur 5 

 
Trots att det inte finns något entydigt samband resultat/behörighet så finns det många andra 
goda skäl att fortsätta med åtgärder för att öka skolornas behörighetsgrad. Inte minst blir 
arbetsbördan för legitimerade lärare allt för stor om de måste ta ansvar för outbildade kollegors 
undervisning och betygssättning 
 
Kan det vara så att ekonomin har betydelse för SALSA-residualen? Nej av diagrammet nedan 
framgår att något sådant samband inte finns. Se figur 6. 
 

 
Figur 6 

 



 

 
 

Även om Borås Stad ligger förhållandevis lågt när det gäller skolkostnad per elev tycks det inte 
förklara vårt resultat. Det finns ingen som helst korrelation mellan hur mycket en kommun lägger 
på skolan och deras resultat. 
 
Detta går naturligtvis att problematisera och det är inte svårt att hävda att medel som tillförs och 
riktas på ett genomtänkt sätt nog skulle kunna öka resultaten. Exempelvis skulle en riktad 
satsning på särskilt stöd i Borås Stad med hjälp av ökat kommunbidrag sannolikt få god effekt 
givet att det finns speciallärare att anställa. 
 
 
 

Möjligheten att nå Fullmäktiges mål om 90 % gymnasiebehörighet 
 
Kommuner som överpresterar 

Borås Stad har de senaste åren legat runt 80 % gymnasiebehörighet för årskurs 9. Våren 2020 
nådde vi plötsligt 84 % vilket var bättre än prognosticerat. Vi vet inte med säkerhet vad detta kan 
bero på. Vi vill ju gärna att detta är resultatet av de senaste årens satsning på systematiskt 
kvalitetsarbete, bilden av skolan och rektors förutsättningar mm. som gjorts inom ramen för vår 
utvecklingsplan men samtidigt spekulerar vi om effekten av inställda nationella prov under 
coronan. Kan detta medfört mer undervisning och särskilt stöd? Kan frånvaron av nationella 
prov gjort att vi inte sett vissa elevers brister vilka annars skull ha föranlett betyget F? 
 
Inte förrän vi kan göra de nationella jämförelserna kommer vi att kunna se om ett ökat resultat är 
en allmän trend med ”yttre” orsaker eller om det beror på vårt eget utvecklingsarbete. 
 
Oavsett vilket har vi en bra bit kvar till att nå Fullmäktiges mål om 90 %. Om vi utgår från att vi 
idag sannolikt ligger nära vår modellberäknade SALSA-residual eller möjligen något högre så 
handlar det ändå om att vi framgent behöver överprestera med 5-10 procentenheter. Av 
diagrammen ovan finns det uppenbarligen kommuner som lyckas med detta och vi själva har 
historisk lyckats nästan 5 procentenheter bättre (2011 och 2012) 
 
Om vi börjar med att titta på vad det är för kommuner som lyckas 10 procentenheter eller bättre 
så kan vi konstatera att det mest är riktigt små kommuner, se figur 7. 
 
(SALSA 2019) 
 

 
Figur 7 

 
Frågan inställer sig om det är rimligt att klara sig så pass mycket bättre än man borde? Kan det 
möjligen vara så att bedömarkompetensen i små kommuner med kanske bara en högstadieskola 
brister. Om man inte kan jämföra sig med och träffa kollegor mellan skolor finns kanske en risk 
att betygssättningen blir felaktig trots normerande nationella prov. 



 

 
 

 
Även om vi tittar på de kommuner som presterar 5 procentenheter eller bättre så saknas 
kommuner i Borås Stads storlek. Se figur 8. 

 
Figur 8 

Endast två lite större kommuner klarar av detta. 
 
I de 18 kommuner med mer än 100 000 invånare tycks det svårare att överprestera, endast 6 st 
gör detta och 11 underpresterar. Se figur 9. 
 

 
Figur 9 

 
Det är med andra ord möjligt även för större kommuner att överprestera och det tyder på att en 
möjlig med fortfarande ganska visionär målsättning skulle kunna vara att öka till 5 procentenheter 
över vårt SALSA-värde. Vi lyckade ju nästan med detta 2011 och 2012. Om man ska titta på 
Huddinge som ett gott exempel så gör de mycket av samma saker som vi gör i Borås. Det som 
möjligen skiljer är att de på huvudmannanivå har ett något större fokus på lärarna och det 

Huddinge 4,9

Helsingborg 3,1
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kollegiala lärandet och att de samordnar ett par förstelärare i varje ämne som samlar alla lärare i 
årliga utvecklingskonferenser. De var också förhållandevis tidiga med IKT i skolan. 
 
 
Vad skulle det innebära för varje skola om målet ska nås? 

Om man tänker sig att alla skolor tillsammans skulle nått 90 % gymnasiebehörighet VT 20 så är 
det rimligt att alla skolor behöver bidra. Det går inte att förvänta sig att endast de skolor som låg 
under 90 % ska kunna höja sig ända upp till nästan 90 % särskilt när man beaktar att skolorna i 
dag verkar klara sig som de borde jämfört med SCB:s prognoser. 
 
För att tydliggöra resonemanget kan man titta på extremfallet Särlaskolan. De hade en 
gymnasiebehörighet på 69,5 % VT 20 trots att SCB prognosen endast var 62,8. (Se figur 1 ovan) 
 
Låt då alltså se vad varje skola skulle behöva prestera i form av fler elever som når målen i 
förhållande till sitt elevantal. Se figur 10. 
 
 

 
Figur 10 

 
Av tabellen framgår att om vi hade haft ytterligare 61 elever behöriga till gymnasiet så skulle vi 
klarat exakt 90 %. Om man då fördelar dessa i proportion till skolorna storlek så framgår det att 
skolorna skulle behöva klara ytterligare 4-9 st. Det skulle också då kräva att skolorna tillsammans 
överpresterade ca 8 procentenheter jämfört med SCB prognosen för våren åk 9. 
 
 
Är kommunfullmäktiges mål möjligt att nå? 

Att en kommun av Borås storlek skulle kunna överprestera så pass mycket som skulle behövas 
för att nå Fullmäktiges mål verkar utifrån omvärldsbevakningen ovan helt omöjligt. Självklart går 
det att överprestera genom att systematiskt utveckla undervisning, styrning och ledning och 
organisation både generellt i Borås Stad och lokalt på skolorna och därmed få en skola som är 
betydligt bättre än genomsnittet. Men det skulle krävas inte bara att vi blir bäst av alla stora 
kommuner utan också att vi överpresterar mer än dubbelt så mycket än de som överpresterar 
idag. 
 
Det råder fullständig enighet i förvaltningsledningen och bland rektorer om att det med rådande 
elevsammansättning inte är möjligt att nå Fullmäktiges mål. Däremot råder det ingen tvekan om 
att vi ytterligare kan förbättra resultaten något. 
 
Utredaren föreslår därför att vi i stället för ett fixt mål om en viss procentsats för 
gymnasiebehörigheten borde ha som målsättning att alltid överprestera i förhållande till SCB:s 
prognoser och att vi ständigt förbättrar överprestationen. Att uttrycka ett specifikt mått är dock 



 

 
 

inte hållbart över tid då det naturligtvis är lättare att överprestera utifrån en prognos om 82 % till 
faktiska 84 % jämfört med en prognos om 92 % till 94 %, eller för att tydliggöra resonemanget; 
när prognosen når 100 % så är en överprestation inte längre möjlig. 
 
För närvarande torde ett utmanade men ändå realistiskt mål vara att nästa år överprestera med ca 
3 procentenheter. 

 
 

Vilka elever lyckas vi inte få behöriga till gymnasiet? 
För att förbättra våra resultat måste vi identifiera de elever som inte når gymnasiebehörighet. Vad 
finns det mönster och samband på gruppnivå och individnivå? 
 
Vi vet att socioekonomiska faktorer som kön, invandring, vårdnadshavarna utbildningsbakgrund, 
bidragstagande osv. spelar stor roll. Vi vet dessutom att frånvaro och särskilt stöd har betydelse 
för hur eleven lyckas. På individnivå spelar förstås andra faktorer in men de kan vi inte se på 
huvudmannanivå. 
 
På gruppnivå har vi koll på vårdnadshavarnas utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar 
per skola och per årskurs. Övriga faktorer som resultat, kön, invandring, frånvaro och 
åtgärdsprogram ser vi även på individnivå och kan därför samköra data. 
 
 
Vilka kärnämnen misslyckas vi med? 

Av tabellen nedan framgår vilka kärnämnen som de elever som inte nådde gymnasiebehörighet i 
åk 9 VT 20 saknade (-) och klarade. (E,M och S). Se figur 11. 
 
 

 
Figur 11 

Man kan av tabellen utläsa att 120 elever (av 162) inte klarat matematikämnet, 96 missar engelska 
och 83 missar i svenska. Det framgår också att 75 elever endast saknar ett kärnämne varav 48 just 
handlar om matematik.. En elev har förvisso klarat all tre kärnämnena men saknar då betyg i 
ytterligare fem ämnen vilket krävs för att nå gymnasiebehörighet. 
 
Matematikämnet har sedan länge varit det kärnämne vi lyckats sämst med även om det förbättrats 
något de senaste åren. 
 
Slutsatsen blir att matematikämnet bör prioriteras när det gäller utvecklingsåtgärder och varje 
skola bör naturligtvis ha ett särskilt fokus på de elever som endast saknar ett kärnämne 



 

 
 

För årskurs 6 ser bilden i år annorlunda ut. Se figur 12. 
 
 

 
Figur 12 

 
 
Av de 254 som inte nådde motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6 var det VT 20 första 
gången som matematikämnet inte varit klart sämst. Om detta möjligen är ett trendbrott eller 
kanske kan ha sin förklaring i avsaknad av nationella prov som visat på brister inom olika 
matematikområden återstår att se. 
 
161 elever missar Matematik, 170 elever missar Engelska och 167 elever missar Svenska/Sva. 
90 elever missar i endast ett kärnämne. 
  



 

 
 

Hur går det för pojkar och flickor? 

Sedan behörighetskraven för att komma in på gymnasiet infördes för 25 år sedan har flickor såväl 
nationellt som lokalt haft väsentligt högre gymnasiebehörighet. De senaste åren har dock en hel 
del gjorts för att öka pojkars resultat i Borås Stad. Förvaltningen tror att de senaste sju årens 
fokus på kön i resultatuppföljningen och olika kompetensinsatser har gett bra resultat i årskurs 9. 
 
Tabellen visar andelen (%) behöriga flickor och pojkar de senaste fyra åren för Borås Stads skolor 
och rikets kommunala skolor årskurs 9. Se figur 13. 
 
 

 
Figur 13 

 
Av tabellen framgår att Borås Stad nu ligger betydligt bättre till än riket i stort. Men det är tyvärr 
förhållandevis stora skillnader mellan skolorna och även om inga ytterligare åtgärder planeras för 
närvarande från förvaltningen när det gäller likvärdig skola för pojkar och flickor så måste 
enskilda skolor fortsatt arbeta för att minska skillnaderna. Se figur 14. 
 
 

 
Figur 14 

  

Borås Stad VT 17 VT 18 VT 19 VT 20

Flickor 74,7 76,2 71,3 84,5

Pojkar 73,2 74,7 69,5 83,6

Diff 1,5 1,5 1,8 0,9

Riket VT 17 VT 18 VT 19 VT 20

Flickor 84,1 84,5 83 -

Pojkar 75 79 78,8 -

Diff 9,1 5,5 4,2 -



 

 
 

När det gäller årskurs 6 kvarstår tyvärr de gamla mönstren. Se figur 15 och 16.  
 
 

 
Figur 15 

 
 

 
Figur 16 

 
Som framgår av tabellerna ovan skiljer det mer än 10 procentenheter mellan flickors och pojkars 
resultat i åk 6. På enhetsnivå finns det på ett par skolor extremt stora skillnader. Återigen ska det 
understrykas att ett litet elevantal och dessutom sned fördelning mellan könen kan skapa 
uppseende väckande siffror i detta avseende varför varje skola noga måste analysera och vidta ev. 
åtgärder utifrån sin unika situation. 



