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Budget 2020:2 för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa budget 2020:2 och översända densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-11-29 Borås Stads budget för 2020 utifrån 

det förslag som Grundskolenämnden har beslutat. I detta förslag lyfte 

Grundskolenämnden upp 2 områden för extra resurstilldelning; ökade 

lokalkostnader i och med ombyggnation samt ökad kostnad för 

personalomkostnadspålägget. Tillsammans motsvarar dessa 17 mkr. 

Grundskolenämndens budget anger även de fokusområden som nämnden valt 

att prioritera för att bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020:2 för Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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1 Inledning 

För Grundskolenämnden är långsiktiga, förutsägbara och realistiska planeringsförutsättningar angelägna 
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. Nämnden lyfter fram dessa frågor i syfte att 
skapa en samsyn i skolans förutsättningar och för att möjliggöra att verksamheterna kan bibehålla 
rådande ambitionsnivåer, t ex i fråga om bemanning, vilket i sin tur skapar ett lugn i nämndens 
verksamheter. 

Fokusområden 

Nämnden arbetar med tre fokusområden Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och 
processledning, samt Bilden av skolan, som grundläggande och generella perspektiv för 
skolornas arbete. 

Inför 2020 har nämnden identifierat fyra prioriterade områden för att kunna bibehålla och utveckla 
kvaliteten i verksamheterna: 

· Rektors/Enhetschefs förutsättningar 

· IT och Digitalisering 

· Samverkan 

· Social hållbarhet 

  

Satsningar utöver Kommunstyrelsens planeringsram som Grundskolenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige tillföra 17 mkr i budget 2020: 

1. Hyreskostnad lokaler  

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kapacitetsutbyggnaden av lokaler för 
Grundskolenämndens verksamheter. Stadens befolkningsprognos anger en stadig och hög 
elevtillströmning. Lokalförsörjningsnämnden arbetar aktivt med att skapa den kapacitet 
Grundskolenämnden sammanställt i sin årliga lokalplan. Detta medför en kraftig ökning av 
hyreskostnaden. Hyra per kvm 2020 är 697 kr för de lokaler som inte har renoverats efter nya 
hyresmodellen trädde i kraft. För lokaler som har renoverats är kostnaden 1146 kr per kvm. Detta 
medför att den totala hyreskostnaden förväntas öka från 152 mkr till 162 mkr till 2020. Viss del av 
ökningen kommer av en normal indexering av hyreskostnad men 8 mkr av ökningen är förknippat med 
ombyggnation av befintliga lokaler samt expansion i tillfälliga moduler. 

Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillföra 8 mkr i ökat kommunbidrag. 

2. Personalomkostnadspålägg 

Till 2020 förändras PO-pålägget från 39,8% till 40,8%. Det medför att kostnaden för befintlig personal 
blir högre och det resulterar i en direkt anpassning på varje enhet. Denna ökning på 1% motsvarar 
totalt sett 9 mkr i kostnadsökning för grundskolenämndens befintliga verksamhet. Dvs för att 
upprätthålla nuvarande ambitionsnivå vad gäller personaltäthet blir det från 1 Januari 9 mkr dyrare. 

  

Beslut Kommunfullmäktige 29 November 2019 

Grundskolenämnden har föreslagit Kommunfullmäktige att tillför 9 mkr i ökat kommunbidrag. Dessa 
medel har inte beslutats tillföras i Kommunfullmäktige möte 29/11 vilket då resulterar i ett 



anpassningsbehov 2020 på 17 mkr. 

  

Den 75%-iga uppräkningen är en av anledningarna till behov av extra årligt kommunbidrag. 
Mellanskillnaden för uppräkningen till 2020 motsvarar 8 mkr i minskat kommunbidrag vilket kunde 
finansierat kostnadsökningen av PO-pålägget eller Hyresökningen. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos 2019 -2023 

Prognos för grundskoleförvaltningen baserad på Borås stads prognos upprättad 2019-04-15. 

 

Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i 
genomsnitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år, 
som motsvarar skolans F – år 9, förväntas öka med ca 270 elever per år och totalt 1 330 barn under 
prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023. 

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för 
staden som helhet och områden enligt före detta kommundelsindelningen. Prognosen avser 2019-2023. 
Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering. 

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 förutsättning som Grundskolenämnden i sin 
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just 



som förutsättning. 

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

 

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsbarn d.v.s. de som är folkbokförda vilket 
exkluderar asyl- och tillståndssökande och 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 2019 och 31 dec 2020 som 
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2020. 

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300 fler 
barn/elever varje år till en ökning på 135 barn/elever 2023. Under prognosperiodens fem år från dec 
2018 till dec 2023 är ökningen för elever i F-9: 1 330 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är 
denna lägre under prognosperiodens fem år. 

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast 
kända utfall 31 december 2018. 

  

Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen 

 

  

Ackumulerad årlig ökning 

 



Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade 
bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande 
faktor till elevutvecklingen. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta 
kommundelarna. 

  

                              Antal fördelat på före detta kommundelar 

 

  

Ökning mot föregående år fördelat på före detta kommundelar samt ackumulerad ökning 

 

  

  

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 
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader ökar 
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är 
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering. 

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2020 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 huvudsaklig 
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Beslut har fattat om statsbidraget 
för "en likvärdig skola" och detta har ökat från 40 mkr till 56 mkr. För att erhålla bidraget finns 
begränsningar i hur kommunens kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och 
undervisning samt elevhälsa till grundskola utvecklas. 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 

SKL 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 spår: 

· Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal) 

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

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

Prioriterat är 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 

Bilden av skolan är inte balanserad. I våra verksamheter är det mycket som fungerar väl, vi har många 
nöjda elever och vårdnadshavare. Såväl den lokala som den nationella mediabilden av skolan är 
emellertid ofta negativ, och skolan som problemområde används inte sällan som debattämne av 
politiken och fackförbunden. 

Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till. 
Förväntningarna är höga, även av de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En 
negativ bild av skolan som en 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 föräldrarna peppar inte sina barn att bli lärare. 

Bilden av våra skolor behöver förändras, ett arbete som börjar i relationerna mellan medarbetare i 
skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att samtliga medarbetare skall bära en 



balanserad bild av sin skola och av skolan i Borås. 

Eftersom Grundskolenämndens och förvaltningens verksamhet är av stort intresse för allmänhet och 
massmedia avser vi att arbeta än mer strukturerat inom hela sakområdet. 

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 sin 
kunskapsutveckling. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa undervisningen. Eleverna 
har behov av att få utveckla sitt språk 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 snabbt 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 läromedel fortsatt 
behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetent personal, vilket bland annat 
ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering. 

Elevernas psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap. 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 arbete genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan 
vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan. 

  

2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Vissa förändringar i beslut eller inriktningar om statsbidrag har uppkommit efter att Budget  2020:1 
beslutades. Statsbidrag för Fritidshem försvinner till 2020 och statsbidraget Lågstadiesatsning sträcker 
sig endast över VT 2020. 

Däremot har statsbidraget för likvärdighet ökat från 40 mkr till 56 mkr. Denna ökning kompenserar 
bortfallet men fördelas inte på samma sätt inom våra skolor. 

Ett beslut inom kommunen har även fattats för växling av skolbiblioteken. Ansvaret flyttas nu helt till 
kulturförvaltningen. Kommunbidraget har därför minskat med 9,2 mkr för Grundskoleförvaltningen. 

Beslut har även fattats av Kommunfullmäktige att tillföra Grundskoleförvaltningen 2 mkr riktat till 
elever i behov av särskilt stöd. 



3 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 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 

80 90 80 90 100 

Genomsnittligt meritvärde i 
åk 9. 

222 222 220 222 225 

Andel elever som känner sig 
trygga i grundskolan, åk 4-
9, %. 

87,3 100 87,2 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 

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.  
 
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. 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 

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. 
 
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. 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 

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 utreda om tillräckliga 
rutiner och samordning finns för att stödja de elever 
som identifieras som särskilt begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 

Grundskoleförvaltningen ska kartlägga 
undervisning, anpassningar och stöd för särskilt 
begåvade elever i egna skolenheter. 
Omvärldsbevakning ska genomföras i syfte att få 
underlag för utveckling. Utifrån kartläggning, 
omvärldsbevakning och analys ska kvaliteten 
värderas och eventuella förbättringsåtgärder vidtas. 

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 

Grundskoleförvaltningen ska utreda konsekvenser 
av det uteblivna statsbidraget för fritidshem. Under 
2019 har bidragit används för att förstärka 
bemanningen på respektive fritidshem. 

 

 



3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
nämnden med besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan göras. Om det är 
görligt är riktmärket att starta någon eller några 
sådana inriktningar höstterminen 2021. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att ser över möjligheten 
att knyta ihop ett nära samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och frivilligorganisationer för 
att på olika sätt uppmuntra och stärka barnen i sin 
läsning. 

 

Förvaltningen och nämnden får i uppdrag att föra 
dialog med de fackliga organisationerna hur man 
kan stimulera en utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra störst. Det kräver att 
fördjupat resonemang om karriärvägar, fortbildning 
och andra anställningsvillkor samt hur vi också kan 
uppmuntra till en sådan utveckling. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att inom ramen för 
skolvalet utreda vilka åtgärder som kan vidtas för 
att verka för att skolsegregationen bryts. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att göra minst ett digitalt 
läromedel tillgängligt för de lärare och rektorer som 
vill ha det till HT2020. Läromedlet skall ha möjlighet 
att leverera detaljerad data om elevernas status 
och progression i lärandet. Syftet är att vi skall lära 
oss mer om digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att 
personalen i skolan få en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
representanter ur nämnden studera och utvärdera 
den hjärnsmarta skolan i Skurup. Förvaltningen 
skall återkomma till nämnden med en rapport och 
en bedömning om det är värt att prova i Borås. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med 
skolorna i högre garad planera verksamheten på ett 
sätt som naturligt stimulerar rörelse i skolarbetet. 

 

Borås stad skall delta i Toleransprojektet. 
Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett sådant 
arbete. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka 
kvalitetshöjande åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritids. 

 



Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Förvaltningen får i uppdrag att prova ett 
mentorssystem för elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och bistå eleverna med 
praktiska frågor kring skolans verksamhet och på 
det sättet avlasta både lärare och rektorer samt 
vara ett bra stöd för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte vara pedagogisk 
personal. 