 

 
 

Nyanlända elever och deras resultat 

Det är väl känt att nyanlända elever, d.v.s. elever som varit här i högst fyra år, har svårt att nå 
målen efter kort tid i Sverige. Framför allt gäller ju det ju senare de kommer till Sverige. För en 
elev som kommer i högstadiet kan det ju vara helt omöjligt att läsa ikapp kanske åtta års skolgång 
på ett år. Samtidigt är det mycket stor skillnad mellan nyanlända beroende på 
utbildningsbakgrund. Jämför exempelvis barnet som växt upp på flykt under hela sitt liv där 
föräldrarna är analfabeter med det polska läkarbarnet som kommer hit i årskurs 7 med en stabil 
skolgång bakom sig. Förutsättningarna är väsensskilda. 
 
Av tabellen nedan framgår nyanlända årskurs 9 resultat för VT 20. Se figur 17. 
 

 
Figur 17 

 
Som framgår av tabellen klarade endast 52 % av de nyanlända gymnasiebehörighet medan 86,6 % 
av de icke nyanlända gjorde det. Återigen är det fråga om relativt få elever i det statistiska urvalet 
så man måste kika närmare för att se om det finns förklaringar i undervisningskvalitet eller 
eleverna förutsättningar för att förstå de stora skillnaderna mellan skolorna. Att Bodaskolan 
klarar sina 15 nyanlända så pass mycket bättre än Erikslundskolan kan ju mycket väl ha med 
elevernas bakgrund att göra men det skulle också kunna bero på skolans förmåga. 
 
Tittar man på motsvarande siffror för åk 6 är skillnaderna mellan skolorna ännu större och mer 
spridda men då antalet nyanlända på en tredjedel av skolorna i åk 6 bara är ett par stycken så kan 
man inte dra några slutsatser alls än att gruppen nyanlända behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet på alla skolor. 
 
Om vi utöver de nyanlända tittar på elever som själva invandrat till Sverige oavsett hur länge 
sedan det var kan vi se att resultaten är lägre för hela den gruppen också. Se figur 18. 
 

 
Figur 18 

Aspekten Nyanländ

Behöriga VT20 Alla Ej Nyanl Nyanländ Diff Ant Nyanl

Bodaskolan 76,8 77,9 66,7 -11,2 15

Dalsjöskolan 4-9 91,5 92,0 75,0 -17,0 4

Daltorpskolan 79,0 81,8 50,0 -31,8 14

Engelbrektskolan 91,9 92,5 66,7 -25,8 3

Erikslundskolan 72,1 81,5 35,7 -45,8 14

Fristadskolan 7-9 89,2 90,0 50,0 -40,0 2

Sandgärdskolan 94,2 94,9 50,0 -44,9 2

Särlaskolan 69,5 75,8 50,0 -25,8 20

Viskaforsskolan F-9 87,7 89,3 0,0 -89,3 1

Totalsumma 84,0 86,6 52,0 -34,6 75

Aspekten invandrad

Behöriga VT20 åk 9 Alla Ej Inv Invandrad Diff Ant Inv

Bodaskolan 76,8 84,5 63,9 -20,5 61

Dalsjöskolan 4-9 91,5 92,6 66,7 -26,0 6

Daltorpskolan 79,0 87,0 57,1 -29,8 42

Engelbrektskolan 91,9 97,1 63,2 -34,0 19

Erikslundskolan 72,1 86,5 54,8 -31,6 31

Fristadskolan 7-9 89,2 91,1 75,0 -16,1 12

Sandgärdskolan 94,2 95,6 66,7 -28,9 6

Särlaskolan 69,5 80,6 60,9 -19,7 46

Viskaforsskolan F-9 87,7 90,6 50,0 -40,6 4

Totalsumma 84,0 90,6 61,2 -29,4 227



 

 
 

Av tabellen framgår att gymnasiebehörigheten bland elever födda i Sverige är hela 90,6 % medan 
den för invandrade elever endast är 61,2 %. Det är naturligtvis så att det överlag går bättre ju 
längre sedan eleven invandrade men det är värt att notera att skillnaderna inte ens verkar suddas 
ut efter så mycket som tio år i Sverige, d.v.s. hela skoltiden. Se figur 19. 
 
 

 
Figur 19 

Nerbrutet så här gör ju förstås att siffrorna blir mer osäkra men det är ingen tvekan om att 
invandring i sig försvårar måluppfyllelsen. 
 
Det finns ett par olika dimensioner kring varför invandrade elever inte når samma resultat. 
Invandrarbakgrund samvarierar i hög grad med föräldrarnas utbildningsbakgrund som är den 
enskilt tyngsta faktorn av alla när det gäller elevens förutsättningar att nå målen. Och för 
invandrare är det ju också tyvärr så att en hög utbildning inte alltid medför ett kvalificerat arbete 
varför det också gör att ekonomiska faktorer som t.ex. socialbidragstagande spelar en större roll 
för denna grupp. Vi kan också, som vi senare i denna utredning ska finna, se ett samband mellan 
invandring och skolfrånvaro. Allt detta är exempel på faktorer som skolan har svårt att 
kompensera för men inom två områden finns det som förvaltningen ser det 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Kompensatoriska åtgärder kring invandrarelever 

 
Språkutvecklande arbetssätt 

Det ena är att ännu mer satsa på ett språkutvecklande arbetssätt. Detta är helt avgörande för att 
flerspråkiga elever ska kunna tillgodogöra sig skolans ämnesinnehåll på tillräckligt bra sätt 
 
Redan i läroplanen Lgr 11 finns riktlinjer som slår fast att ett av lärarens uppdrag är att organisera 
och genomföra arbetet så att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
Utifrån detta måste undervisningen i alla skolans ämnen stötta elevernas ämnesspråkliga 
utveckling och därmed underlätta deras kunskapsutveckling i ämnet. 
 

Andel beh utifrån antalet

år efter invandring VT20 åk 9 Beh till gy Tot antal

0 60,0 15

1 45,5 11

2 42,1 19

3 55,2 29

4 38,1 21

5 63,2 19

6 61,1 18

7 66,7 27

8 83,3 6

9 72,7 11

10 80,0 10

11 75,0 8

12 66,7 9

13 80,0 5

14 83,3 6

15 90,9 11

16 0,0 2

Ej inv 90,6 788

Totalsumma 84,0



 

 
 

Det språk eleverna behärskar när de kommer till skolan kallas ofta vardagsspråk. Det används i 

vardagliga situationer för att prata om sådant som är välbekant och nära elevens liv. 
Vardagsspråket har oftast utvecklats från det konkreta till det abstrakta, genom att smaka, titta, 
känna, undra och prata sig fram med familj och vänner. 
 
Ett ämnesspråk är mer formellt och skillnaderna mellan ämnes- och vardagsspråk är att 
ämnesspråket är mer abstrakt och oftare skriftspråkligt. Ett välutvecklat ämnesspråk ger elever 
möjlighet att förstå hur grundläggande principer i ämnet är organiserade. Ämnesspråket möjliggör 
för dem att delta i ämnesspecifika diskussioner, föra relevanta resonemang samt läsa och skriva 
de texttyper som dominerar i det aktuella ämnet. 
 
Alla ämnen har sin särart och för att undervisningen ska gynna elevernas språkutveckling behöver 
den anpassas till ämnets karaktär. Hur det språkutvecklande arbetet ska genomföras kan därför 
skilja sig åt från ämne till ämne. Det finns dock vissa ämnesgemensamma kännetecken som alla 
ämnen bör innehålla. Forskning visar att en ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning är 
kontextrik och innehåller en medveten språklig stöttning och mycket interaktion. En sådan 
undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för de flerspråkiga eleverna. 
 
 
Vägledande insatser för nyanlända och invandrade 

Det andra är att utveckla vår samverkan med näringslivet, föreningslivet och offentlig verksamhet 
när det gäller yngre elever. Vi vet att många av våra invandrade elever lever under besvärliga 
socioekonomiska villkor och att många saknar positiva framtidsbilder vilket kan verka förödande 
på motivationen till skolarbete. 
 
Skolans uppdrag kring vägledning  
Läroplanen, Lgr 11, talar om en likvärdig utbildning: 
 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper...” 
 
”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 
 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet.” 
 
”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 
 
Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 

och 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

Alla som arbetar i skolan ska 



 

 
 

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och 

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund. 

Läraren ska 

 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 

omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 

 vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. 

Rektor ansvar för att 

 samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
Hur lyckas vi idag? 

• Pojkar och flickor gör fortfarande i stor utsträckning traditionellt könsbundna val 

• Föräldrars utbildningsnivå är fortfarande den enskilt största faktorn på elevernas 

studieresultat – detta samvarierar i ofta med etnicitet 

• Flickor presterar betydligt bättre än pojkar, särskilt i yngre åldrar 

• Förväntningar spelar stor roll 

• Få skolor samverkar med näringslivet innan PRAO i åk 8 och 9 

• Närsamhället i övrigt är ofta en outnyttjad resurs 

 
 
Vad kan vi göra för att? 

• Alla elever oavsett bakgrund ska känna att de kan bli precis vad de vill genom gott 

skolarbete 

• Tidigare än idag ge eleverna en bred bild av framtida möjligheter och yrken 

• Medvetet skapa intressen för alla yrken oavsett kön och studietradition 

• Särskilt kompensera elever med låga förväntningar hemifrån 

 
 
Bland allt innehåll i grundskolans kursplaner finns bl.a. i det centrala innehållet för 
samhällskunskap i lågstadiet ”yrken och verksamheter i närområdet”  
 
Tanken är att skapa kontaktytor mellan skolan och arbetslivet och anknyter till den samlade 
läroplanens andra del. Där står det att skolans mål är att varje elev ska få inblick i närsamhället 
och dess arbets-, förenings- och kulturliv. I senare årskurser följer undervisningen i 
samhällskunskap upp olika frågor kring arbetsliv och arbetsmarknad. Genom att studera yrken 
och verksamheter i närområdet kan eleverna förstå hur arbete skapar mervärden för den enskilde 



 

 
 

och samhället. Här finns en tydlig koppling till innehållspunkten pengars användning och värde i 
kunskapsområdet ”Att leva i världen”. Dessutom kan kännedom om yrken och verksamheter i 
närområdet bidra till elevernas förståelse för arbetets och företagsamhetens betydelse för både 
privatekonomin och samhällets ekonomi, innehåll som återkommer i ämnet samhällskunskap 
under senare årskurser. 
 
Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka utvecklat kontakterna med näringslivet bland annat i 
syfte att skapa förutsättningar för att få till en samverkan kring yngre elever. Det skulle kunna 
handla om studiebesök på företagen, gärna i närområdet, att företagare kommer till skolan och 
berättar och visar bilder/filmer och att eleverna får enkla uppgifter att ta reda på om företagen 
och redovisa för klasskamraterna. Eleverna skulle kunna få uppgifter i skolan som är hämtade ur 
företagens vardag osv. 
 
Denna typ av motivationsskapande vägledningsarbete kan utöver förväntad effekt för 
invandrarelever också ha en god inverkan även på pojkars generellt lägre skolmotivation. 
 
Det är viktigt att detta arbete fortskrider och utvecklas. 
 
 
Elever med oroväckande skolfrånvaro 

 
Hur samvarierar frånvaro och resultat? 

Förvaltningen har de senaste två åren uppmärksammat att den oroväckande frånvaron förefaller 
vara betydligt större i våra skolor i jämförelse med riket i stort. Det finns en mycket stark 
korrelation mellan elevers frånvaro och deras skolresultat. Se figur 20. 
 
 

 
Figur 20 

 
Av tabellerna framgår att det verkar finnas en gräns vid runt 20 % frånvaro där resultaten sjunker 
till en bra bit under snittet. Det är dessutom fråga om väldigt många elever som har denna 
oroväckande höga frånvaro. Det handlade under våren 2020 om 282 elever i årskurs 9 och 148 st. 
i årskurs 6. För läsåret 18/19 då vi inte hade coronapandemin var dessa siffror naturligtvis lägre, 
205 i åk 9 och 85 i åk 6. Det är dock mycket höga siffror även det. Förvaltningen förmodar att 
det är ca fyra gånger fler än vad rikssnittet visar. 
 