 

Särskolan skall vara en naturligt integrerad 
verksamhet i en vanlig grundskola. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att utöva en tydligare 
styrning av matråden i syfte att utveckla den och ge 
dem en ordentlig funktion. 

 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

   25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

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 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

39,4 50 44,6 50 65 



Andel ekologiska livsmedel, %. 

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. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,3 5,5 6,1 5,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 50 53,1 50 40 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

35 50  43 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

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. 

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, % 

Så nås målet för indikatorn 

Varje chef på förvaltningen uppmuntrar sina medarbetare till en aktiv livssstil 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. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 298 485 305 685 301 910 301 710 -200 

Kostnader -1 747 198 -1 745 098 -1 803 492 -1 797 402 6 090 

Buffert -14 612 -9 912 -15 168 -15 108 60 

Nettokostnader -1 463 325 -1 449 325 -1 516 750 -1 510 800 5 950 

Kommunbidrag 1 463 325 1 463 325 1 516 750 1 510 800 -5 950 

Resultat 0 14 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat 16 273 30 273 16 273 30 273 14 000 

Nettoinvesteringar 12 538 12 538 12 000 11 500 -500 

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 åvilar 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 
barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd. 
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan 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. Elever med diagnostiserad utvecklingsstörning samt utredningar 
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans 
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en 
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden 
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än 
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper. 
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och 
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomisk planeringsram: 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-29 planeringsram (kommunbidrag) för budget 2020. 

Kommunbidrag 2020 uppgår till 1 510,8 mkr och kommunbidrag 2019 uppgår till 1 463,3 mkr. Detta 
innebär en nettoökning med 47,5 mkr. Ramen 2020 är justerad ned med effektiviseringskravet på 
0,5 % motsvarande 7,3 mkr. Ramen 2020 är även justerad med en växling av skolbiblioteken till 
kulturförvaltningen. Denna justering motsvarar -9,2 mkr. 

Planeringsramen 2020 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2019 med avdrag för tillfälligt anslag och 
uppräknad med index- och volymökning beroende på fler elever enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. 

Någon beskrivning av medel för utökade krav enligt lag eller statsbudgeten på skolverksamheten som 
tillförs staden centralt finns inte med i planeringsramar utan förväntas beaktas i den slutliga ekonomiska 
ramen som Kommunfullmäktige behandlar i december. 

Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnad och 1,8% för övrigt. Sammanvägt index 2,4%. Denna 
uppräkning förutsätts användas för prisuppräkning av interna tjänster, internhyror mm inom Borås. 
Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 35,4 mkr. Indexökningen är kompensation 
för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala förändringar i 
verksamheten. 

Volymuppräkningen baseras på förväntade mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år i Borås. Ökningen 
avser prognostiserad ökning mellan 2019-06-30 och 2020-06-30. Ökningen är beräknad till 331 barn 
fördelade på åldrarna 6-12 ökning 189 st och 13-15 ökning 142 st. Kommunbidraget räknas upp med 
75% av volymökningen dvs ersättning för 248 barn erhålls och ger en kommunbidragsökning med 
26,6 mkr. Avdraget för mellanskillnaden mellan 100% och 75 % volymuppräkning uppgår till 8 mkr. 
För fritidshem är volymkompensationen 100%. Resurser för nämndgemensam administration räknas 
inte upp för volymförändring. 

Sammanfattad effekt på kommunbidraget: 

Ram 2019                                       1 463,3 mkr 

Volymuppräkning anslag                     26,6 mkr 

Lön och pris index upprälkning            35,4 mkr 

Effektivisering 2020                             -7,3 mkr 

Skolbibliotek till Kulturförvaltning         -9,2 mkr 



Extra tilldelning                                      2 mkr (Barn med särskilt stöd) 

Anslag att disponera 2020          1 508,8 mkr 

  

Kommuninterna bidrag och kostnader 

Utgångspunkten är att stadeninterna priser följer angivna index. Vad gäller hyror kommer schablonerna 
räknas upp med 1,7%. Det bidrag som erhålls av Arbetslivsnämnden till CFL-verksamheten förväntas 
uppgå till 5,5 mkr. 

Riktade statsbidrag: 

Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs 
ett antagande om dess storlek för 2020 även om det fortfarande saknas vissa 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 20-tal bidrag 
med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. Budget 2020 är i 
princip oförändrad från budget 2019. Fritidshemsatsning  är borta 2020 samtidigt som lågstadiesatsning 
endast fördelas under vårterminen 2020. Samtidigt har likvärdighetsbidraget ökat från 40,5 mkr till 56,5 
mkr 

Ett nytt statsbidrag har även tillkommit för rekrytering av lärarassistenter. 

Följande bidrag är uppskattas och är preliminära till 2020; 

Bidrag (urval)                                  Budget 2019            Budget 2020             Förändring 

Likvärdig skola                                     40,5 mkr               56,5 mkr                16 mkr 

Karriärtjänster                                        9,3 mkr                 9,7 mkr                0,4 mkr 

Lärarlönelyftet                                      19,0 mkr               17,5 mkr               -1,5 mkr 

Lågstadiesatsning                                20,7 mkr               10,3 mkr                -10,4 mkr 

Läxhjälp                                                 4,5 mkr                 4,8 mkr                 0,3 mkr 

Övriga Statsbidrag                                3,1 mkr                 3,8 mkr                 0,7 mkr 

Lärarassistenter                                       0 mkr                    5 mkr                    5 mkr 

Fritidshemssatsning                              4,5 mkr                    0 mkr                -4,5 mkr 

Summa                                              101,6 mkr             107,6 mkr                6 mkr 

  

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. Medlen som söks fördelas i verksamheten enligt 
respektive skolas strukturindex. 

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 helår under 2020. Medlen 
tillförs berörd skola. 



Skolskjuts: 

Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska 
förvaltningen. 

För tillfällig skolskjuts till särskild evakueringslokal har i Borås stads budget 2018 angivits täckas av 
Kommunstyrelsen. Under 2019 har Grundskolenämnden finansierat kostnaden och förväntas göra så 
även 2020. Flera skolor är aktuella för om-, till och nybyggnad. Det blir aktuellt för bl a Myråsskolan. 

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 685 kr/kvm för äldre och 1 127 
kr/kvm för nybyggda skolor i 2019-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 2020 är Sjömarkenskolan om - och tillbyggd klar vilket innebär en nivåhöjande hyresökning om 
ca 2 mkr. Daltorpskolan F-6 kommer även flyttas till modulskola på kronäng vilket ger en hyresökning 
på motsvarande en hyresökning på 2,5 mkr till 2020. Dessa ökningar finansieras inte av volymökningen 
inom kommunbidraget. 

Under och i samband med om- och tillbyggnad kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från 
och tillbaka skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm. Dessa betalas 
sedan 2018 direkt av Grundskolenämnden. 

  

Summerat 

Kostnadsökningar utanför ordinarie ramtilldelning  

I Budget 2020:1 har två områden lyfts till äskande för utökat kommunbidrag. Dessa är lokalkostnad för 
ny- och ombyggnation på 8 mkr samt förändringen av personalomkostnadspålägg 9 mkr. För dessa 
gör grundskolenämnden framställningar som inte har beslutat, Dessa uppgår sammantaget till 17 mkr 
och innebär en direkt anpassning av verksamhet.  I budget 2020:2 har dessa 2 områden lagts till i 
tabellen nedan 

Övriga kostnadsökningar (att hantera inom ökad ramtilldelning) 

Löneuppräkning befintlig personal                 23 mkr 

Ökat personalomkostnadpålägg                      9 mkr 

Personalkostnad för 300 nya elever              15 mkr (för att bibehålla lärartäthet) 

Personalkostnad (Kost/Lokal + Elevhälsa)   4,5 mkr (avser stöd till de 300 nya  eleverna) 

Lokalkostnad (indexering befintlig hyra)         2 mkr 

Lokalkostnad                                                  8 mkr 

Köpta platser                                                  2 mkr (Fristående och Spec. Instutition) 

Skolskjuts                                                       3 mkr (volymökning) 

Livsmedel inkl samordnad DC                       4 mkr 

Övrigt                                                             2 mkr (material etc) 



Växling skolbibliotek                                     -9,2 mkr 

Total ökning att hantera inom ram            63,3 mkr          

Kostnadsökningen att hantera inom ram på 63,3 mkr ställs mot den ökade ramtilldelningen på 
47,5 mkr. För att hantera mellanskillnaden krävs anpassning i verksamheten inom område grundskola. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering 

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd utarbeta en plan inom detta 
område. Alla Borås stads elever och deras vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt bemötande, service 
och myndighetsutövning. Grundskolenämndens plan, som nämnden antog i juni 2018, utgår från de tre 
målområdena i programmet och upprättas för en treårsperiod. Delmålen är följande: 

· Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av 
undervisning samt andra aktiviteter som förekommer i skolan oavsett kön. 

· Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

· Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

· Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

· Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

· Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

Under 2020 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i skolorna via diskrimineringsplan, plan mot 
kränkande behandling, olika värdegrundsinsatser samt olika åtgärder för ökad trygghet och studiero. 

I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet med att verka 
för en jämställd lönesättning av medarbetarna. 

Ytterligare ett perspektiv är hur resurser fördelas där det även tas hänsyn till kön utifrån det statistiska 
underlag om elevers förutsättningar och behov som SCB årligen utarbetar. Detta beaktas även av 
Skolverket i deras fördelning av statsbidrag för likvärdig skola. 