Om man delar in frånvaron i mindre intervall ser man tydligt hur resultatet entydigt hänger 
samman med graden av frånvaro. Se figur 21. 
 
  



 

 
 

Diagrammet nedan visar gymnasiebehörigheten VT 19 i förhållande till varje elevs grad av 
frånvaro under läsåret 18/19. 
 

 
Figur 21 

 
 
Hur mycket är eleverna frånvarande? 

Frånvaron ökar med stigande ålder. Den oroväckande frånvaron på mer än 20 % ökar drastiskt 
från slutet av mellanstadiet. Se figur 22 
 

 
Figur 22 

Från att ligga på runt 6 % elever med oroväckande stor frånvaro på låg- och mellanstadiet stiger 
det till över 18 % i åk 9. 
 
 



 

 
 

Det skiljer också en hel del mellan hur frånvaron ser ut på våra skolor. Se figur 23. 
 
 
Tabellen visar andel elever (%) i olika intervall av frånvaro i åk 9 vårterminen 20. 
 

 
Figur 23 

 
Det är naturligtvis ingen slump att våra två socioekonomiskt starkaste skolor har väsentligt lägre 
andel elever med oroväckande hög frånvaro. Vi kan dock inte koppla frånvaro på individnivå till 
vare sig föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomiska situation. Däremot kan vi se samband 
mellan kön och frånvaro och mellan invandring och frånvaro. 
 
 
Hur hänger frånvaro ihop med kön? 

Tvärtom mot vad man kanske skulle kunna tro utifrån de senaste årens allt mer 
uppmärksammade forskning om pojkars och flickors hälsa är sambandet inte så stort. 
Folkhälsomyndighetens (Skolbarns hälsovanor 2017/2018) rapport visar tydligt att flickor mår 
betydligt sämre än pojkar när det gäller psykosomatiska tillstånd. När det gäller våra elever kan vi 
dock konstatera att detta åtminstone inte ser ut att påverka frånvaron i någon väsentlig grad. Se 
figur 24. 
 
 

 
Figur 24 

 
Av tabellen framgår att flickor förvisso har en något större frånvaro än pojkar. På totalen har 
flickor 17 % frånvaro i snitt medan pojkarna har 15,5 %. Sett till den andel som har oroväckande 
frånvaro skiljer det endast 1 %. Det finns säkert anledning att uppmärksamma flickors hälsa även 
i Borås Stads skolor men förvaltningen bedömer inte att det skulle behövas särskilda åtgärder för 
att minska frånvaron just bland flickor. Däremot blir skillnaderna iögonfallande om vi i stället 
tittar på korrelationen med funktionsnedsättning och invandring. 
 
Frånvaro och funktionsnedsättning 

Sedan tidigare är det väl känt och belagt att elever med funktionsnedsättningar, särskilt inom 
NPF är överrepresenterade i frånvarostatistiken. Elevhälsan har sedan länge ett visst fokus på 
detta.  

Skola VT20 åk 9 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Bodaskolan 22,0 21,3 30,5 24,4 1,8

Dalsjöskolan 4-9 19,7 19,7 26,8 33,8 0,0

Daltorpskolan 18,5 22,9 25,5 33,1 0,0

Engelbrektskolan 18,7 32,5 30,9 17,9 0,0

Erikslundskolan 4,4 11,8 30,9 52,9 0,0

Fristadskolan 7-9 24,5 24,5 29,4 21,6 0,0

Sandgärdskolan 32,5 27,5 25,0 15,0 0,0

Särlaskolan 13,4 22,0 34,1 30,5 0,0

Viskaforsskolan F-9 17,5 21,1 28,1 33,3 0,0

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3

Aspekten frånvaro och kön VT20 åk 9

0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Flickor 21,8 21,6 27,9 28,3 0,4

Pojkar 18,7 24,5 29,3 27,3 0,2

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3



 

 
 

Hur hänger frånvaro ihop med invandring? 

Det finns bland våra nyanlända och i övrigt invandrade elever en stark överrepresentation bland 
elever med oroväckande stor frånvaro. Se figur 25. 
 
 

 
Figur 25 

 
Av tabellen framgår att de bland de nyanlända är en väsentligt högre andel som har en 
oroväckande stor frånvaro. Det ser likadant ut för gruppen invandrade även om skillnaderna 
minskar ju längre de vistats i Sverige och gått i svensk skola. 
 
Det finns ju som tidigare nämnts en koppling mellan att vara nyanländ och invandrad till både 
ekonomi och föräldrars utbildningsbakgrund och det är också troligt att särskilt de nyanlända 
oftare byter både skola och kommun, men kanske finns det också ytterligare förklaringar till de 
höga siffrorna att finna i synen på skolan? Det ska naturligtvis igen sägas det inte är fråga om en 
homogen grupp men förvaltningens bild är att det i en del grupper verkar finnas en okunskap om 
vikten av fungerande skolgång och möjligen också en förväntan att barnen ska ta ett större ansvar 
i hemmet t.ex. med tillsyn av småsyskon eller annat. 
 
Åtgärder för att minska den oroväckande frånvaron 

Förvaltningen har identifierat frånvaron som ett särskilt angeläget utvecklingsområde och 
åtgärder har redan vidtagits och planeras att fortsätta under lång tid framöver. En omfattande 
rutin för att arbeta kring frånvaroproblematik har tagits fram och reviderats inför hösten 20. 
Utbildningsinsatser bl.a för att skapa ”krismedvetenhet” och öka kunskaperna kring hur man 
framgångsrikt kan förbättra skolnärvaron har påbörjats gentemot rektorer, elevhälsa, lärare och 
övrig skolpersonal. Under hösten har ett antal konferensdagar med rektorer och elevhälsan 
avsatts och arbetet fortskrider. 
 
En film som belyser allvaret, omfattningen och problematiken kring frånvaro har tagits fram och 
kan användas för att utbilda all personal och också vara en del i implementeringen av 
frånvarorutinen.  
 
Förvaltningen har inom ramen för Socialt hållbart Borås just inrättat ett gemensamt 
verksamhetsutvecklarteam tillsammans med individ- och familjeomsorgsförvaltningen med 
uppdrag att dels utveckla samverkan mellan förvaltningarna och andra verksamheter och 
myndigheter men också arbetsformerna inom de båda förvaltningarna. 
 
Från höstterminen 2020 kommer orsakerna till elevers frånvaro att registreras nerbrutna i ett 
antal kategorier. Resultaten skall analyseras på varje enhet och på förvaltningsnivå för att 
identifiera djupare samband och framförallt ge underlag för bättre kunskap och mer avpassade 
åtgärder på individnivå. 
 
Planer finns för att ta fram flerspråkigt utbildningsmaterial i form av foldrar och filmer som kan 
användas för att upplysa vårdnadshavare om vikten av skolnärvaro och konsekvenserna av 
skolfrånvaro. Bland annat kan detta användas i introduktionen av nyanlända familjer men ska 
även kunna riktas mot även svenska familjer. 

Aspekten frånvaro och nyanlända VT20 åk9

0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Ej nyanländ 21,3 23,6 28,5 26,3 0,3

Nyanländ 5,3 17,3 30,7 46,7 0,0

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3



 

 
 

Skillnader i skolornas förmåga 

 
Högstadieskolorna 

Sett till resultat i förhållande till modellberäknat SCB-värde låg alla skolor utom Bodaskolan 
bättre till än förväntat. Några till och med betydligt bättre. (Se figur 1 i början av rapporten). 
Eftersom konkordansen är 75,8 % går det inte säkert att dra slutsatsen att Bodaskolan har en 
sämre förmåga. Ett sätt att synliggöra skolornas förmåga är att titta på elevernas betyg utvecklas 
över tid exempelvis från höstterminen i åk 7 till slutbetyget i årskurs 9. 
 
Tyvärr är det ändå problematiskt att tolka resultaten. Betygssättning är inget exakt kvitto på 
elevernas kunskaper och även om Borås Stad arbetat med likvärdig betygssättning i många år 
finns säkert skillnader i vilka betyg som ges framför allt i årskurs 7 och 8. Slutbetygen normeras i 
viss mån av nationella prov och förvaltningens uppfattning är att slutbetygen är tillräckligt 
likvärdiga. Däremot misstänker förvaltningen att en del skolor möjligen håller igen högre betyg i 
årskurs 7 för att motivera eleverna att ”kämpa” hela vägen eller för att man helt enkelt inte 
bedömer att man har tillräckligt underlag för att sätta högre betyg som mer avspeglar hur 
slutbetyget kommer att bli. 
 
Detta behöver granskas mer kvalitativt och diskuteras bland verksamhetschefer och rektorer och 
naturligtvis bland rektorer och lärare innan förvaltningen kan dra mer säkra slutsatser. Om 
misstankarna visar sig stämma så skulle ju det innebära att skolor med lägre progression kanske 
egentligen är bättre på att sätta korrekt betyg i årskurs 7. 
 
En annan komplikation är att det finns en stor tröskel mellan betyget F och de övriga 
betygsstegen E-A. Se figur 26. 
 
 

Betyg Betygspoäng 

A 20,0 

B 17,5 

C 15,0 

D 12,5 

E 10,0 

F 0,0 

Figur 26 

 
Detta innebär ju att nyanlända elever som kommer sent i mellanstadiet och som rimligen får 
många F de första åren, ökar sina betygspoäng med 10 p när de får ett E jämfört med elever som 
går från ett E till ett D som då bara ökar med 2,5 p. 
 
Allt detta måste man alltså ha i åtanke när man betraktar tabellen nedan. Se figur 27. 
 
  



 

 
 

Förädlingsvärde åk 7 HT17 till åk 9 VT20 betygspoäng 

 
Figur 27 

Det är alltså vanskligt att säkert fastslå att de rödmarkerade skolorna i tabellen ovan 
nödvändigtvis är de skolor som behöver mest hjälp att utveckla undervisningen. Siffrorna måste 
ju också sättas i relation till hur skolorna klarar sig i förhållande till hur de borde enligt SALSA:s 
och SCB:s prognoser. En sådan sammanvägning kan göras genom att tilldela ett värde för de 
olika aspekterna enligt följande. 
 

 -1 betyder att skolan har en negativ trend eller ligger lågt i SALSA, ligger under vad den 
borde i SCB eller ligger tydligt under medel i progression 

 0 betyder att skolan ligger ungefär där man borde i SCB eller nära medel i progression 

 1 betyder att skolan har en positiv trend eller ligger högt i SALSA, ligger över vad den 
borde i SCB och ligger tydligt över medel i progression 

 
En sådan matris faller ut på följande sätt. Se figur 28. 
 
 

 Salsa SCB Progr Summa 

Bodaskolan -1 -1 -1 -3 

Dalsjöskolan 1 1 -1 1 

Daltorpskolan -1 0 0 -1 

Engelbrektskolan 1 1 0 2 

Erikslundskolan 1 0 -1 0 

Fristadskolan -1 0 -1 -2 

Sandgärskolan 1 0 1 2 

Särlaskolan -1 1 1 1 

Viskaforsskolan -1 1 0 0 
Figur 28 

 
Enligt matrisen bör då Bodaskolan och Fristadskolan vara de skolor som sammanvägt bör riktas 
uppmärksamhet och eventuella åtgärder för att förbättra sina resultat. Vilka åtgärder som behövs 
måste dock tas fram i samråd med skolorna utifrån vilka svagheter och åtgärder som 
framkommer i deras egna systematiska kvalitetsarbete. Utöver dessa två skolor menar 
förvaltningsledningsgruppen att även Viskaforsskolan bör ägnas uppmärksamhet. Dels har 
salsaresultaten varit påfallande låga över en lång räcka år och dessutom förklaras i just detta fall 
det goda betygen i år av att hela nio elever beslutades få gå om årskurs 9. Viskaforsskolan har 
dessutom just nu en pågående riktad skolinspektion utifrån de låga resultaten. 
  

Medelförändring

Skola BL EN HKK IDH MA M2 ML MU BI FY KE GE HI RE SH SL Sv/Sva TK Medel per elev

Bodaskolan 1,0 2,3 -0,3 0,7 1,8 0,1 3,2 1,5 1,3 0,4 0,9 0,4 -0,9 -0,7 -0,9 2,4 2,9 0,6 14,7

Dalsjöskolan 4-9 2,9 1,9 1,1 1,8 2,0 -1,2 7,5 2,1 -0,4 -0,4 -0,4 1,9 0,6 0,3 1,1 2,6 2,6 -0,2 18,6

Daltorpskolan 2,6 2,7 2,5 0,0 0,9 -1,1 7,5 2,1 1,7 1,9 1,9 2,2 2,3 1,8 2,1 3,0 2,5 1,2 31,7

Engelbrektskolan 3,1 2,2 1,4 1,7 1,4 0,5 2,8 2,5 1,3 0,8 1,3 1,4 1,6 0,9 1,0 2,8 3,4 1,5 29,0

Erikslundskolan 2,6 0,1 0,2 1,1 0,3 -1,8 5,2 0,6 1,8 2,6 1,5 0,4 -1,1 2,5 -0,9 1,1 0,8 1,2 14,9

Fristadskolan 7-9 1,2 1,0 1,2 1,6 -0,2 -0,5 3,8 1,4 0,7 0,5 0,1 0,0 2,2 0,1 1,5 1,6 1,7 1,2 15,4

Sandgärdskolan 3,1 3,0 2,9 3,5 3,2 3,3 3,8 4,3 3,5 0,8 2,6 2,2 2,2 -0,4 -0,4 2,9 3,4 1,9 41,4

Särlaskolan 5,7 3,3 -0,6 2,2 3,1 -2,5 6,2 0,4 3,3 1,9 0,9 2,8 4,0 5,6 4,4 2,9 2,1 1,0 43,6

Viskaforsskolan F-9 2,8 3,0 0,1 0,8 3,2 0,0 0,0 2,0 0,4 0,0 1,6 2,3 2,2 -0,7 -0,1 2,2 3,3 1,4 24,4

Genomsnitt 2,6 2,2 1,2 1,5 1,7 -0,1 4,8 2,1 1,4 0,8 1,1 1,5 1,3 0,7 0,8 2,5 2,6 1,0 25,7

Avvikelse från genomsnitt

Skola BL EN HKK IDH MA M2 ML MU BI FY KE GE HI RE SH SL Sv/Sva TK Medel per elev

Bodaskolan -1,6 0,1 -1,5 -0,8 0,1 0,2 -1,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,2 -1,0 -2,2 -1,4 -1,7 -0,1 0,3 -0,4 -11,0

Dalsjöskolan 4-9 0,3 -0,3 0,0 0,4 0,3 -1,1 2,7 0,0 -1,8 -1,2 -1,5 0,4 -0,7 -0,5 0,3 0,1 0,0 -1,2 -7,1

Daltorpskolan 0,0 0,5 1,3 -1,4 -0,8 -1,0 2,7 0,0 0,2 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 0,5 -0,2 0,1 6,0

Engelbrektskolan 0,5 0,0 0,3 0,2 -0,3 0,6 -2,0 0,4 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,5 3,3

Erikslundskolan 0,1 -2,1 -0,9 -0,4 -1,4 -1,7 0,4 -1,5 0,4 1,8 0,3 -1,1 -2,5 1,7 -1,8 -1,4 -1,9 0,2 -10,8

Fristadskolan 7-9 -1,4 -1,3 0,0 0,1 -1,9 -0,4 -1,0 -0,6 -0,7 -0,4 -1,0 -1,5 0,8 -0,6 0,7 -0,9 -1,0 0,2 -10,3

Sandgärdskolan 0,5 0,8 1,7 2,0 1,5 3,4 -1,0 2,2 2,1 -0,1 1,5 0,8 0,8 -1,2 -1,2 0,4 0,7 0,8 15,8

Särlaskolan 3,1 1,0 -1,8 0,8 1,4 -2,4 1,4 -1,6 1,9 1,1 -0,2 1,4 2,7 4,8 3,6 0,4 -0,5 0,0 17,9

Viskaforsskolan F-9 0,2 0,8 -1,1 -0,7 1,5 0,1 -4,8 -0,1 -1,0 -0,8 0,4 0,8 0,9 -1,5 -1,0 -0,3 0,6 0,4 -1,3



 

 
 

Låg- och mellanstadieskolorna 

Det finns inte tillgängligt några SALSA-värden eller Progressionsvärden för låg- och 
mellanstadieskolorna. Det vi har att utgå från här är främst det enda SCB värde för åk 6 som vi 
har tillgång till. Se figur 2 i början av rapporten. 
 
Enligt denna finns det fyra skolor som tydligt sticker ut när det gäller prestation i förhållande till 
modellberäknat värde nämligen; Byttorpskolan, Erikslundskolan F-6, Fjärdingskolan och 
Sjöboskolan. Dessa skolor är de som bör riktas uppmärksamhet och eventuella åtgärder för att 
förbättra sina resultat. Vilka åtgärder som behövs måste dock tas fram i samråd med skolorna 
utifrån vilka svagheter och åtgärder som framkommer i deras egna systematiska kvalitetsarbete. 
 
 

Åtgärdsplan 
 

Grundskoleförvaltningens organisation för skolutveckling 
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker i flera nivåer och bygger på 
subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritet innebär att varje överliggande nivå ska stödja den 
underliggande nivån men att det stöd som ges av överordnade nivå måste vara utformat så att det 
inte inskränker friheten för dem som får del av stödet. Stödet får inte innebära att mottagarens 
självbestämmande riskeras. Ett sant stöd enligt subsidiaritetsprincipen måste vara hjälp till 
självhjälp. 
 
Förvaltningen har valt ha en linjeorganisation med fyra verksamhetschefer med cirka tio rektorer 
vardera under förvaltningschef och att till dessa verksamhetschefer dessutom ha stödfunktioner 
för HR, Ekonomi, Kvalitet och Utveckling, Elevhälsa samt Kost- och Lokalvård. 
 
Stödfunktionerna uppdrag är att operativ stödja, följa upp och utföra arbetsuppgifter åt 
verksamhetschefer och rektorer. De fyller också i viss mån en kontrollfunktion för att därigenom 
bidra till likvärdighet och god efterlevnad av styrdokument och legislatur i de fyra 
verksamhetsområdena. Detta kan tyckas stå i motsats till subsidiaritetsprincipen men anses ändå 
nödvändigt för att avlasta rektorer och verksamhetschefer så att de i huvudsak kan ägna sig åt det 
pedagogiska uppdraget. 
 
När det specifikt gäller det pedagogiska uppdraget innebär detta att det finns höga förväntningar 
på att varje nivå tar ansvar för och inom ramen för sitt mandat fördelar sina resurser så att 
måluppfyllelsen ökar. Detta sker i det systematiska kvalitetsarbetet som ska finnas på varje 
skolenhet samt på huvudmannanivå. 
 
Tabellen nedan ger en översikt av de olika nivåernas ansvarsområden och mandat att vidta 
åtgärder. Se figur 29. 
 



 

 
 

 
Figur 29 

 
Som framgår av matrisen är organisationen riggad för att i det löpande arbetet kunna fånga upp 
behov av utvecklingsinsatser på alla nivåer. Verksamhetscheferna menar i förvaltningsledningens 
gemensamma analys att de flesta av de brister som framkommer av resultatredovisningen i denna 

Nivå Ansvar Åtgärder

Elev Det egna skolarbetet.

Trygghet och studiero.

Delta efter bästa förmåga.

Lärare Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Planering av den egna undervisningen utifrån en analys av elevernas 

kunskapsutveckling i förhållande till läroplan och kursplan.

Värdegrundsarbete utifrån styrdokument, klimatundersökningar eller 

andra behov.

Genomföra extra anpassningar för elever som behöver det.

Arbetslag inkl 

resurspersonal

Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Samplanering av undervisning och insatser för trygghet och studiero.

Styra egna resurser till elever eller elevgrupper som behöver extra 

anpassningar utifrån en gemensam analys av resultat.

Bidra till det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolenhetsnivå.

Rektor Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Bedriva skolenhets SKA.

Organisera skolan för att maximera måluppfyllelsen.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skolenehetens eller huvudmannens SKA.

Leda elevhälsans insatser för att ge de elever som behöver det 

särskilt stöd.

Verksamhetschef Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Uppföljning av resultat inom verksamhetsområdet.

Uppföljning av skolenheternas SKA.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skoleneheternas eller huvudmannens SKA.

Leda den egna verksamhetsutvecklarens och IKT-utvecklarens 

utvecklingsarbete riktat mot de skolenheter som behöver detta.

Förvaltningschef Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Uppföljning av resultat inom förvaltningen

Med hjälp av Kvalitet och Utveckling genomföra huvudmannens SKA 

samt stödja rektorers och verksamhetschefers arbete med 

skolutveckling.

Med hjälp av Elevhälsan stödja rektorers arbete med skolutveckling 

och särskilt stöd.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skolenehetens eller huvudmannens SKA.

Fördela resurser till skolenherna utifrån fastställd 

resursfördelningsmodell.

Leda Chef för Kvaitet och Utvecklings samt Chef för elevhälsans 

utvecklingsarbete riktat mot de skolenheter eller 

verksamhetsområden som behöver detta.



 

 
 

utredning redan har pågående åtgärder på skolorna utifrån lokala behov och prioriteringar och att 
just de skolor som utredningen lyfter fram också ägnas mer uppmärksamhet än de andra. 
Åtgärderna för respektive skola redovisas nedan. 
 
 

Åtgärder för de skolenheter som idag inte når förväntade resultat 
 
 
Bodaskolan 7-9 

Bodaskolans åtgärder för åk 9 för att öka antalet elever som erhåller behörighet till nationellt 
program. Juni 2020 erhöll eleverna behörighet till 84 % efter sommarskolan. Alla insatser är 
tidsbegränsat till läsåret 20/21 och efter analys se vilka åtgärder som skall fortsätta nästa läsår.  
 
Ansvarig för alla insatser och verksamheten är rektor Stefan Kristoffersen 
 
Frånvaro  

 Skolan har specifikt utvecklingsområde att förbättra elevernas närvaro. Aktiviteter på 
individ, grupp och skolnivå är inplanerade. Det handlar om att fördjupa arbetet med 
frånvarorutinen, utveckla de digitala verktygen för uppföljningen så att denna blir korrekt 
och säker t.ex. Dexter och skola24. Kompetensutveckling av personal ex Ångest och 
stress hos elever, samverkan med Navet. mm 

 
Extra stöd i skolarbetet 

 Lördagsskola: Erbjuder lördagsskola för alla elever som har betyg F eller riskerar att få F i 

betyg. Varannan lördag 3 timmar hela läsåret vid tio tillfällen. Totalt 30h 

 
Lovskola 

 Erbjuder lovskola på februarilovet 3 dagar/18h, påsklovet 3 dagar/18h och sommarlovet 
3 dagar/181h totalt 54h (elever har rätt till 50h stöd enl. Skolverket). 
 

 Organiserat stöd för läxläsning varje vecka vid två tillfällen @ 2h x 30v x2 = 120h samt 

vid tre tillfällen @ 2h x 30v x 3= 180h för elever med särskilt stöd i svenska språket vilket 

ger 300h  

 Möjlig tid att utöka inlärningstiden blir om man räknar på detta blir det: 204h och om 

man behöver särskilt stöd i svenska språket har man möjlighet till 504h under ett läsår. 

 
Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Strukturerat och regelbundet arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.  

Lärarna har tid varje vecka för samarbete och att arbeta med anpassning och särskilt stöd 
för eleverna denna tid kallas för ”Pärmtid” och är 60 min/vecka.  
Vidare har de tid för uppföljning och utvärdering. Elevhälsan är tillgänglig för 
konsultation. Detta säkerställer att eleverna erhåller det stöd de har rätt till. 