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Central 
administration 

     

Intäkt 650 650 0 0 0 

Kostnad -24 051 -22 731 -23 797 -25 742 -1 945 

Nettokostnad -23 401 -22 081 -23 797 -25 742 -1 945 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 300 -2 300 -2 500 -2 500 0 

Nettokostnad -2 300 -2 300 -2 500 -2 500 0 

Förskoleklass      



Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkt 5 713 5 713 5 721 5 721 0 

Kostnad -76 787 -76 347 -78 238 -82 754 -4 516 

Nettokostnad -71 074 -70 634 -72 517 -77 033 -4 516 

Särskola      

Intäkt 3 681 3 681 3 716 3 716 0 

Kostnad -49 495 -49 775 -50 401 -50 956 -555 

Nettokostnad -45 814 -46 094 -46 685 -47 240 -555 

Grundskola      

Intäkt 136 988 148 308 142 077 146 377 4 300 

Kostnad -1 256 337 -1 255 617 -1 303 129 -1 292 835 10 294 

Nettokostnad -1 119 349 -1 107 309 -1 161 052 -1 146 458 14 594 

Fritidshem      

Intäkt 44 506 44 506 40 418 35 918 -4 500 

Kostnad -183 961 -181 801 -184 524 -180 637 3 887 

Nettokostnad -139 455 -137 295 -144 106 -144 719 -613 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkt 2 080 2 080 2 130 2 130 0 

Kostnad -2 080 -2 080 -2 130 -2 130 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Skolskjutsar      

Intäkt      

Kostnad -47 320 -53 700 -50 925 -52 000 -1 075 

Nettokostnad -47 320 -53 700 -50 925 -52 000 -1 075 

Kost och lokalvård      

Intäkt 104 867 104 867 107 848 107 848 0 

Kostnad -104 867 -104 867 -107 848 -107 848 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad -14 612 -9 912 -15 168 -15 108 60 

Nettokostnad -14 612 -9 912 -15 168 -15 108 60 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      



Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Totalt      

Intäkt 298 485 309 805 301 910 301 710 -200 

Kostnad -1 761 810 -1 759 130 -1 818 660 -1 812 510 6 150 

Nettokostnad -1 463 325 -1 449 325 -1 516 750 -1 510 800 5 950 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

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. Under 2020 kommer en GDPR-
samordnare att anställas för att uppfylla Grundskoleförvaltningens skyldigheter inom GDPR. 

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 2020. Däremot krävs fortsatta 
extraordinarie insatser även under 2020 av utbildningskaraktär eftersom nämnden konstitueras efter 
valet september 2018. Detta kan t. ex. innebära ett antal planeringsdagar för nämndens ledamöter under 
året. 

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 2019. 

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 2018/2019 har antal barn i särskolan ökat, varför anslaget till verksamheten har ökat. 
Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in grundsärskolans grupper och att antalet 
integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns en önskan från vårdnadshavare att förvaltningen 
individintegrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag. Denna utveckling ser nämnden positivt 
på då kompetens och förståelse kring funktionsvariation ökar för såväl personal som elever. Därför ser 
nämnden att det är 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. 

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. Det önskade utökade kommunbidraget på 17 mkr motsvarar 0,4 i lärartäthet. Omsatt i 
lärartjänster motsvarar denna sänkning av lärartäthet 35 tjänster 

Nämnden bedömer att denna konsekvens är icke önskvärd och föreslår därför KF en anslagsökning 
om 17 mkr varv ca 8 mkr övergång till 100% volymindex, som framgår i inledningskapitlet. I denna 
beräkning har de riktade statsbidragen beräknats till samma nivå som 2019. 

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. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bibehålla de ambitioner som beslutades inför 2019. Det innebär 
framförallt att tillse att personal i fritidshemmet har tillräcklig planeringstid. 

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 2020 
är ännu högst preliminära. 

Kostnaden beräknas till 52 mkr 2020 mot 47 mkr enligt budget 2019. 

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

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 Stadsperpektiv. Ett exempel på detta är att 
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad. 

Kostverksamheten skall under 2020 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil, 
företrädesvis med en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom befintlig budget. 

Kostverksamheten kommer under 2020, 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 under 2019 är det 
tydligt att nivån på lokalvården under 2020 behöver öka, förändras eller omprioriteras mot den nivå 
som tidigare varit praxis i Borås skolor. 

Kost och lokalvårdsekonomin som redovisas i tabellen ovan avser nämndens service mot andra 
nämnder. För den egna verksamheten ingår kost- och lokalvård inom respektive kärnverksamhet. 



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 dvs osäkerhet i elevprognos. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Skola 

5.1.1 Grundskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
grundskola 

11 786 12 097 12 374 

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

1 572 1 643 1 643 

Kostnad för kommunal grundskola, 
kr/elev 

92 628 92 531 93 830 

Antal elever per lärare, totalt i 
kommunen (heltidstjänst) 

11,2 11,2 11,5 

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

Antal Borås-elever med skolskjuts 3 900 4 000 4 100 

5.1.2 Förskoleklass 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
förskoleklass 

1 387 1 433 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående 
skola 

71 74 74 

Kostnad förskoleklass hemkommun, 
kr/elev 

45 824 49 598 50 499 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,2 16,1 16,2 



5.1.3 Obligatorisk särskola 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola 105 106 106 

Kostnad särskola, kr/elev 401 305 432 208 440 422 

5.1.4 Fritidshem 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 900 4 900 

varav barn i fristående verksamhet 311 295 309 

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

87 87  

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 073 28 460 29 409 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 21,8   

Antal inskrivna barn varierar kraftigt under året vilket medför svårighet att budgetera "antal per årsarbetare" 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

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

8 000   

Trandaredkök omb. 500   

Sjömarkenomb/tillb, inventarier F-6 21 klassrum 
+ specialsalar 

3 000   

Byttorpskolan omb/tillb, inventarier 21 klassrum 
+ specialsalar samt utökning kök 

 2 000 4 000 

Myråsskolan omb/tillb, inventarier 28 klassrum 
+ specialsalar samt utökning kök 

 8 000 2 000 

Norrbyskolan omb/tillb, inventarier F-6 2 
parallell skola 

  5 000 

Särlaskolan om/tillb, inventarier 7-9 6 parallell 
skola 

  8 000 

Utbyte inventarier befintliga skolor 0 500 500 



Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Summa 11 500 10 500 19 500 

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

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Pågående projekt där inköp görs under 
hösten 2019 samt Våren 2020. 

Utbyte inventarier befintliga skolor: Många skolor har bord och bänkar från 70-talet och en plan 
finns för att byta ut befintliga gamla inventarier i skolorna. 

  

Befolkningsprognosen och många befintliga skolor med stora lokalbrister gör att behovet av 
investeringar i stadens skolfastigheter blir högre under flera år. Grundskolenämnden beslutade i juni om 
en lokalplan som kommer uppdateras i slutet på året. Den anger kapacitetsbehovet som 
Lokalförsörjningsnämnden behöver i sitt arbete med stadens lokalplan och förslag till investeringsplan 
2020-2023. 

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. 

  

 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

Sjömarken omb/tillb 800 5 000 3 000 0 0 2 

       

       

       

       

       

       

       

Summa 800 5 000 3 000 0 0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 



2: Pågår 

3: Klart 

Sjömarkenskolan: Om- och Nybyggnation till 3 Parallell F-6. Pågående projekt där inköp görs under 
2019 samt våren 2020. 
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Inledande ord 
I Borås skolor ska kunskap alltid sättas i första rummet. Kunskap gör det möjligt att växa, orientera 

sig i samhället och fatta självständiga beslut. Utbildning ger växtkraft och öppnar nya vägar för 

individen. I Borås ska varje elev ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att kommunens skolor 

ska vara bland de bästa i Sverige. Förvaltningen har en hög kompetens och arbetar målmedvetet för 

att detta ska bli verklighet. 

Att fullfölja studierna och få en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida 

utanförskap. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheter att lyckas. På 

så vis är skolan ett av de enskilt viktigaste verktygen för att möjliggöra klassresor och öka den sociala 

rörligheten. Skolorna måste därför få tillräckliga resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag.  Det är 

alla lärares och elevers arbete varje dag som lägger grunden till att en kommun upplevs vara en bra 

skolkommun. Skolorna behöver därför politiker som ger rätt förutsättningar för detta dagliga arbete. 

Att prioritera skolans kunskapsuppdrag och att hålla antalet kommunala mål för skolan nere har 

visat sig ge goda resultat i framgångsrika skolkommuner. 

Otrygghet och stök drabbar hårdast de elever som har sämst förutsättningar. Därför vill vi införa 

nolltolerans mot kränkningar och stök som stjäl tid från undervisningen. Genom tidiga insatser ska 

elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin 

skolgång. Vi vill värna aktivt skolval, utöka undervisningstiden och erbjuda lovskola. Skickliga lärare 

och skolledare ska välja Borås Stad som arbetsgivare genom att vi fullföljer ”KAL-arbetet”. 

Några av våra förslag är återkommande från föregående års budget för att de antingen inte har 

genomförts eller för att vi ser ett behov av fortsatt arbete. 

Prioritera kunskapsuppdraget 
I årets Öppna Jämförelser från SKR framgår att Borås ligger under riksgenomsnittet i andel elever 

som når kunskapsmålen i alla ämnen. Resultaten har till och med försvagats något mot läsåret innan, 

om än marginellt, både vad gäller genomsnittligt meritvärde och andelen som är behöriga till något 

av de nationella gymnasieprogrammen.  

Det allra viktigaste uppdraget för Borås Stads Grundskolenämnd och tillhörande förvaltning är att se 

till att vidta nödvändiga åtgärder och skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat. 

Förväntansbilden på kunskapsresultaten från Kommunfullmäktige är mycket högt ställda. Andelen 

behöriga till yrkesgymnasium efter årskurs 9 förväntas öka från knappa 80 % till 90 % på ett år. Det 

är därför viktigt att det under året tas fram en formell åtgärdsplan för hur Kommunfullmäktiges mål 

ska kunna uppnås. Planen bör framförallt vara inriktad på de enheter som inte redan i dagsläget når 

upp till satta mål och innehålla en tidplan med såväl etapp- som slutmål och planerade åtgärder för 

att nå dessa målsättningar. Även en analys av varför dessa enheter inte redan i dagsläget klarar sitt 

kunskapsuppdrag bör ingå.  

Bakom varje skolmisslyckande finns människor, vars liv avsevärt försvåras, och ett samhälle som 

glider isär. 
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Det finns flertalet övergripande åtgärder som nämnden bör vidta för att nå satta mål för elevernas 

kunskapsutveckling. Under året ska Grundskolenämnden bland annat se till att förvaltningen 

initierar eller fortsätter arbetet med ökad studiero i klassrummen, utredning av ökad 

undervisningstid i svenska och matematik, se till att den undervisning som bedrivs passar både 

flickor och pojkar, fortsätta att inte bara följa elevers resultat utan också deras progression 

(utveckling) över tid, diagnostiska prov i kärnämnen i samtliga årskurser och, inte minst, fortsätta 

resan mot att höja läraryrkets status och göra det mer attraktivt att vara lärare i Borås.  

Trygghet och studiero 
Att säkerställa att det råder trygghet och studiero i och kring Borås skolor är en grundförutsättning 

för en god skola. Med stök i klassrum och bråk på skolgårdar, försämras elevers välmående och 

möjlighet att fokusera på undervisningen.  

Nämndens arbete med trygghet och studiero behöver därför ständigt vara högt prioriterat. Det bör 

införas en studieros-garanti. Om garantin inte uppfylls i en enskild klass, ska det finnas en skyldighet 

att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.  