 
Särskilt stöd 

o Anpassningar av schema. 

o Undervisning i mindre grupp 

o Individuella anpassningar.  

o Verksamhet i Studion, särskild undervisningsgrupp 

o Ett antal elever har enskilt stöd en till en. 

o Elevassistenter stöttar elever i behov av särskilt stöd. 



 

 
 

 
Språk/svenska 

 Svenska/svenska som andraspråk:  

Säkerställa att alla elever verkligen läser det ämne som de har rätt till/har behov av. 
 

 Insatser inom svenska: Intensivläsning för vissa grupper för att förstärka förståelsen i 

svenskaspråket. 

 
Moderna språk 

 Säkerställer att eleven läser det språkval som denne har behov av. Gäller elever som har F 
i svenska eller engelska. 
 

Lärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen  
Bodaskolan har språkutvecklande undervisning som specificerat förbättringsområde. 
Detta har skett i samverkan med skolverket och ”Samverkan för bästa skola” sedan 2018. 
Insatsen fortsätter även avslutad samverkan. Alla lärare erhåller kompetensutveckling och 
arbetar med kollegialt lärande i ämneslag och arbetslag. Förväntade effekter 
- Ökad Studiero för eleverna  
- Ökad måluppfyllelse 
- Eleverna har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll  
- Alla lärare arbetar med bearbetning av ämnesbegreppen på lektioner – stöttning 
- I undervisningen finns en tydlig struktur för undervisningen med mål, 

kontextualisering, interaktion, stöttning och återkoppling  
- Ämneslag och arbetslag samverkar kring struktur för undervisning 
 

Matematik 

 Insatser inom matematik ges vid: Lördagsskola, läxläsning, lovskola. 

 
Nyanlända elever/ elever med annat modersmål än svenska 

 Studiehandledning utifrån behov.  för nyanlända/elever med annat modersmål än 

svenska. Skolan har i egen organisation skapat en heltid för studiehandledning i arabiska 

och ett antal timmar med spanska då CFL inte haft möjlighet att erbjuda den tid som 

elever har behov av. 

 

 Förberedelsegrupp för nyanlända elever. Eleven läser ämnen i denna grupp utifrån behov 

och övriga ämnen med sin klass. 

 

 Skolan har satsat på egen studiehandledare på 100% som förstärkning till de få timmar 

CFL erbjuder för att utveckla elevernas lärande på det nya språket.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 

 Betygsanalys av undervisande lärare, ämneslagen och skolledning: orsaker till F i betyg 

analyseras och åtgärder sätts upp på grupp och individ nivå. 

 

 I alla ämnen skrivs omdömen i Dexter, som skall vara klara v.43 och v.12. Därefter har 

lärarna utvecklingssamtal med eleverna. Samtalen skall vara klara v. 47 och v. 15. De 

elever med betyg F eller de som riskerar att få F i betyg har sina samtal först. Mycket 

fokus läggs på att klara alla kunskapskrav, hur och med vilken stöttning detta skall ske.  

 
  



 

 
 

Trygghet och studiero 

Aktivt arbete med trygghet och studiero. Området finns i skolans utvecklingsplan.  
Aktiviteter inom området ar bl.a. Aktivt samarbete med fritidsgårdar/fritidsledare, 
trygghetsgruppens arbete, utveckling av mentorstiden, effektiva och efterlevda 
ordningsregler, samarbete med tjejjouren/fältarna och magnolia, samt arbete med 
lektionsstrukturen.  Trygghet och Studiero är en av de viktiga förutsättningarna för att 
eleverna skall kunna inhämta kunskap. Bodaskolan har erhållit ökat resultat på 
skolklimatundersökningen på frågan trygghet under de senaste läsåren. Senast så låg 
siffran högst bland Borås stads högstadieskolor. Detta område behöver vi dock ständigt 
arbeta med då trygghet och studiero är en förutsättning för lärande.  
 
 

Motivation 

 Eleverna har motivationssamtal med klassföreståndare på mentorstiden.  

 

 Vi arbetar systematiskt med studieteknik på mentorstid (60 min/vecka) och i de olika 

ämnena. Även detta arbete har skolan samverkat kring med skolverket inom ramen för 

”samverkan för bästa skola”. Bodaskolan fortsätter detta arbete när samverkan tar slut i 

och med årsskiftet. Bland annat har vi tagit fram en modell/röd tråd som lärarna arbetar 

utifrån. Denna utvecklas hela tiden.  

 
 
 
Fristadskolan 

Identifierad brist 1 
Elevinflytandet måste stärkas 

Skolan har identifierat att elevernas inflytande på utbildningen behöver utvecklas då möjligheter 
att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från elevers intressen och erfarenheter. Mer 
elevinflytande på undervisningen ska medverka till att ge alla elever bättre förutsättningar till ökad 
måluppfyllelse och kunskapsresultat.  Skolan har tillsamman med lärare och elever upprättat en 
”Handlingsplan för elevinflytande och delaktighet i undervisningen” vilken utgår från läroplanens 
uppdrag. (191211) 
 
Åtgärder  
Eleverna ska påminnas om handlingsplanen för elevinflytande och punkten ska tas upp på 
elevrådet. Lärarna ska fortsätta att arbeta med att öka elevinflytandet i undervisningen. 
Uppföljning sker genom att EHT gör klassrumsobservationer samt att elever får svara på en 
enkät. 
 
Läraren ska 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lgr 11, kap 2.3) 
 
På Fristadskolan ska eleverna få: 

• veta att de blir lyssnade på och att deras åsikter bemöts av lärarna 

• vara med och planera arbetsområden och ha förslag på hur lektionsplaneringen ska se ut 

• vara med och ge förslag på arbetssätt (enskilt, par, grupp, helklass) 

• vara med och ge förslag på arbetsform (muntligt, skriftligt, undersökande, ljud/bild mm.) 



 

 
 

• ge förslag på vilka bedömningsuppgifter man ska ha i de olika ämnena (prov, läxförhör, 
skriftligt, uppsats, muntlig redovisning mm.) 

• utvärdera arbetsområden så att undervisningen kan utvecklas ytterligare 

• veta att deras synpunkter räknas och att det märks på undervisningen 
 
Tidplan  
Arbetet är pågående varje dag på varje lektion under hela läsåret. EHT kommer under 
vårterminen (om Coraonastatusen tillåter detta) att göra observationer i klassrummen och särskilt 
beakta elevinflytandet. Utifrån kunskapsresultat, elevhälsans observationer och resultat från 
elevenkäter kommer lärare och skolledning föra en dialog om hur arbetet med elevinflytande 
utvecklats och om det påverkat kunskapsresultaten positivt. 
 
Ansvar  
Lärare arbetar utifrån handlingsplan med elever. 
Biträdande rektor tar upp hur handlingsplanen för elevinflytande tillämpas med eleverna på 
elevrådet. 
Rektor pratar med lärarna individuellt om hur de tillämpar handlingsplanen för elevinflytande.  
Rektor tar upp ämnet på APT. 
Rektor påminner regelbundet om elevinflytande i veckobladet till lärare och till elever 
 
 
Identifierad brist 2 
Arbetet med att öka närvaron måste stärkas 

Elever som har låg närvaro har också låga betyg. Forskning och beprövad erfarenhet visar att 
närvaro är kopplat till elevers upplevelse av skolanknytning. Det främjande arbetet utifrån skolans 
led ord ” Jag kan, jag vill, jag frågar- huvudsaken att jag vågar” är en del i att verka för att elever 
ska uppleva skolanknytning. Skolan har identifierat att de behöver utveckla arbetet med att 
tidigare upptäcka signaler på att elever riskerar låg närvaro samt hur skolan ska arbeta med att öka 
elevers närvaro. 
 
Åtgärder 
Arbete enligt Borås Stads handlingsplan för ökad elevnärvaro. 
Skolan arbetar med månadsuppföljningar på EHT och de olika professionerna går sedan till 
arbetslagen och följer upp vilka åtgärder som har vidtagits kring elever med låg närvaro. 
Samordnarna i arbetslaget har ansvar för att alla elever i arbetslaget uppmärksammas. EHT 
ansvarar för att göra analyser efter att utredningar om bristande närvaro gjorts och att analyserna 
resulterar i åtgärder för ökad närvaro. 
EHT gör även fördjupade utredningar om bristande närvaro och kontrollerar att handlingsplanen 
följs. 
 
Tidplan 
Uppföljning månatligen i arbetslagen. 
Rektor rapporterar till Grundskoleförvaltningen vilken orsak som föreligger för bristande 
närvaro. 
 
Ansvar 
Lärare ansvarar för att arbeta med elevers delaktighet och inflytande i undervisningen, eftersom 
det främjar skolanknytning. 
Studiecoacher arbetar för att stötta och motivera elever att vara delaktiga och närvarande. 
EHT ansvarar för att arbetet fortskrider. 
Rektor ansvarar för att alla elever uppmärksammas. 



 

 
 

Biträdande rektor ansvarar för att sammanställa de månatliga närvarolistorna. 
 
 
Byttorpskolan 

Identifierad brist 1 
Svårigheter för elever med annat modersmål 
Vi har många elever med annat modersmål än svenska, vilket i sig inte är en nackdel, men det gör 
att förståelse samt ordförrådet påverkas. På grund av språkbrist är mycket konflikter och oro i 
klasserna. Det finns många som har stora behov av hjälp i ämnena. Några av dem har hög 
frånvaro, saknar motivation och dagsformen avgör insatsen i skolan. Vi kan se hur gruppen 
påverkar måluppfyllelsen och att det finns alltid ett stort behov av att individanpassa.  
 
Åtgärder 
Reparationsveckor samt skolans resurser arbetar med intensivläsning i kortare perioder för elever 
med behov av extra anpassningar inom svenska under läsåret för att mer kunna ge möjligheten 
till ökad individualisering. 
 
Tidplan 
6 veckor – 8 veckor 
 
Ansvar 
Pedagoger, Speciallärare, Förstelärare 
 
Identifierad brist 2  
Brister i läsförståelse 
Läsförståelse är den del där de inte klarade målen p.g.a. svenska språket. Fokus ska ligga på 
begreppslig förståelse, läsförståelse och verktyg till att uttrycka sig i svenska i tal och skrift. I 
klassrummet pratas mycket om texter och ord som kommer upp i texten. Det visas bilder för att 
förtydliga vissa ord. I NP förväntas alla förstå vad texten handlar om, de elever som inte är födda 
i Sverige eller har varit här en längre tid får texter som de inte har någon relation till och har inte 
det ordförråd som krävs för att förstå vad texterna handlar om. 
 
Åtgärder 
Varje morgon startar klasserna med satsar högläsning eller bänkbok läsning och läsförståelse i alla 
ämnen och arbetar mer med att förklara ordens innebörd i alla ämnen med bildstöd. Så som 
begrepp i matematik och fakta ord i NO och SO.  I skönlitteraturen samtalas kring det eleverna 
läser. Boksamtal, litteratursamtal och att läsa mellan raderna. Eleverna arbetar med olika 
lässtrategier så som kopplingar och läsfixare. 
 
Tidplan 
Under hela läsåret med uppföljningar efter 6 veckor. 
 
Ansvar 
Pedagoger, Speciallärare, Förstelärare 
 
Identifierad brist 3 
Arbetet med elever inom NPF behöver stärkas 
Vi får fler elever med diagnoser inom AST, ADHD, språkstörning m.m och deras skolgång ska 
säkerställas precis som för våra andra elever. Vi märker att fler och fler elever har svårt att arbeta 
en längre tid, de har också svårt att vara i grupp. Fler elever behöver en till en undervisning. 
 
Åtgärder 



 

 
 

Byttorpskolan har flera rutiner som exempel pedagogisk utredning och åtgärdsprogram d.v.s. hur 
detta ska hanteras på skolan för att skapa en tydlig rutin kring detta och mer kvalitativ 
dokumentation. Det har startat med att 2 pedagoger är ansvariga för att utföra alla åtgärder i 
åtgärdsprogram för att tydligare kunna utvärdera resultat och se framsteg samt göra snabbare 
förändringar när åtgärd inte fungerar. 
 