Utökad undervisningstid 
Svenska grundskoleelever får i dag minst undervisningstid i hela OECD. Jämfört med en elev i ett 

genomsnittligt OECD-land får en svensk elev ett läsår mindre undervisningstid utslaget över 

grundskoletiden som helhet. Har Sverige och Borås för avsikt att konkurrera och bidra i det alltmer 

kunskapsintensiva globala samhället, måste detta förhållande förändras. Det finns ett tydligt 

samband mellan undervisningstid och elevens prestation. 

Nämnden har ännu inte sett något resultat av 2019 års budgetuppdrag om att undersöka 

möjligheterna för utökad undervisningstid i svenska och matematik. Nämnden förväntar sig att 

uppdraget verkställs under första halvåret av 2020. 

Undervisning anpassad för både flickor och pojkar 
Det finns ett betydande gap mellan flickors och pojkars studieresultat i Borås grundskolor. Gapet 

ökar dessutom ytterligare mellan årskurs 6 och 9. Detta är inget unikt för Borås eller ens för Sverige. 

Men så har det inte alltid varit. Historiskt har exempelvis pojkar presterat bättre i matematik än 

flickor. En mer likvärdig skola, där elevernas kön saknar betydelse för utfallet av deras prestationer, 

är möjlig. För att så ska bli fallet behöver skolan lyckas bättre med att motivera pojkar till att 

anstränga sig mer. Inte minst gäller det lågpresterande pojkar inom läsförståelse och skrivning. Det 

kan också behövas anpassningar av pedagogik som tar hänsyn till de skillnader som finns flickor och 

pojkar emellan.  

Problematiken med ökade könsskillnader är viktig att komma åt ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Förvaltningen ska därför återrapportera till nämnd om hur arbetet med att åtgärda problemet 

fortskrider. 

Nämnden har ännu inte sett något resultat av 2019 års budgetuppdrag om att återrapportera till 

nämnd hur arbetet med att åtgärda problemen med skillnaderna i studieresultat mellan könen. 

Nämnden förväntar sig att uppdraget verkställs under första halvåret av 2020. 
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Även frågan om att införa en studieros-garanti har stor bärighet på frågan om likvärdighet mellan 

könen. På grund av pojkars generellt senare mognad, finns skäl att tro att pojkar far särskilt illa av 

stök och bråk i klassrummet.  

Fristående aktörer 
I dag sker kontinuerliga möten med fristående skolaktörer i Borås och ska även fortsättningsvis ske 

under budgetåret 2020. Framöver ska dock också redovisning och rapportering av samverkan till 

nämnd ske. Att denna information ges Grundskolenämnden är av yttersta vikt för att nämnden ska 

ha möjlighet att ha insyn i den skolverksamhet som ges av fristående aktörer och för vilken Borås 

Stad står för finansieringen. Insynen bör självklart ske med respekt för det skilda 

huvudmannaskapet.   

Undervisning på finska  
Borås har sedan 2010 varit ett så kallat finskt förvaltningsområde. Med det följer att Borås Stad har 

åtagit sig att försöka tillgodose eventuella önskemål om undervisning på det finska språket.  

Nämnden ser därför fram emot att se resultatet av 2019 års budgetuppdag om att redovisa hur 

undervisning på finska ska kunna ges till de som önskar och önskar ta del av en rapport över i vilken 

grad undervisning på finska sker i dag i Borås Stads grundskolor.  

Nya lokaler 
Förskolan har under de senaste åren byggts ut i rask takt. Motsvarande utbyggnad har dock inte 

gjorts av grundskolan där det nu finns ett stort uppdämt behov av nya lokaler. Dessutom är många 

befintliga lokaler slitna. Det finns därför ett omfattande behov av renoveringar samt om- och 

tillbyggnationer. Dessa behov leder i sin tur till att det behövs fler evakueringslokaler under de 

närmaste åren. 

I ljuset av detta behov, ser nämnden det som oerhört bekymmersamt att Kyllared byggts för 

skolverksamhet till en kostnad om drygt 11 miljoner kronor om året för Borås Stad men nu står helt 

tom i väntan på elever.  

Björkhöjdsskolan är en viktig pusselbit i stadens planering av skollokaler. Här finns det orosmoln 

kring att få till stånd en utemiljö som är godkänd för skoländamål. Nämnd och förvaltning behöver 

noggrant följa och vara aktiva i processen. 

Det har varit ett bekymmer att det inte har funnits en entydig bild mellan förvaltningarna om antalet 

skolplatser som behövs i Borås Stad. I analysen behöver hänsyn tas till de olika områdenas behov 

och att antalet elever i årskurserna varierar. 

Studiecoacher 
Satsningen på studiecoacher som bedriver ett socialpedagogiskt arbete har varit lyckad och hjälper 
fler elever att nå målen. Samtidigt bidrar de med avlastning av den ordinarie lärarkåren. Under 
kommande år kommer satsningen breddas, så att lärarcoacher nu kommer finnas på samtliga av 
kommunens högstadieskolor, vilket naturligtvis är mycket positivt. Satsningen behöver breddas 
nedåt i åldrarna så att den positiva effekten kan förstärkas ytterligare. Det är viktigt att satsningarna 
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på studiecoacher säkras över tid, så att effekten blir varaktig och stabila förutsättningar för 
verksamheten ges.  

Personal och anställningsvillkor inom skolan 
KAL-arbetet resulterade i viktiga förbättringar av personalens villkor. Trots att läget på många sätt är 

bättre än vid nämndens start 2017, finns än så länge ingen anledning att slå sig till ro. Vi vet att vi på 

samtliga välfärdsområden de närmsta decennierna kommer ha oerhört stora utmaningar och det är 

därför viktigt att Borås Stads grundskoleverksamhet gör allt vi kan för att attrahera så kompetent 

personal det bara är möjligt. 

Vad gäller stadsbidrag till skolor med upptagningsområden i särskilt utsatta områden, är det otroligt 

viktigt att göra ett bra grundarbete så att resurserna fördelas på ett klokt sätt. Alltför ofta är 

träffsäkerheten i de riktade statsbidragen låg. Borås Stads grundskoleförvaltning behöver vara en 

aktiv part i att synliggöra detta och verka för att de stadsbidrag som ges kan bli av mer generell 

karaktär.  

Det pågår i dag ett intensivt arbete med att stödja första linjens chefer. Det arbetet är av central vikt 

för att hålla omsättningen på chefer nere, skapa kontinuitet i verksamheten och lägga en grund för 

den förväntade kunskapsutvecklingen. 

Bland förvaltningens elevassistenter och studiecoacher finns det relativt många personer med kort 

erfarenhet av yrket. Samtidigt ställs de ofta inför tuffa situationer, särskilt i arbetet med 

utåtagerande elever. Det är viktigt att även dessa grupper får en bra kompetensutveckling. I budget 

för 2019 uppdrogs åt förvaltningen att ta fram en plan för elevassistenters kompetensutveckling.  

Facklig samverkan 
Det är viktigt att facklig samverkan i samband med budget fortgår och fördjupas. Det är ett arbete 

som vi bedömer som mycket välbehövligt och ger oss viktiga perspektiv av den förda 

personalpolitiken och dess konsekvenser. Precis som de fackliga företrädarna skriver i sin 

protokollsanteckning till Mitt-S budgetförslag är det viktigt att åtgärder vidtas för att Borås Stads 

grundskoleförvaltning ska kunna möta de rekryteringsutmaningar vi står inför. 

De mindre skolorna 
Den kommunala servicen ska fördelas likvärdigt mellan stadens invånare. Var i kommunen dina 

föräldrar valt att bosätta sig ska inte spela någon roll för din möjlighet till kunskap och utveckling. 

Nämnden har nyligen tagit del av en analys kring de små skolornas förutsättningar att klara sitt 

uppdrag. Vi konstaterar att läget ser olika ut på de olika enheterna. På en del enheter har 

utmaningarna visat sig vara stora och det är därför viktigt för nämnden att följa utvecklingen. 

Fritidshemmen 
Likvärdigheten mellan olika fritidshem i Borås är i dagsläget undermålig. Det har 

Grundskolenämnden ett stort ansvar att ändra på. Alla boråsare i behov av fritidsverksamhet ska 

veta att de tas emot av en fritidsverksamhet som håller hög pedagogisk kvalitet och där tryggheten 

är hög. 
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I kvalitetsrapporten som presenteras på nämnden i december framgår att likvärdighetsproblemen 

kvarstår. 

En fördjupad analys och en plan för att förbättra fritidshemmens likvärdighet ska tas fram. 

Skolskjuts 
De individuella tillstånden för skolskjuts har ökat kraftigt. Dessa beslut tas av personal på Tekniska 

förvaltningen. Besluten borde rimligtvis tas av Grundskoleförvaltningen, som till skillnad från 

Tekniska förvaltningen både har budgetansvar på området och initierad information om elevens 

skolsituation. 

Grundskolenämnden uppdrar till förvaltningschefen att granska skolskjutskostnaderna med 

avseende på kostnadsutveckling samt individuella tillstånd i jämförelse med andra kommuner. 

Granskningen ska kunna ligga till grund för en skrivning till Kommunstyrelsen om att genomföra 

önskad förändring – att beslut om rätt till skolskjuts flyttas från Tekniska nämnden till 

Grundskolenämnden.  

Särskilda undervisningsgrupper 
I dag finns det bara en särskild undervisningsgrupp för elever med allvarlig socialt utåtagerande 

problematik. Att bara ha plats för 5-6 elever i en stad av Borås storlek finns det all anledning att tro 

är underdimensionerat. 

I föregående budget fick förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för att utöka antal platser i 

särskilda undervisningsgrupper. En sådan plan har ännu inte redovisats till nämnden, varför 

uppdraget kvarstår. 

Vad gäller placering av nya särskilda undervisningsgrupper bör dessa i så hög utsträckning som 

möjligt ske på ett sätt så att kostnaderna för skolskjuts hålls nere.  

Elevhälsan 
Otrygghet och stök drabbar de elever med sämst förutsättningar hårdast. Därför vill vi ha 

nolltolerans mot kränkningar och stök. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd 

upptäckas tidigt och snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Den ökade psykiska 

ohälsan är en av vår tids stora utmaningar och det är därför viktigt att skolan arbetar målinriktat för 

att vända den nedåtgående trenden. 

Elevhälsan har under flertalet år haft ett besvärligt rekryteringsläge. Sedan i fjol ges en 

återrapportering om rekryteringsläget till nämnden. Rapporteringen fungerar bra och läget har nu 

avsevärt förbättrats. 

Det är viktigt att budgetnivån för elevhälsan kvarstår, bland annat för att se till att återstående 

vakanser tillsätts. I Borås Stads budget tillförs elevhälsan två miljoner kronor till förmån för arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att nämnden nu i sitt budgetbeslut ser till att de 

medlen också når dit. Vi konstaterar att M/KD lade förslag om ytterligare tre miljoner. 
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Det är viktigt att samarbetet med BUP och Individ- och familjeomsorgen fungerar på ett bra sätt och 

att kontaktvägarna är transparenta och tydliga. Grundskolenämnden bör ta initiativ till utökad 

kontakt med presidierna för grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Uppdraget från 2019 års budget till presidiet att ta initiativ till ökad kontakt med presidiet för 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte genomförts. 

Spetsutbildningar 
I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas för att utvecklas så långt som 

möjligt efter sina unika förutsättningar. För oss moderater och kristdemokrater är det självklart att 

detta ska gälla oavsett elevens bakgrund och tillgång till stöd hemifrån. 

Hittills har det varit ett relativt lågt intresse för den spetsutbildning i matematik som anordnats. För 

att öka söktrycket och intresset för de spetsutbildningar som ges, bör det göras en översyn av hur de 

marknadsförs.  

Skolverket anger i sin rapport om spetsutbildningar att det uppstår synergieffekter när elever och 

lärare med ett gemensamt intresse sammanförs och att detta inte kan ersättas av att enstaka elever 

i en vanlig klass får några mer avancerade uppgifter. Det är sedan viktigt att övergången från 

spetsutbildning i högstadiet till gymnasiet sker sömlöst. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till spetsutbildning att starta höstterminen 2021. Samt 

ta fram en analys över hur tidigare spetsutbildningar har marknadsförts och hur detta kan förbättras 

för att öka synligheten. 

Digitala nationella prov 
Skolverket ska införa nationella prov 2022. Under hösten 2019 kommer Skolverket att erbjuda 

utbildning och vägledning gällande exempelprov för försöksskolorna. Det är viktigt att förvaltningen 

nogsamt följer den processen kring digitala nationella prov.  

Olovlig frånvaro  
Det finns i Borås Stads skolor ett stort antal elever med långvarig olovlig frånvaro. På nämndens 

novembermöte gavs svar på Moderaternas och Kristdemokraternas initiativärende med olika frågor 

om den olovliga frånvaron. I svaret beskrivs hur man av integritetsskäl inte kan ta fram 

förvaltningsövergripande statistik kring skäl för olovlig frånvaro. 

För att komma till rätta med integritetsproblematiken ges förvaltningen i uppdrag att ta fram 

avidentifierad statistik kring skäl för elevers olovliga frånvaro. Det är viktigt att nivån där olovlig 

frånvaro anses vara alarmerande inte sätts så högt att åtgärder inte kan sättas in relativt tidigt. 

Läxhjälp 
Grundskolans huvudmän kan få statsbidrag om 1000 kronor per elev som blivit erbjuden att delta i 

verksamheten.  På förvaltningsnivå kan detta handla om mångmiljonbelopp i stöd till läxhjälp. Det 

borde ge utrymme för relativt stora satsningar för att råda bot på den jämlikhetsproblematik som 

uppstår när inte alla elever kan få hjälp med läxor i hemmet. 
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Förvaltningen bör därför analysera hur skolenheterna använder möjligheten till statsbidrag för 

läxhjälp  

Interaktion föräldrar/skola 
Med respekt för rektors ansvar för frågan vill vi från nämnden rekommendera att träffar anordnas 

för föräldrar med syfte att klargöra ansvarsfördelningen mellan skola och föräldrar, samt ge råd kring 

hur föräldrar kan stötta sina barn i skolarbetet. På så vis skulle föräldraansvaret kunna stärkas och 

förhoppningsvis likvärdigheten mellan elever kunna förbättras.  

Buffert och prognos 
Enligt uppgift kommer det inte längre att finnas säkerhetsbuffertar inom ramen för olika 

verksamhetsgrenar. Därmed blir det än viktigare med ett aktivt och transparent prognosarbete. 

 

Nämnden föreslås besluta:  

1. Förvaltningschefen uppdras 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.  

 

2. Förvaltningschefen uppdras ta fram en fördjupad analys av likvärdighetsproblemen i Borås Stads 

fritidshemsverksamhet och en plan för att förbättra fritidshemmens likvärdighet. 

3. Förvaltningschefen uppdras granska skolskjutskostnaderna med avseende på kostnadsutveckling 

samt individuella tillstånd i jämförelse med andra kommuner. Granskningen ska kunna ligga till 

grund för en skrivning till Kommunstyrelsen med begäran om att beslut om rätt till skolskjuts ska 

flyttas från Tekniska nämnden till Grundskolenämnden.  

4. Förvaltningschefen uppdras ta fram förslag på spetsutbildning med start höstterminen 2021 samt 

en analys över hur tidigare spetsutbildningar marknadsförts och hur detta kan förbättras för att öka 

synligheten. 

5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram avidentifierad statistik kring skäl för elevers olovliga 

frånvaro. Det är viktigt att nivån där olovlig frånvaro anses vara alarmerande inte sätts så högt att 

åtgärder sätts in relativt sent. 

 

Ulf Sjösten (M)  

Martin Nilsson (M)  

Anette Arvidsson (KD) 

Saveta Olsén (M) 

Elvira Löwenadler (M) 

Ted Thilander (KD) 
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Grundskolenämnden 

Tilläggsyrkanden Budget 2020:2 
 

 

 

Tilläggsyrkanden Budget 2020:2 Sverigedemokraterna 
 

1. Grundskoleförvaltningen ska verka för utökad bufféservering i Borås skolor, med syfte att 
minska kostnaderna för specialkost där medicinska skäl ej föreligger. 
 

2. Grundskoleförvaltningen ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads grundskolor, i 
syfte att stärka och renodla lärarnas pedagogiska uppdrag. 
 

3. Grundskoleförvaltningen ska verka för att utveckla sin samverkan med polis för en utökad 
närvaro och information i Borås Stads grundskolor.  

 

4. Grundskoleförvaltningen ska verka för att erbjuda särskild ledarskaps- och 
konflikthanteringsutbildning till lärare inom Borås Stad. 
 

5. Genom ett samarbete inom elevhälsan, tillsammans med regionens ungdomsmottagningar, 
ska elever i högstadiet ges en förbättrad sexualundervisning. 
 

6. Grundskoleförvaltningen ska verka för att bidraget till små skolor på små orter ska höjas. 
 

7. Grundskoleförvaltningen ska utreda möjligheten till att utöka antalet timmar i förskoleklass. 

 

8. Grundskoleförvaltningen ska utreda förutsättningarna och behovet av resursgrupp i årskurs 
F-3 för elever med AST. 
 

9. Grundskoleförvaltningen ska utreda förutsättningarna att införa skriftliga ordningsomdömen 
och presentera detta till Kommunfullmäktige. 

 

10. Grundskoleförvaltningen ska aktivt arbeta för att öka elevernas cyklande till och från skolan i 
samverkan med andra lämpliga nämnder. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Anders Alftberg, Ledamot 

Martin Sörbom, Ersättare 



Till Grundskolenämndens möte 2019-12-16: 

Protokollsanteckning och tilläggsförslag till Budget 

2020:2 Grundskolenämnden 
 

Protokollsanteckning: 

 

I kommunfullmäktiges behandling av budget bifölls Vänsterpartiets förslag till ny ram för 

Grundskolenämnden. Detta beslut har inneburit att Grundskolenämnden för år 2020 har 

ytterligare 2 mnkr till sitt förfogande. Därutöver bifölls också vårt förslag om att utreda 

konsekvenserna av det uteblivna riktade statsbidraget för fritidshemmen. Vid sidan av dessa 

hade Vänsterpartiet förslag i investeringsbudgeten om en satsning på skolgårdarna och fem 

förslag till uppdrag/verksamhet som fullmäktige avslog. Med anledning av dagens ärende har 

Vänsterpartiet valt att lägga fram fem tilläggsförslag, som beskrivs endan. 

 

Vi tycker det är viktigt att noga analysera vilka effekter stadens effektiviseringskrav på 1 % 

har fått för Grundskolenämndens verksamhet. En sådan konsekvensanalys borde enligt oss 

genomföras för hela staden, men då fullmäktige sa nej till förslaget väljer vi att lyfta det i 

nämnden. Det är särskilt viktigt att analysera konsekvenserna av besparingar på barn och 

unga, då dessa förutom att de kan leda till negativa mänskliga effekter också riskerar att leda 

till ökade kostnader i framtiden. 

 

I kommunfullmäktiges budgetdebatt lyfte Vänsterpartiet ett förslag om att elever i 

grundskolan ska erbjudas fluorsköljning, i likhet med det beslut som kommunfullmäktige 

fattade förra året. Nämndens ordförande hänvisade då till att detta redan ingick i nämndens 

budget. Vi ser inte någon sådan formulering och väljer därför att lyfta förslaget. 

 

Borås ska vara en stad präglad av mångfald. Här ska det inte finns plats för rasism, homofobi 

eller andra diskriminerande strukturer. I redovisningen av åtgärder utifrån den lokala 

uppföljningen av ungdomspolitiken lyfts projektet med resor till Auschwitz för elever i år 9 

fram som en åtgärd som har genomförts för att minska rasismen. Vi vill att detta genomförs 

också under 2020. 

 

Det är viktigt att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka 

uttryck dessa tar sig hos flickor och pojkar. Det är särskilt viktigt i en verksamhet som möter 

så många barn och unga. Därför föreslår Vänsterpartiet att relevanta personalgrupper erbjuds 

utbildning inom detta område. 

 

I augusti 2019 biföll nämnden ett initiativärende från Vänsterpartiet som innebar ett uppdrag 

till förvaltningen att se över vilka anställda med allmän visstid som kan erbjudas 

tillsvidareanställning istället. I initiativärendet ingick också att förvaltningen under 

mandatperioden regelbundet ska rapportera till nämnden om antal och andel visstidsanställda i 

förvaltningen. Vänsterpartiet föreslår nu att siffror för dessa indikatorer rapporteras i samband 

med delårsrapporter för T1 och T2 samt i årsredovisningen.  