Tidplan 
Period under 6 veckor 
 
Ansvar 
Specialpedagog, ansvarspedagoger som arbetar med ÅP, klasslärare 
 
Identifierad brist 4 
Oroliga elever på fritids. 

Det sociala klimatet på fritidshemmet påverkar också resultaten i grundskolan. Vi behöver skapa 
en bättre miljö där. 
 
Åtgärder 
På fritids har vi haft fritidsråd på varje avdelning, där vi har diskuterat olika saker där eleverna får 
vara med och bestämma. Tydligare struktur vid uppstart av fritidstid samt planerade aktiviteter. 
 
Tidplan 
Under lå 20/21 
 
Ansvar  
Fritidsansvarig  
 
Identifierad brist 5 
Det finns elever som inte klarar målen i simning. 
 
Åtgärder 
Vi harextra tillfällen för simundervisning i två grupper för de elever som inte klarar målen i 
simning. 
 
Tidplan 5 
Under lå 20/21 
 
Ansvar  
Idrottslärare  
 
 
Erikslundskolan F-6 

Identifierad brist 1 
Skolans rutin för mottagandet av nyanlända elever tillgodoser inte behov hos lärare och berörda 
elever. 

 
Åtgärder 
Handledning och workshops med Lena Thornéus från HiB samt utformande av ny rutin utifrån 
nya kunskaper. 
 
  



 

 
 

Tidplan 
Handledning och workshops genomförs under Ht-20. Arbetet med ny rutin sker fortlöpande 
under höstterminen -20. Beslut om ny rutin väntas 8/3 2021. Implementering påbörjas därefter, 
skolan förväntas klara av att följa ny rutin från start ht -21. 
 
Ansvar 
Planering av workshops och handledning genomförs av skolans projektgrupp tillsammans med 
Lena Thornéus. Projektgrupp ansvarar för framtagande av ny rutin. Rektor ansvarar för 
implementering av ny rutin. 
 
 
Identifierad brist 2 
Skolans interna kunskapsuppföljning fungerar dåligt och är inte systematiserad. 

 
Åtgärder 
Säkerställ att omdömen först in i IST enligt rutin. Systematisera arbetet med de 
kunskapskartläggningar som genomförs och för in dessa i årshjulet. 
  
Tidplan 
Gemensamt arbete med omdömen på studiedag 26/10 -20. Ledningsgrupp tar fram plan för hur 
enhetens kunskapsuppföljningar ska systematiseras och föras in i årshjulet. 
 
Ansvar 
Förstelärare ansvarar för studiedag 26/10. Ledningsgrupp ansvarar för att systematisera, 
förtydliga och planera för hur elevernas kunskaper följs upp i årshjulet. 
 
 
Identifierad brist 3 
Undervisningen tillgodoser inte alla elevers behov av tydlighet. 

 
Åtgärder 
Kollegialt lärande utifrån boken ”Lektionsdesign”. 
 
Tidplan 
Sker fortlöpande på kvällsarbetslag under läsåret 20/21. 
 
Ansvar 
Förstelärare 
 
 
Fjärdingskolan 

Identifierad brist 1  
Elever har bristande simkunskaper och får inte godkänt betyg i idrott.  

 
Åtgärder 
Öka simkunskapen genom mer simundervisning.  
Utökad simundervisning kan genomföras under förutsättning att skolan har personal som åker 
med eleverna till badhuset. Under rådande omständigheter, Covid-19, har många medarbetare 
varit frånvarande vilket inneburit att det saknas personal som åker med eleverna till 
simundervisningen.  
 
  



 

 
 

Tidplan 
Satsningen ska genomföras på skoltid och lovdagar under hela läsåret 20/21. 
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för organisering av simundervisningen.  
Idrottslärare ansvarar för att avgöra vilka elever som har behov av mer undervisning i simning får 
möjlighet till det.  
 
Identifierad brist 2  
Elever har låga kunskaperna i svenska 

Det är vanligt att elever upplever skolsvårigheter under den första tiden i Sverige. Ett viktigt 
behov för majoriteten av skolans elever är att vi arbetar aktivt med svenska språket i alla 
skolämnen. Ett annat behov är att elever i behov av stöd på modersmålet skall ges detta stöd. 
 
Åtgärder 
Alla lärare deltar i kompetensutveckling i att utveckla undervisningen för nyanlända. 
Kompetensutvecklingen sker på ämneskonferenser.  
Alla årskurser arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.  
Skolan har särskilda undervisningsgrupper för de elever som har behov av mer stöd i 
undervisningen.  
Lärare med legitimation i Svenska som andra språk, SVA, förstärker sva i klasserna.  
Skolans satsar på individuella lässatsningar i årskurs 1 och 2 (sv/sva). 1,5 åa i årskurs 1 och 2 
arbetar enskilt med de elever som har svårt att komma igång med läsningen. Två pedagoger 
använder bland annat praxisalfabetet som ger stöd i inlärningen.  
En liten grupp elever i årskurs 1 har utökad timplan läsåret 20/21 för språkträning. Fem 
medarbetare arbetar med grupper.  
Årskurs 1-3: Undervisningen sker i mindre grupper. Sva-läraren följer i möjligaste mån 
klasslärarnas planering i svenska/sva med anpassningar utifrån elevernas behov. Helt nyanlända 
elever ges fler tillfällen till att arbeta med grundläggande svenska och matematik.  
Årskurs 4-6: Ansvarig sva-lärare undervisar i sva i klasserna när övriga elever har svenska. Läraren 
tar även ut grupper av elever minst fyra pass i veckan. Några av dessa elever är helt nyanlända. 
Det är stort fokus på läsinlärning.  
Skolan har organiserat två förberedelseklasser med prioriterad timplan för elever i stora behov av 
handledning på modersmålet och i undervisning i svenska som andraspråk.  
Resurspedagoger finns tillgängliga för att kunna stödja elever i situationer som de inte har 
erfarenhet av, detta gäller både i grundskola, förskoleklass och fritidshem.  
Elevernas får studiehjälp tre eftermiddagar i veckan för att kompensera elever som inte kan få 
hjälp/inte har förutsättningar att få stöd och inspiration i sina studier i hemmet.  
 
Tidplan 
Skolan planerar att starta upp särskilda undervisningsgrupper under vårterminen 2021.  
Förstärkt sva pågår i klasserna under höstterminen 2020.  
Kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt för lärarna har påbörjats under läsåret 20/21 
och pågår t.o.m. läsåret 23/24. Kompetensutvecklingen genomförs en gång i månaden.  
Extra undervisning i en liten grupp med utökad timplan varje vecka, för elever i årskurs 1. Pågår 
under läsåret 20/21.  
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för enhetens inre organisation och fördelar resurser inom skolenheten efter 
elevernas olika förutsättningar och behov. 
Sva lärare ansvarar för undervisningen i ämnet sva i klasserna.  
Rektor och Förstelärare ansvarar för kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt.  



 

 
 

 
 
Identifierad brist 3 
Skolan behöver öka elevernas kunskaper i NO ämnen och teknik. 

Kompetensen hos lärarna som undervisar i NO och teknik ska utvecklas för att få ökad 
likvärdighet vid bedömning av ämnena. Fjärdingskolan behöver organisera NO och teknik 
undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever.  
 
Åtgärder 
Skolans personal reviderar skolans arbetsplan i ämnena NO och teknik för alla årskurser. 
Lärarna arbetar med att bryta ner kunskapskraven och ta fram exempeluppgifter. 
Lärarna fokuserar på språkets betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.  
Öka elevernas delaktighet i undervisningen. Utöver elevråd och klassråd säkerställs elevernas rätt 
till delaktighet och inflytande i det vardagliga arbetet med bedömning för lärande, BFL. En 
central del i BFL är att pedagogerna skall utveckla elevernas förmåga att se hur det egna lärandet 
utvecklas och att de skall veta var de befinner sig i processen i förhållande till kunskapskraven. 
Mentorssamtal mellan elev och lärare visar vägen mot målen. Dessa samtal bidrar till att eleverna 
får ge sin syn på hur arbetet skall ske utifrån var och ens förutsättningar.  
Fokusera på varierande arbetssätt och undervisningsmetoder. 
Berörda lärare deltar i ämneskonferenser och får handledning av förstelärare.  
Rektor ser över organisationen med ämneslärare.   
Alla lärare som undervisar i No-ämnen och teknik deltar i ämneskonferenser som syftar till att 
förbättra undervisningen, skapa större likvärdighet och öka måluppfyllelsen och elevernas 
delaktighet.  
Förstelärare leder det kollegiala lärandet. Rektor följer arbetet noggrant och kommer tillsammans 
med lärarna att analysera resultatet.  
 
Tidplan  
Åtgärderna påbörjades i augusti 2020 och pågår t.o.m. läsåret 23/24.   
En första utvärdering kommer att ske i december 2020. 
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för att ge tid för kompetensutveckling i No och teknik.  
Rektor ansvarar för att leda arbetet tillsammans med förstelärarna. Rektor ansvarar också för att 
följa upp arbetet och analysera resultatet.  
Specialpedagog ansvarar för handledning och revidering av arbetsplanen.  
Förstelärare ansvarar för kompetensutveckling och handledning av kollegor.  
 
Identifierad brist 4   
Förbättra möjligheten att möta alla elever utifrån deras behov.  

 
Åtgärder 
Arbeta aktivt med processen särskilt stöd.  
I arbetslagen sker en systematisk planering och uppföljning av undervisningen. Fokus ligger på 
elever som har behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.  
Resurser omfördelas efter behov. 
 
Tidplan 
De systematiska uppföljningarna och analyserna undervisningen genomförs minst en gång i 
månaden under läsåret 20/21.  
Analyserna av elevernas måluppfyllelse sker minst en gång per månad.  
 



 

 
 

 
Ansvar 
Rektor ansvarar för uppföljning och analys av elevernas måluppfyllelse och resursfördelning.  
Förstelärare och specialpedagog ansvarar för uppföljning och analys av undervisningen.  
Förstelärare och elevhälsopersonal ansvarar för handledning till lärare och elevassistenter.  
Förvaltningen har ansvar att fördela resurser, såväl personella som ekonomiska resurser. 
 
 
Sjöboskolan. 

Identifierad brist 1 
Samverkan mellan hemmet och skolan behöver stärkas 

Målet är att elev och VH ska ha god kännedom om elevernas kunskapsutveckling och känna till 
vad som krävs för att nå längre i sin utveckling. VH och skola samverkar tillsammans för att 
gemensamt nå en högre måluppfyllelse.  
 
Åtgärd 
Arenaskolan kommer att arbeta med externa aktörer där skolan blir en del av samhället och 
samverkan mellan funktionerna tillsammans bildar en enhet. Arenaskolan: samverkan 
föreningslivet, kommunala verksamheter och skolan organiserad läxhjälp/ läs stuga 
 
Tidsplan 
Arenaskola har planerats och skall implementeras under VT 21  
 
Ansvar 
Rektor 
 
Identifierad brist 2 
Skolan behöver utveckla arbetet med Extra anpassningar & särskilt stöd 

 
Åtgärd 
Särskilt stöd skall i större utsträckning distribueras på gruppnivå. 
Speciallärarna arbetar med fler elever i enlighet med pågående ÅP baserat på perioder om 8 
v/period. Speciallärarna arbetar med individuellt anpassade läromedel. 
Läsinsatser: Lexplore, kartlägger och visar på behov som skolan arbetar vidare med genom 
riktade läsinsatser i ska. Läsbad. Fritidshemmet ska stötta elever i skolarbetet t.ex. via organiserad 
läxläsning och lässtunder. 
 
Tidsplan 
Organisation för särskilt stöd har implementeras med start aug 20 och kommer att fortsätta 21 
 
Ansvar 
Rektor 
 
 
Viskaforsskolan 7-9 

Identifierad brist 1 
Den rådande studiekulturen på skolan behöver stärkas. 

Vi måste arbeta aktivt för att skapa en positiv studiekultur där eleverna känner att det de gör i 
skolan ger resultat på både lång och kort sikt. 
 
  



 

 
 

Åtgärder 
Detta gör vi genom hög vuxennärvaro och genom att skapa en god undervisningsmiljö som 
gynnar elevers studiemotivation. Vi har även startat en tjejrespektive en killgrupp som ett led i det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
Tidsplan 
Löpande under läsåret och kommande läsår 21/22. 
 
Ansvar 
All personal som arbetar på skolan, rektor, pedagoger och elevhälsoteam. 
 
Identifierad brist 2 
Samverkan med hemmet och vårdnadshavare behöver stärkas 

Skolan har identifierat en möjlighet till ökad samverkan med hemmet och vårdnadshavare. Hög 
grad av familje- och samhällsengagemang är en identifierad framgångsfaktor för skolors arbete 
med att nå högre måluppfyllelse. Skolverket har identifierat följande områden kring samverkan 
med vårdnadshavare: 

• Skolan har en överenskommelse om gemensamma förhållningssätt. 

• Föräldrar och vårdnadshavare används som kompetenta resurser i elevernas lärande. 

• Skolan har system för möten och samverkan. 

• Ledning och personal har god insikt i hur man ska agera normkritisk inom området 
samverkan. 

• Ledning och personal har goda kunskaper om de lagar, förordningar och den juridik som 
reglerar samverkan. 

 
Åtgärder 
Mentorerna skriver veckobrev varje vecka. På så vis informeras vårdnadshavarna löpande om vad 
som händer i skolan samt vad deras barn arbetar med. I veckobrevet inkluderas även information 
om aktuella arbetsområden och kommande prov och inlämningar. Att öka skolans transparens 
och därmed samarbetet mellan skolan och hem, ses som ett viktigt steg i att öka engagemanget i 
elevernas skolframgångar. 
 
Tidsplan 
Arbetet har initierats under HT20 som ett steg i att kvalitetssäkra undervisningen och 
kommunikationen med vårdnadshavare och elev under den pågående pandemin, som för många 
elever har resulterat i frånvaro och perioder med distansstudier. Arbetet utvärderas löpande för 
att skolan ska identifiera ytterligare förbättringsinsatser kopplade till samverkan. 
 
Ansvar 
All personal som arbetar på skolan, rektor, pedagoger och elevhälsoteam. 
 
Identifierad brist 3 
Det språkutvecklande arbetet behöver stärkas 

Skolan kartlägger läs- och skrivutvecklingen hos samtliga elever. Efter bedömning och analys bör 
detta styra hur skolan organiserar och strukturera sin verksamhet på organisations-, grupp- och 
individnivå. Skolans kartläggning tyder på att många elever har behov av att arbeta språk-, läs- 
och skrivutvecklande i alla ämnen, något skolans undervisande lärare i svenska bekräftar. Skolan 
har följaktligen behov av att ta fram en gemensam handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
språkligt tillgängliga lärmiljöer. Den ska fungera som ett stöd för skolans pedagoger i språk-, läs- 
och skrivundervisningen samt ger oss en gemensam referensram att förhålla oss till när vi 
diskuterar vad vi gör, när vi gör det och hur vi gör det. 



 

 
 

 
Åtgärder 
Vi initierar ett utvecklingsarbete då vår analys visar att verksamheten har behov av att utveckla 
språkligt tillgängliga lärmiljöer i alla ämnen, för en ökad kvalitativ och likvärdig utbildning för alla 
elever. Detta innebär att alla lärare på skolan måste arbeta språk-, läs- och skrivutvecklande. 
Målsättningen med utvecklingsarbetet är att skapa lärmiljöer där eleverna möter en målmedveten 
och strukturerad språklig stimulans som inte begränsas till vissa arbetsmoment eller ämne, utan 
genomsyrar all undervisning i skolan. Elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ska 
fortsättningsvis regelbundet och systematiskt följas upp och eleverna involveras i undervisningen 
genom kontinuerlig feedback. Elever i svårigheter ska uppmärksammas och få stöd för att 
komma vidare i sin utveckling. Vi ska således fokusera på elevernas lärprocesser istället för att 
förklara elevernas dåliga resultat med brister hos eleverna. Tillsammans ska vi sträva efter att 
förstå sambandet mellan den undervisning vi bedriver, dvs. det vi gör, och det eleverna lär sig, 
dvs. det vi uppnår med det vi gör. 
 
Tidsplan 
Det språkutvecklande arbetet har initierat i liten skala under innevarande läsår (20/21). Detta 
arbete kommer att utvidgas och intensifieras i samband med implementeringen av de nya 
kursplanerna under läsåret 21/22. Vår analys visar att det språkutvecklande arbetet inte är ett 
projekt som ska genomföras, utan en utvecklingsprocess som ska initieras och fortgå, då det 
handlar om en fortbildning av pedagogerna som ska resultera i ett nytt förhållningssätt i 
undervisningen. 
 
Ansvar 
Rektor Frans Stjerna, skolans förstelärare samt alla undervisande lärare och annan personal på 
skolan som är kopplade till elevernas undervisning, exempelvis resurspedagoger. 
 
Identifierad brist 4 
Arbetet med tydliggörande pedagogik, multimodala undervisningsmetoder och redovisningsformer 
behöver utvecklas. 

På skolan finns årskurs 7-9, tre-fyra klasser i varje årskurs, med omkring ca 23-30 elever per klass. 
Skolans pedagoger har tilldelats var sitt klassrum, vilket innebär att eleverna rör sig i skolans 
lokaler för att på så vis delta i undervisningen. Målsättningen är att alla lärare ska ha samma 
ramstrukturer i sitt respektive klassrum, dvs. alla ska börja och avsluta lektionen på samma sätt, 
använda sig av samma struktur på tavlan samt ge instruktioner på samma sätt, men observationer 
i olika lärmiljöer visar att det inte alltid fungerar så i praktiken. Observationer av undervisningen 
har bidragit till en ökad förståelse för hur olika elevgrupper reagerar vid mötet med olika 
lärmiljöer. Några av skolans lärare arbetar med multimodala undervisningsmetoder, dvs. muntliga 
genomgångar kombineras med skriftliga instruktioner och filmer. Såväl arbetsmetoder som 
redovisningsmetoder varieras och eleverna arbetar både enskilt och i grupp. Under dessa 
lektioner fungerar lärmiljön väl för många elever. 
 
Åtgärder: 
Att fortbilda skolans pedagoger i hur de ska arbeta med tydliggörande pedagogik och 
multimodala undervisningsmetoder och redovisningsformer har identifierats som ett didaktiskt 
utvecklingsområde på organisationsnivå. Under VT21 genomförs auskulteringar som ett steg i det 
kollegiala lärandet. 
 
Tidsplan 
Arbetet initieras i samband med implementeringen av de nya kursplanerna under VT21 och 
fortbildning kommer därefter ske löpande och arbetet utvärderas kontinuerligt 
 



 

 
 

Ansvarig 
Rektor Frans Stjerna, Specialpedagog Hanna Karlgren, skolans förstelärare samt all pedagogisk 
personal på skolan. 
 
Identifierad brist 5 
Andelen behöriga pedagoger behöver öka 

Skolan har låg andel behöriga pedagoger. Det är svårt att rekrytera pedagoger till skolan och 
Viskaforsområdet. Mycket tid får läggas på att handleda outbildad personal i hur de ska planera 
och strukturera sin undervisning samt bedöma och betygsätta eleverna. Därtill behövs 
omfattande stöttning för att obehöriga pedagoger ska kunna identifiera hur elevernas 
utvecklingsprogression och kunskapsinhämtning ser ut, samt vilka åtgärder och insatser som 
behöver göras för eleverna. 
 
Åtgärder 
Öka antalet behöriga pedagoger på Viskaforsskolan åk 7-9 
 
Tidsplan 
Löpande 
 
Ansvar 
Frans Stjerna, rektor  
 
 

Åtgärder på huvudmannanivå 
 
Matematik 

I Grundskoleförvaltningens analys av elevers resultat i ämnena framkommer det att matematik är 
det kärnämne som eleverna har lägst resultat i och som förvaltningen avser att prioritera som 
utvecklingsområde i denna åtgärdsplan, och som därmed också kommer finnas med i 
Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan 2021. 
 
Förvaltningen har påbörjat analysen utifrån nuvarande läge avseende ämnet matematik. Bland 
annat har chef kvalitet och utveckling och strategisk utredare träffat en grupp av rektorer, 
speciallärare och förstelärare med hög kompetens inom matematik för samtal om 
matematikundervisningen i Grundskoleförvaltningen. 
 
Analysen behöver fördjupas bland annat med en djupare kartläggning av elevernas resultat i 
matematik i varje skolenhet över tid. Detta är en av insatserna som ska prioriteras tidigt när 
åtgärder inom utvecklingsområdet startar. 
 
Andra delar som framkommit i analysen och tankar om insatser så här långt är följande: 

 Organisering av genomförandet av matematikundervisningen i skolorna 

 Organisering av utvecklingen av matematikundervisningen i skolorna 

 Det systematiska kvalitetsarbetet i matematik i skolorna 

 Huvudmannens uppföljning av matematik inom det systematiska kvalitetsarbetet 

 Strukturer och processer för att ta tillvara skickliga matematiklärares kompetens inom 
skolenheten och inom F-9-området/verksamhetsområdet 

 Strukturer och processer för att stödja och kompetensutveckla obehöriga lärare i 
matematik inom skolenheten och inom F-9-området/verksamhetsområdet 

 
 



 

 
 

Frånvaro 

En av de enskilt största bristerna som framkommer av denna utredning är att många elever har 
en alldeles för hög oroväckande frånvaro och att denna starkt påverkar skolresultaten negativt. 
Det finns en tydlig koppling till elevernas socioekonomiska bakgrund och särskilt nyanlända och 
invandrade elever i stort är överrepresenterade. Även elever inom NPF har en stor 
frånvaroproblematik. Det finns stora skillnader mellan skolorna när det gäller andel elever med 
oroväckande stor frånvaro. Det är därför viktigt att fokusera utvecklingsinsatser och stöd mot de 
skolor som behöver det mest. Arbetet måste därför ske utifrån löpande aktuell frånvarostatistik 
och matchas mot övrigt pågående utvecklingsarbete för aktuella skolor. 
 
För att utveckla arbete med frånvaro och förbättra elevernas närvaro ska följande åtgärder vidtas. 
Se figur 30. 
 

 
Figur 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Joakim Cannerfors 
Strategisk Utredare 
Grundskoleförvaltningen 

Identifierad brist Åtgärd Tidplan Ansvar Genomfört Not

Plan för frånvarohantering Ta fram gemensam plan VT19 CKoU Genomfört

Plan för frånvarohantering Implementering av plan VT19 CKoU Genomfört Behöver ny implementering

Krismedvetenhet rektorer Utredning VT20 Str.Utr Genomfört

Problem med schemaläggning Skapa en gemensam tjänst Elevhälsa och Systemstöd HT20 CEH, CEk Påbörjat

Problem med schemaläggning Kartlägga skoladministratörers förmåga HT20 CHR CEk Påbörjat

Problem med kvitteringsgrad Ta fram statistik och följa upp kvitteringsgrad Löpande CKoU, VC, Rektor Pågår

Plan för frånvarohantering Revidering av plan HT20 CKoU Genomfört

Krismedvetenhet rektorer Kompetensutveckling Rektorer på RECM HT20 CKoU, Str.Utr Genomfört

Krismedvetenhet personal Utbildningsfilm och diskussionsunderag Skola IFO HT20 Str.Utr Genomfört

Dålig social hållbarhet frånvaro Gemensamt VU-team med IFO HT20 CEH, FC IFO Genomfört Teamet på plats men nu börjar arbetet

Plan för frånvarohantering Implementering av reviderad plan VT21 CKoU Påbörjat

Krismedvetenhet personal Tillfälle att se filmen och diskutera frågorna VT21 Rektor,EC Påbörjat

Kunskapsbrist och inställning hos VH Flerspråkiga filmer och foldrar till vårdnadshavare HT21 CEH, C CFL Ej påbörjat

Kunskapsbrist och inställning hos VH Utbildning om vikten av närvaro för nyanlända VT22 C CFL Ej påbörjat Vid varje mottagande

Mer implementering av plan behövs Fördjupade implementeringsinsatser av plan VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Orsaker till elevfrånvaro okänd Fördjupad analys av frånvaroorsaker VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Generellt hög oroväckande frånvaro Metodutveckling GR och IFO VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Dålig samverkan mellan GRF o IFO Samverkan GR och IFO VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Dålig samverkan med övr vh Utvecklad samverkan med andra verksamheter VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Generellt hög oroväckande frånvaro Halvera andelen elever med oroväckande frånvaro VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Inget centralt stödteam Stöd i särskilt svåra individärenden av VU-team CEH Ej påbörjat Svårt idag att veta när detta är möjligt
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Yttrande över: Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Stadsledningskansliets förslag till Borås Stads 

informationssäkerhetspolicy.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 

vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 

muntlig, pappersbunden eller digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd 

informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som 

behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara 

komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 

både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 

medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö. 

Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även 

genomförandet av dessa åtgärder. Vidare är respektive förvaltning/bolag som 

ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det 

kommungemensamma arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper 

ledda av informationssäkerhetsansvarig. 

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv 

informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i 

kommunen samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra 

aktörer. All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån 

genomförda informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och 

organisationens riskacceptans. 

Grundskolenämnden anser informationssäkerhet vara av betydande vikt för att 

säkerställa att verksamheten fungerar effektivt och förtroendeingivande. 

Grundskolenämnden tillstyrker därmed Stadsledningskansliets förslag till Borås 

Stads informationssäkerhetspolicy.                

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Informationssäkerhetspolicy, 2020-11-02.                                
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Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Inledning och syfte
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given 
tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller 
digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed 
vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen 
ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö.  
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån från fyra aspekter:

• Tillgänglighet. Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid.

• Riktighet. Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.

• Konfidentialitet. Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta 
del av den och använda den.

• Spårbarhet. Möjlighet att i efterhand visa hur och av vem informationen har 
hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder 
där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/
bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma 
arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. 
Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet 
av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning 
som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos 
både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet
Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet 
och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och dataskydd enligt standarderna1 ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda 
informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och desshelägda 
bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig information hanteras. All hantering av 
information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser 
i ingångna avtal.
1 ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet 
  ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder 
  ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter



4 Borås Stad  |   Informationssäkerhetspolicy Borås Stad

All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas 
känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informationssäkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås 
Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet 
inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs 
av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO) 

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen 
(GDPS) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och 
vägledning samt genom olika former av granskning. 
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Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 

informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 

informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 

organisationen.  

Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett 

gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram 

ett förslag på Informationssäkerhetspolicy som nu sänds på öppen remiss. 

Framtagandet av denna policy har pågått under en tid och 

Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads 

alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 

gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt. 

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut.  

Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast 2020-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

 

Ange diarienummer KS 2020-00721 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 
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Remissinstanser  

1. Kommunstyrelsen  

2. Samtliga nämnder 

3. Samtliga helägda kommunala bolag 

 

Stadsledningskansliet 

Informationssäkerhetsansvarig Borås Stad 
Stefan Fransson 
stefan.franssonn@boras.se 
033-35 71 02

mailto:stefan.franssonn@boras.se
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Yttrande över Motion: Tillgängliggör statistik om 

fristående skolor 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka motionen: Tillgängliggör statistik om fristående skolor.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. Motionären 

förslår att: Borås Stad sammanställer relevant statistik från de kommunala 

skolor och de fristående skolor som önskar delta och tillgängliggör detta på ett 

pedagogiskt sätt för elever, föräldrar och intresserad allmänhet. 

Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Grundskolenämnden instämmer 

med motionären att det är problematiskt att inte elever, vårdnadshavare och 

intresserad allmänhet kan ta del av statistik och ställer sig därför positiv till att 

dela skolornas resultat. 

Friskolornas publicering av statistik efter den 1 september 2020 bygger på 

frivillighet. Vilka uppgifter som skolorna kommer att presentera är föremål för 

samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och de fristående skolorna. 

Grundskolenämnden instämmer med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att det är viktigt att Borås Stad har ett 

kommungemensamt förhållningssätt kring hur staden redovisar sina resultat så 

att grund- och gymnasieskolorna redovisar det på ett likartat sätt.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. Motionären 

förslår att: Borås Stad sammanställer relevant statistik från de kommunala 

skolor och de fristående skolor som önskar delta och tillgängliggör detta på ett 

pedagogiskt sätt för elever, föräldrar och intresserad allmänhet. 

Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Grundskolenämnden instämmer 

med motionären att det är problematiskt att inte elever, vårdnadshavare och 

intresserad allmänhet kan ta del av statistik och ställer sig därför positiv till att 

dela skolornas resultat. 

Grundskolenämnden uppfattar att det pågår ett arbete att skyndsammast ändra 

lagstiftningen så att statistik om fristående skolor ska kunna publiceras på 

samma sätt som gjort tidigare. För närvarande finns statistik till och med 
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vårterminen 2019 publicerad. Om sådan lagstiftning inte kommer på plats kan 

Borås Stad utifrån de fristående skolornas betyg HT åk 9 och VT åk9 publicera 

dem i stadens jämförelsetjänst. Även elevantalet dock exklusive elever som de 

fristående tar emot från annan kommun kan publiceras då vi har dessa 

uppgifter i vårt elevregister. Det kommer dock att krävas ett visst manuellt 

arbete men detta bedöms inte som ett hinder. Vad gäller personalstatistik kring 

andel behöriga lärare, som tidigare har kunnat hämtas från Skolverket och som 

redovisats i jämförelsetjänsten, har Borås Stad ingen möjlighet att kräva ut dessa 

separat från de fristående skolorna. Detta måste i så fall ske i en frivillig 

överenskommelse med de fristående skolorna. Även det kommer att kräva ett 

visst manuellt arbete, men detta bedöms inte som ett hinder. Samma sak gäller 

antal elever från andra kommuner. 

Friskolornas publicering av statistik efter den 1 september 2020 bygger på 

frivillighet. Vilka uppgifter som skolorna kommer att presentera är föremål för 

samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och de fristående skolorna. 

Grundskolenämnden instämmer med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att det är viktigt att Borås Stad har ett 

kommungemensamt förhållningssätt kring hur staden redovisar sina resultat så 

att grund- och gymnasieskolorna redovisar det på ett likartat sätt. 

Bakgrund 

Under 2019 ändrade SCB sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda 

uppgifter. Kammarrätten i Göteborg bedömde i ett avgörande i december 2019 

att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning 

och sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § 

Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen. 

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd för 

överklagan kan Skolverket inte publicera statistik om fristående skolor. 

Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer 

inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgänglig. Detsamma gäller även 

förskolor och fritidshem. 

Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i 

författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild 

huvudman samt skolenhetsnivå. Den 18 juni gav regeringen Skolverket ett nytt 

uppdrag som innebär att Skolverket ska kartlägga och redovisa vilka 

författningsändringar som behövs för att Skolverket ska uppfylla sitt  

instruktionsenliga uppdrag. Skolverket har från den 1 september 2020 enbart 

publicerat statistik på riksnivå. 

Pressmeddelande Skolverket den 4 september 2020: Tidigare skolstatistik blir 

tillgänglig igen 

Statistik hos andra verksamheter på Skolverket som fanns där redan före den 1 

september är offentlig igen. I dessa verksamheter är uppgifterna offentliga, 

eftersom de inte omfattas av statistiksekretessen eller någon annan tillämplig 

sekretessbestämmelse. Därför återpublicerar Skolverket den skolstatistiken. 
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Sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. 

Detta som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB ändrat 

sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess. 

Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till 

gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Beslutet 

gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 

september 2020. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt 

kommer, i det nuvarande rättsläget, inte kunna publiceras. 

Regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 

1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet: Tillgängliggör statistik om fristående skolor. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Motion till kommunfullmäktige: 

Tillgängliggör statistik om fristående skolor 
 

I somras stod det klart att Skolverket inte längre kommer att publicera statistik om enskilda 

skolor. Bakgrunden till beslutet är att Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövning för en 

tidigare dom från vintern 2019 i Kammarrätten som gav SCB rätt att med hänvisning till de 

privata skolornas möjlighet att konkurrera inte lämna ut vissa uppgifter om fristående skolor 

till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna avsåg bland annat 

elevsammansättning, hur stor andel av eleverna som slutför sin utbildning inom tre eller fyra 

år och elevernas betyg. För att kommunala skolor inte ska särbehandlas har Skolverket valt att 

inte publicera statistik på annat än riksnivå. 

 

Det faktum att man omöjliggör för föräldrar och elever, andra myndigheter samt intresserad 

allmänhet att kunna ta del av uppgifter på skolnivå är en absurd konsekvens av den 

marknadsskola som Sverige har fått. Politiska krafter som värnar ett så kallat fritt skolval 

borde vara de som upprörs mest av att möjligheten till informerade val omöjliggörs. 

Vänsterpartiet är motståndare till marknadsskolan, men så länge våra skattemedel finansierar 

de fristående skolorna måste det vara möjligt för samhällets medborgare att få reda på 

relevant information. 

 

Regeringen har gett Skolverket i uppgift att föreslå författningsändringar som löser problemet. 

Även om detta inte löser grundproblemet är det ett bra initiativ. Kommunen har emellertid 

möjlighet att ta egna initiativ på området och därmed tillgängliggöra statistisk om skolor för 

elever, föräldrar och intresserad allmänhet. 

 

Med anledning av detta föreslår jag  

 

att Borås Stad sammanställer relevant statistik från de kommunala skolor och de fristående 

skolor som önskar delta och tillgängliggör detta på ett pedagogiskt sätt för elever, föräldrar 

och intresserad allmänhet 

 

 

Borås, 2020-08-25 

Stefan Lindborg (V) 

 



Från: Stefan Lindborg 
Skickat: den 26 augusti 2020 08:03 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Kommunstyrelsen Beredning 
Ämne: Motion till kommunfullmäktige 
Bifogade filer: 200827 Tillgängliggör statistisk om fristående skolor.docx 
 

Hej, 
 
Jag bifogar en motion till kommunfullmäktige. 
 
 
Hälsningar 
Stefan Lindborg (V) 
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Remiss: Motion: Tillgängliggör statistik om fristående 

skolor 

 

Remissinstanser 

1. Grundskolenämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

3. "[Skriv instans här]"  

4. "[Skriv instans här]"  

5. "[Skriv instans här]"  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-12-21. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium.se 

Ange diarienummer KS 2020-00636 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Pia Essunger 
Handläggare 
033 353640
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Anmälningsärenden per december 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

MBL § 11 Budget 2021:2 Grundskolenämnden samt Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten Grundskoleförvaltningen 2020-12-08 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-11-23—2020-12-11 

Avstängningar elever perioden 2020-11-23—2020-12-11 

Elevernas frånvaro per november 2020 

Beslut från Skolinspektionen dnr 2019-00091 

Ordförandebeslut: Distansundervisning för elever i årskurs 5 och 6 inom 

grundskolan Målsrydskolan i Borås Stad från och med 2020-12-09 i enlighet 

med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet 

vid spridning av viss smitta. Beslutet gäller till och med 2020-12-11 och 

kommer då att prövas på nytt. Dnr 2020-00134 

Bilaga: Utredning kring behov av fler platser inom ramen för kommunens 

särskilda undervisningsgrupper dnr 2020-00114 

                

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per december 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut per december 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

. Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2020-11-25—

2020-12-11 

Laglighetsprövningar skolplacering 2020-11-25—2020-12-11 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-11-25—2020-

12-11 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-11-25—2020-12-11 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2020-

11-25—2020-12-11 dnr 2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2020-11-25—

2020-12-11 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-11-25—

2020-12-11 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2020-11-25—2020-12-

11 

 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts november 2020 Dnr 2020-00021                                     

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per december 2020.                               
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Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