 

 



Tilläggsförslag 1: 

 

Vänsterpartiet föreslår Grundskolenämnden besluta: 

 

- att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna för nämndens verksamhet av 

2019 och 2020 års effektiviseringskrav som ingår i kommunfullmäktiges budgetar 

 

Tilläggsförslag 2: 

 

Vänsterpartiet föreslår Grundskolenämnden besluta: 

 

- att samtliga elever i grundskolan ska erbjudas fluorsköljning 

 

Tilläggsförslag 3: 

 

Vänsterpartiet föreslår Grundskolenämnden besluta: 

 

- att ett projekt med resor till Auschwitz för elever i årskurs 9, liknande det som 

genomfördes under 2019, också genomförs under 2020 

 

Tilläggsförslag 4: 

 

Vänsterpartiet föreslår Grundskolenämnden besluta: 

 

- att erbjuda relevanta personalgrupper inom nämndens verksamhet utbildning om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur dessa tar sig uttryck hos flickor och 

pojkar 

 

Tilläggsförslag 5: 

 

Vänsterpartiet föreslår Grundskolenämnden besluta: 

 

- att antal och andel anställda med allmän visstidsanställning rapporteras till nämnden i 

delårsrapporterna för T1 och T2 samt i årsredovisningen 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2019, Internationella Engelska skolan i 

Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 856 kr/mån, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 169 kr/mån, from 2020-01-01        

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2010.  

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

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 16 december 

2019 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om budget den 29 november vilket gav 

förutsättningar för Grundskolenämndens slutgiltiga budget för 2020. 

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 %. 

 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 856 kr/mån, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 169 kr/mån, from 2020-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  
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Grundskola åk 1-6 82 273 kr/år, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 98 022 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 2 391 kr/år 

Momskompensation 4 926 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 775 kr/år och elev. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. Besvärshänvisning 

3. Specifikation Ersättning 2020 Grundskola 

4. Resursfördelning kalkyl 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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501 80 Borås 
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Peter Skoglund 
Handläggare 
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Datum 

2019-11-25 
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.  

 

 

 



Specifikation Ersättning 2020 Fristående skolor

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

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 050 92 188 3 330 82 074
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 050 92 188 3 330 97 823

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 232 97 200 3 529 82 273
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 232 97 200 3 529 98 022

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 2 823 85 174 3 082 81 827
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 2 823 85 174 3 082 97 575

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 5 190 156 321 5 666 84 411
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 5 190 156 321 5 666 100 160

Varav admin.Varav moms
Kunskapsskolan 2 386 4 914

Engelska skolan 2 391 4 926

Montessori Malmen 2 379 4 900

Borås Kristna skola 2 450 5 047



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2020

GRUNDSKOLA

Budget 2020:2, grundskola 1 198 457 688

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -618 000
Skolskjuts -52 000 000
Avdrag hyreskostnad -144 855 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -26 143 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser -140 316 117
- Administration -41 613 579 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhäsa
- Adm i PO-pålägget 0,65% -3 322 095
- Avdrag CFL -37 475 000
- Avdrag Boda A-resurs -3 766 000
- Avdrag kommunikationsklass -11 287 000
Underlag 733 461 897

Grundbidrag 677 765 897
Strukturbidrag 55 696 000
Totalt 733 461 897

Antal elev med elevpeng 2019 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 024 3 382 3 193 10 599

Grundbidrag 677 765 897

Underlag för grundbidrag per elev och år 63 946
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 748 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 11 775
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 76 469
+ Pålägg för administration 3% 2 294
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 78 763
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 726
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 83 489

Ersättning exkl Strukturbidrag

Total ersättning/underlag 884 897 694

Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2019, Montessoriskolan Malmen 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 819 kr/mån, from 2020-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 131 kr/mån, from 2020-01-01 

Förskoleklass  3 657 kr/mån, from 2020-01-01 

Fritidshem   2 668 kr/mån (11 mån), from 2020-01-01 

Lovdagsersättning 34,50   kr/tim, from 2020-01-01        

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2010.  

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

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 16 december 

2019 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om budget den 29 november vilket gav 

förutsättningar för Grundskolenämndens slutgiltiga budget för 2020. 

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 %. 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 6 819 kr/mån, from 2020-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 131 kr/mån, from 2020-01-01 
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Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 81 827 kr/år, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 97 575 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 2 379 kr/år 

Momskompensation 4 900 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 775 kr/elev 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

 

Ersättning Förskoleklass 

 

Förskoleklass  3 657 kr/mån, from 2020-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  43 882 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 206 kr/år 

Momskompensation 2 484 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 8 335 kr/elev 

 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

 

Ersättning Fritidshem  

Fritidshem   2 668 kr/mån (11 mån), from 2020-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   29 350 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 806 kr/år 

Momskompensation 1 661 kr/år 
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Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 882 kr/elev 

 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

 

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 2 668 kr/månad (11 

mån), vilket motsvarar 34,50 kr/tim.  

Ersättningen gäller från 1 januari 2020               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation Ersättning 2020 Grundskola 

4. Bilaga 3, Resursfördelning kalkyl Grundskola  

5. Bilaga 4, Specifikation Ersättning 2020 Förskoleklass 

6. Bilaga 5, Resursfördelning kalkyl Förskoleklass                                

7. Bilaga 6, Resursfördelning kalkyl Fritids                                

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 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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2019-11-25 
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Grundskolenämnden 
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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.  

 

 

 



Specifikation Ersättning 2020 Fristående skolor

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

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 050 92 188 3 330 82 074
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 050 92 188 3 330 97 823

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 232 97 200 3 529 82 273
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 232 97 200 3 529 98 022

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 2 823 85 174 3 082 81 827
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 2 823 85 174 3 082 97 575

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 5 190 156 321 5 666 84 411
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 5 190 156 321 5 666 100 160

Varav admin.Varav moms
Kunskapsskolan 2 386 4 914

Engelska skolan 2 391 4 926

Montessori Malmen 2 379 4 900

Borås Kristna skola 2 450 5 047



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2020

GRUNDSKOLA

Budget 2020:2, grundskola 1 198 457 688

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -618 000
Skolskjuts -52 000 000
Avdrag hyreskostnad -144 855 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -26 143 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser -140 316 117
- Administration -41 613 579 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhäsa
- Adm i PO-pålägget 0,65% -3 322 095
- Avdrag CFL -37 475 000
- Avdrag Boda A-resurs -3 766 000
- Avdrag kommunikationsklass -11 287 000
Underlag 733 461 897

Grundbidrag 677 765 897
Strukturbidrag 55 696 000
Totalt 733 461 897

Antal elev med elevpeng 2019 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 024 3 382 3 193 10 599

Grundbidrag 677 765 897

Underlag för grundbidrag per elev och år 63 946
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 748 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 11 775
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 76 469
+ Pålägg för administration 3% 2 294
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 78 763
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 726
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 83 489

Ersättning exkl Strukturbidrag

Total ersättning/underlag 884 897 694

Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493



Specifikation Ersättning 2020 Förskoleklass

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

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 42 110 1 623 49 100 1 772 43 882

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 42 110 2 983 89 184 3 257 45 367

Varav admin. Varav moms
Montessori Malmen 1 206 2 484

Borås Kristna skola 1 247 2 568



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2020

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2020:2, Förskoleklass 76 859 592

Avgår:

Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag

Avdrag hyreskostnad -11 919 483

Tilläggsbelopp interna och externa skolor -3 411 000

Underlag 61 529 109

Grundbidrag 57 838 109

Strukturbidrag 3 691 000

Totalt 61 529 109

Grundbidrag totalt 57 838 109

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 354

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 44 011 243 Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

- köpta/sålda grundskoleplatser -2 866 817

- Adm i PO-pålägget 0,65% -207 000

Summa underlag grundbelopp 40 937 426

Underlag för grundbidrag per elev och år 30 234

+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 8 335

Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 38 570

+ Pålägg för administration 3% 1 157

Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 39 727

+ Pålägg för momskompensation 6% 2 384

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 42 110



Resursfördelning FRITIDS PRISER FRISTÅENDE 2020

FRITIDS

Budget 2020:1, Fritids 144 719 304

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter
Avdrag hyreskostnad kommunens fritids -22 571 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 4 773 000
Särskolans fritidshem -6 491 000
Avdrag placeringssamordnare -800 000
Tilläggsbelopp -2 064 000

Underlag 117 566 304

Antal elever i kommunal regi exkl asylsökande 4 623

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 117 566 304

- köpta/sålda fritidshemsplatser -15 377 483
- Adm i PO-pålägget 0,65% -482 000

Summa underlag grundbelopp 101 706 821

Underlag för grundbidrag per elev och år 22 000
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 4 882
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 26 883
+ Pålägg för administration 3% 806 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 27 689
+ Pålägg för momskompensation 6% 1 661 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 29 350

Ersättning

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader) 2 668 kr
Lovdagsersättning per timme 34,5 kr
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2019, Borås Kristna skola 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 034 kr/mån, from 2020-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 347 kr/mån, from 2020-01-01 

Förskoleklass  3 781 kr/mån, from 2020-01-01 

Fritidshem   2 668 kr/mån (11 mån), from 2020-01-01 

Lovdagsersättning 34,50   kr/tim, from 2020-01-01.       

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2010.  

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

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 16 december 

2019 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om budget den 29 november vilket gav 

förutsättningar för Grundskolenämndens slutgiltiga budget för 2020. 

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%. 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 7 034 kr/mån, from 2020-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 347 kr/mån, from 2020-01-01 
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Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 84 411 kr/år, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 100 160 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 2 450 kr/år 

Momskompensation 5 047 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 775 kr/elev 

Ersättningen gäller från 1 Januari 2020 

 

Ersättning Förskoleklass 

Förskoleklass  3 781 kr/mån, from 2020-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Förskoleklass  45 367 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 1 247 kr/år 

Momskompensation 2 568 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 8 335 kr/elev 

 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

 

Ersättning Fritidshem  

Fritidshem   2 668 kr/mån (11 mån), from 2020-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Fritidshem   29 350 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 806 kr/år 

Momskompensation 1 661 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 882 kr/elev 
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Ersättningen gäller från 1 januari 2020 

 

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 2 668 kr/månad (11 

mån), vilket motsvarar 34,50 kr/tim.  

Ersättningen gäller från 1 januari 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation Ersättning 2020 Grundskola 

4. Bilaga 3, Resursfördelning kalkyl Grundskola  

5. Bilaga 4, Specifikation Ersättning 2020 Förskoleklass 

6. Bilaga 5, Resursfördelning kalkyl Förskoleklass                                

7. Bilaga 6, Resursfördelning kalkyl Fritids                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna skola, info@bkskola.org 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-11-25 
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.  

 

 

 



Specifikation Ersättning 2020 Fristående skolor

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

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 050 92 188 3 330 82 074
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 050 92 188 3 330 97 823

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 232 97 200 3 529 82 273
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 232 97 200 3 529 98 022

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 2 823 85 174 3 082 81 827
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 2 823 85 174 3 082 97 575

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 5 190 156 321 5 666 84 411
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 5 190 156 321 5 666 100 160

Varav admin.Varav moms
Kunskapsskolan 2 386 4 914

Engelska skolan 2 391 4 926

Montessori Malmen 2 379 4 900

Borås Kristna skola 2 450 5 047



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2020

GRUNDSKOLA

Budget 2020:2, grundskola 1 198 457 688

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -618 000
Skolskjuts -52 000 000
Avdrag hyreskostnad -144 855 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -26 143 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser -140 316 117
- Administration -41 613 579 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhäsa
- Adm i PO-pålägget 0,65% -3 322 095
- Avdrag CFL -37 475 000
- Avdrag Boda A-resurs -3 766 000
- Avdrag kommunikationsklass -11 287 000
Underlag 733 461 897

Grundbidrag 677 765 897
Strukturbidrag 55 696 000
Totalt 733 461 897

Antal elev med elevpeng 2019 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 024 3 382 3 193 10 599

Grundbidrag 677 765 897

Underlag för grundbidrag per elev och år 63 946
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 748 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 11 775
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 76 469
+ Pålägg för administration 3% 2 294
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 78 763
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 726
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 83 489

Ersättning exkl Strukturbidrag

Total ersättning/underlag 884 897 694

Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493



Specifikation Ersättning 2020 Förskoleklass

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

Montessori Malmen Ersättning förskoleklass 42 110 1 623 49 100 1 772 43 882

Borås Kristna skola Ersättning förskoleklass 42 110 2 983 89 184 3 257 45 367

Varav admin. Varav moms
Montessori Malmen 1 206 2 484

Borås Kristna skola 1 247 2 568



Resursfördelning Förskoleklass samt PRISER FRISTÅENDE 2020

FÖRSKOLEKLASS

Budget 2020:2, Förskoleklass 76 859 592

Avgår:

Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag

Avdrag hyreskostnad -11 919 483

Tilläggsbelopp interna och externa skolor -3 411 000

Underlag 61 529 109

Grundbidrag 57 838 109

Strukturbidrag 3 691 000

Totalt 61 529 109

Grundbidrag totalt 57 838 109

Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande 1 354

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 44 011 243 Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

- köpta/sålda grundskoleplatser -2 866 817

- Adm i PO-pålägget 0,65% -207 000

Summa underlag grundbelopp 40 937 426

Underlag för grundbidrag per elev och år 30 234

+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 8 335

Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 38 570

+ Pålägg för administration 3% 1 157

Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 39 727

+ Pålägg för momskompensation 6% 2 384

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 42 110



Resursfördelning FRITIDS PRISER FRISTÅENDE 2020

FRITIDS

Budget 2020:1, Fritids 144 719 304

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter
Avdrag hyreskostnad kommunens fritids -22 571 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 4 773 000
Särskolans fritidshem -6 491 000
Avdrag placeringssamordnare -800 000
Tilläggsbelopp -2 064 000

Underlag 117 566 304

Antal elever i kommunal regi exkl asylsökande 4 623

Fortsatt justering för grundbelopp fristående skolor

Grundbelopp 117 566 304

- köpta/sålda fritidshemsplatser -15 377 483
- Adm i PO-pålägget 0,65% -482 000

Summa underlag grundbelopp 101 706 821

Underlag för grundbidrag per elev och år 22 000
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 4 882
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 26 883
+ Pålägg för administration 3% 806 Administration
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 27 689
+ Pålägg för momskompensation 6% 1 661 Moms
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 29 350

Ersättning

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader) 2 668 kr
Lovdagsersättning per timme 34,5 kr
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och 

fritidshem 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 840 kr/mån, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 152 kr/mån, from 2020-01-01.        

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2010.  

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

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 16 december 

2019 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om budget den 29 november vilket gav 

förutsättningar för Grundskolenämndens slutgiltiga budget för 2020. 

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 %. 

 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 840 kr/mån, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 152 kr/mån, from 2020-01-01 
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Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 82 074 kr/år, from 2020-01-01  

Grundskola åk 7-9 97 823 kr/år, from 2020-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för;  

Administration 2 386 kr/år 

Momskompensation 4 914 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 775 kr/år och elev. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2020               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. Besvärshänvisning 

3. Specifikation Ersättning 2020 Grundskola 

4. Resursfördelning kalkyl Grundskola 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

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

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Hemsida 
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grundskola@boras.se 
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Peter Skoglund 
Handläggare 
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Datum 

2019-11-25 
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 2020

GRUNDSKOLA

Budget 2020:2, grundskola 1 198 457 688

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -618 000
Skolskjuts -52 000 000
Avdrag hyreskostnad -144 855 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -26 143 000
Ersättning små skolor på små orter -3 600 000
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser -140 316 117
- Administration -41 613 579 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhäsa
- Adm i PO-pålägget 0,65% -3 322 095
- Avdrag CFL -37 475 000
- Avdrag Boda A-resurs -3 766 000
- Avdrag kommunikationsklass -11 287 000
Underlag 733 461 897

Grundbidrag 677 765 897
Strukturbidrag 55 696 000
Totalt 733 461 897

Antal elev med elevpeng 2019 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 024 3 382 3 193 10 599

Grundbidrag 677 765 897

Underlag för grundbidrag per elev och år 63 946
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 748 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 11 775
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 76 469
+ Pålägg för administration 3% 2 294
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 78 763
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 726
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 83 489

Ersättning exkl Strukturbidrag

Total ersättning/underlag 884 897 694

Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493



Specifikation Ersättning 2020 Fristående skolor

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

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 050 92 188 3 330 82 074
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 050 92 188 3 330 97 823

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 3 232 97 200 3 529 82 273
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 3 232 97 200 3 529 98 022

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 2 823 85 174 3 082 81 827
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 2 823 85 174 3 082 97 575

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 78 744 5 190 156 321 5 666 84 411
Ersättning åk 7-9 kr/ år 94 493 5 190 156 321 5 666 100 160

Varav admin.Varav moms
Kunskapsskolan 2 386 4 914

Engelska skolan 2 391 4 926

Montessori Malmen 2 379 4 900

Borås Kristna skola 2 450 5 047
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms 

Slotts AB 

Grundskolenämndens beslut 

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

från och med den 1 januari 2020.               

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 2020 

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 2020 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   2 221 1 250   688 

16-30   4 443 2 500 1 376 

31-40  6 664 3 749 2 064 

41-                       8 886 4 999 2 751 

  

 

Ersättningarna har ökat med 3,7 % i jämförelse med 2019. 

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 2020. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

Beslutsunderlag 

1. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms Slott AB. 

2. Besvärshänvisning. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

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

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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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.  
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Budgetuppföljning per november 2019 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per november.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är +6,2 mkr vilket är en försämring från oktober. Inom 

personalkostnaderna finns fortsatt en vakanssituation inom elevhälsan samt 

lokalvård som genererar ett överskott. I prognos och utfall återfinns även ett 

statsbidrag från 2018 på 7,2 mkr som påverkar positivt 2019. 

 Prognosen för helåret är ett överskott på 14 mkr.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Budgetuppföljning per november 2019.                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

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

Det ekonomiska läget efter November har planerat försämrats från föregående månad. Överskottet för 
2019 beräknas dock fortfarande till 14 mkr och kommer dels av vakanssituation men även av ett 
statsbidrag från 2018 som inte behöver betalas tillbaka. Buffert på 9,9 mkr finns även kvar och kommer 
att påverka 2019 positivt om inget beslut tas ytterligare för att använda denna. 

Arbete med Budget 2020 är fortsatt i ett mellanskede. Kommunfullmäktige har 29:e november fattat 
beslut om Borås stad budget 2020 och där fanns ingen kompensation för ökade lokalkostnader samt 
personalomkostnadspålägg. 

Ekonomistyrning samt kommunalråden har informerats vid PLUPP-mötet i mars om den förväntade 
hyresutvecklingen. Bakgrunden är de ekonomiska effekter som förväntas uppstå till följd av renovering 
av nedslitna skolor och den utbyggnad av skolor som den demografiska utvecklingen förväntas 
innebära under den kommande femårsperioden. Hyreskostnaden beräknas öka med 10 mkr till 2020 
vilket är svårt att täcka med en 75%-ig uppräkning av kommunbidraget. 



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 1 324 489 1 324 490 -1 1 463 325 1 463 325 0 

Statsbidrag 137 296 124 336 12 960 136 349 143 549 7 200 

Ersättning 
Migrationsverk 

10 925 7 146 3 779 7 595 11 715 4 120 

Externt sålda 
platser 

7 938 8 136 -198 8 875 8 875 0 

Avgifter o övr int 137 129 133 022 4 107 145 665 145 665 0 

Summa 
intäkter 

1 617 777 1 597 130 20 647 1 761 809 1 773 129 11 320 

       

Kostnader       

Personal -1 076 770 -1 093 636 16 866 -1 197 377 -1 190 157 7 220 

Lokaler -138 596 -138 692 96 -151 514 -151 514 0 

Material -77 918 -64 352 -13 566 -72 121 -72 121 0 

Köpta platser -160 911 -161 570 659 -176 418 -176 418 0 

Skolskjuts -50 269 -44 417 -5 852 -49 160 -53 700 -4 540 

Övr tjänster -106 270 -93 831 -12 439 -114 529 -114 529 0 

Kapitalkostnad -800 -633 -167 -690 -690 0 

Summa 
kostnader 

-1 611 534 -1 597 131 -14 403 -1 761 809 -1 759 129 2 680 

       

Resultat 6 243 -1 6 244 0 14 000 14 000 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

22 516 16 273 6 244 16 272 30 273 14 000 

 

 

 



2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

  

Resultatet t.o.m November visar på ett överskott motsvarande 6,2 mkr. 

Prognosen för helåret är ett överskott på 14 mkr. 

  

Personal  

Personalöverskottet är t.o.m. November 16,8 mkr och kommer av; 

Elevhälsan 5,6 mkr 

Kost och Lokal 5,2 mkr (Anpassning till varannan-dag-städ samt förberedelse förskolan besparing) 

Administration 2,0 mkr 

Skolor 5,8 mkr (2,5 mkr avser särskolan pga svårighet att anställa med rätt behörighet) 

CFL -1,9 mkr ( Vägs upp av ökade intäkter för gymnasiet studiehandledning och modersmål) 

Flertalet skolor följer plan och har en personalkostnad under budget då elevantalet har minskat under 
året. Dvs skolan får ersättning utifrån antal elever och dessa är mindre än budgeterat. Denna minskning 
behöver resultera i en mindre kostnadsnivå på skolan. 

Resterande överskott inom personalkostnad (dvs exkluderat särskola) på 3,3 mkr kan se ut som en stor 
summa. Men skolorna omsätter 850 mkr i personalkostnad. Detta överskott motsvarar då mindre än 
0,5% eller ca 100 000 kr per skola och skall anses som ett tecken på ekonomisk kontroll och 
medvetenhet hos våra rektorer. 

Likvärdighetsbidrag 

Under 2018 betalades extra statsbidrag ut inom likvärdighetsbidraget (7,2 mkr). Bidraget användes 
under 2018 men osäkerhet fanns om redovisningen skulle godkännas eller om ett återkrav skulle 
komma. 

Bidraget balanserades över till 2019 i avvaktan på beslut om återkrav. Så blir inte fallet utan redovisning 
har godkänts och bidraget påverkar 2019 positivt med 7,2 mkr 

  

Skolskjuts 

Skolskjutskostnad är justerad med hjälp av buffert från den faktura som avsåg 2018 samt 
evakueringskostnad Sjömarken. Men det finns kvar en avvikelse mot budget på -5,8 mkr som är 
orsakad av en fortsatt volymökning inom skolskjuts. 
Prognos för helåret är satt till 53,7 mkr dvs 4,5 mkr utöver den under 2019 förändrade budgeten. 
December innehåller färre skoldagar vilket ska medföra en lägre kostnad för skolskjuts. 

  

  



Livsmedel 

Kostnaden för livsmedel fortsätter att öka sedan i Maj 2019. 

Fram till April följde kostnaden budget men avvikelsen är nu uppe i -5 mkr. 

Budget för livsmedel 2019 är 47,2 mkr men utfallet prognosticeras till 53 mkr dvs en avvikels på 
5,8 mkr. Helårseffekten på denna kostnadsökning blir ca 8,5 mkr vilket kommer påverka 2020. 

Kostnadsökningen är kopplad till införandet och finansiering av distributionscentralen. 

 

  

  

2.1.1.2 Prognos 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 459 550 

Central Lönesatsning, KS Beslut 2 100 

Kompensation ökade IT-kostnader 1 675 

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALT 1 463 325 



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 -2 134 -2 083 -51 -2 300 -1 850 

Administration -20 980 -21 112 132 -23 401 -19 878 

Förskoleklass -50 706 -55 157 4 451 -60 830 -59 989 

Särskola -39 739 -40 250 511 -43 701 -44 046 

Grundskola -930 025 -927 054 -2 971 -1 016 720 -1 029 974 

Fritidshem -94 006 -102 197 8 191 -112 557 -115 120 

Skolskjutsar (inkl admin) -52 147 -46 580 -5 567 -51 520 -44 895 

Kost och lokalvård -128 187 -130 034 1 847 -142 384 21 

Korttidstillsyn LSS -321 -22 -299 0 -628 

Buffert 0 0 0 -9 912 0 

Totalt -1 318 245 -1 324 489 6 244 -1 463 325 -1 316 359 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 14 612 0 14612 

Skolskjutsfaktura  1 200 13 412 

Evakuering Skolskjuts  3 500 9 912 

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 14 612 4 700 9 912 



3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  
Utfall Nov 

2019 
Utfall Okt 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 055 12 072 11 832 12 097 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 646 1 640 1 610 1 643 

Summa köpta platser  1 705 1 695 52  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

   94  

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

 10 489 10 526 10 369  

Sålda platser   53 66  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  
Utfall Nov 

2019 
Utfall Okt 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 399 1 401 1 415 1 433 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  78 77 74 74 

Summa köpta platser  84 81 76  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

   12  

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 340 1 342 1 365  

Sålda platser   53 12  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  
Utfall Nov 

2019 
Utfall Okt 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i särskola  107 107 101 106 

varav köpta platser    1  

Antal elever i kommunens särskolor  106 106 106  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  
Utfall Nov 

2019 
Utfall Okt 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 866 4 923 4 960 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  289 292 294 295 



Verksamhetsmått  
Utfall Nov 

2019 
Utfall Okt 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Summa köpta platser   24 308  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor  4 577 4 633 4 743 4 900 

Sålda platser    29  
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Kvalitetsrapport Fritidshem 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna Kvalitetsrapporten Fritidshem 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2019 är att redovisa resultat, analys och 

åtgärder inför 2020. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

Resultaten för fritidshemmen visar generellt en stor variation i kvalitet och 

brister i likvärdigheten mellan de olika fritidshemmen inom ett antal områden. 

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

har förtroende för personalen. Huvudmannen anser att kvalitet i fritidshemmen 

är god i sin helhet trots att resultatet i elevenkäten är något sämre jämfört med 

2018. Rapporten belyser brister som behöver åtgärdas, främst på längre sikt.  

 

Förbättringsarbete som föreslås omfattar främst verksamhetens uppdrag enligt 

läroplanen men också uppföljning och utveckling genom det systematiska 

kvalitetsarbetet samt samverkan mellan skolan och fritidshemmen. Skillnader i 

kvalitet kan främst förklaras av fritidshemmens olika förutsättningar när det 

gäller rektorernas ledarskap och kunskap om fritidshemmet, organisation och 

bemanning, personalomsättning, personalens kompetens samt grundläggande 

förutsättningar. För att öka kvaliteten i fritidshemmen behöver vissa 

grundläggande system först fungera väl såsom: schemaläggning, planeringstid, 

den fysiska miljöns utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och 

storlek, stöd och resurser för elever med särskilda behov och de olika 

yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag.  

Förvaltningen har under 2019 genomfört riktade åtgärder och många åtgärder 

fortsätter 2020. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat 

fritidshemmens utveckling i rätt riktning men det har gått för kort tid för att 

elever och rektorer ska kunna se effekterna fullt ut. 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 

utveckla kvaliteten i fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 

• Utveckla huvudmannastödet för att stärka rektorerna att leda 

fritidshemmen för att öka kvaliteten i verksamheten 
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• Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid 

• Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal  

               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport fritidshem 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelse för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Fritidshem 2019 

Sammanfattning  

 

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2019 är att redovisa resultat, analys och 

åtgärder inför 2020. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

Resultaten för fritidshemmen visar generellt en stor variation i kvalitet och 

brister i likvärdigheten mellan de olika fritidshemmen inom ett antal områden. 

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

och har förtroende för personalen. Huvudmannen anser att kvalitet i 

fritidshemmen är god i sin helhet trots att resultatet i elevenkäten är något 

sämre jämfört med 2018. Rapporten belyser brister som behöver åtgärdas, 

främst på längre sikt. Förbättringsarbete som föreslås omfattar främst 

verksamhetens uppdrag enligt läroplanen men också uppföljning och 

utveckling genom det systematiska kvalitetsarbetet samt samverkan mellan 

skolan och fritidshemmen. Skillnader i kvalitet kan främst förklaras av 

fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller rektorernas ledarskap och 

kunskap om fritidshemmet, organisation och bemanning, personalomsättning, 

personalens kompetens samt grundläggande förutsättningar. För att öka 

kvaliteten i fritidshemmen behöver vissa grundläggande förutsättningar först 

fungera väl såsom: schemaläggning, planeringstid, den fysiska miljöns 

utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och storlek, stöd och 

resurser för elever med särskilda behov och de olika yrkesgruppernas uppgifter 

och uppdrag.  

Förvaltningen har under 2019 genomfört riktade åtgärder och många åtgärder 

fortsätter 2020. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat 

fritidshemmens utveckling i rätt riktning men det har gått för kort tid för att 

elever och rektorer ska kunna se effekterna fullt ut. 

 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 

utveckla kvaliteten i fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 

 Utveckla huvudmannastödet för att stärka rektorerna att leda 

fritidshemmen för att öka kvaliteten i verksamheten 

 Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid 

 Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal  
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Fritidshem 2019 

1 Inledning 

 

 Fritidshemmet uppdrag 

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

2010:800) och läroplanen (läroplanens fjärde del). 2016 fick fritidshemmet en 

egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Läroplanens fjärde del 

ska tillsammans med den första och andra delen vara utgångspunkt för 

undervisningen i fritidshemmet. Fritidshemmet ska enligt Skolverket 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 

föräldrarnas 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 6 och 13 år. 

Undervisningen i fritidshemmet är anpassad till elever med lindrig, medelsvår 

eller grav intellektuell funktionsnedsättning. Fritidshemsverksamheten vid 

grundsärskola regleras av Lgr 11 som gäller elever i grundsärskolan i den del av 

deras utbildning 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 ett LSS-beslut.  

 Kvalitetsrapportens delar 

Kvalitetsrapport Fritidshem upprättas varje år.  
 
Datainsamling till rapporten består av fyra 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 
 

 Utdrag ur personalregister 
 

 Kvalitetskonferens med rektorer och nyckelpersoner från fritidshem 
2019-11-06. 
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Fritidshem 2019 

 
Efter redovisning av samtliga resultat presenteras analys och åtgärder för ökad 

kvalitet och trivsel i fritidshemmen. Analysarbetet har skett i flera steg och har 

involverat handläggare samt chef för Kvalitet och utveckling, strategisk 

utredare, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare på 

Grundskoleförvaltningen. En kvalitetskonferens för rektorer har genomförts 

2019-11-06, där rektorerna och nyckelpersoner från verksamheten har granskat 

fritidshems resultat och haft kollegiala samtal med andra rektorer och 

nyckelpersoner. Anteckningar från kvalitetskonferensen har också utgjort ett 

underlag i analysarbetet.  
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Fritidshem 2019 

2 Enkät till elever i årskurs 3  

Enkäten vänder sig till elever i årskurs 3 som går i fritidshem i Borås Stad. 

Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av hur eleverna uppfattar 

kvaliteten i fritidshemmen.  

 Svarsfrekvens 

Skala flertalig färgskala 

Skalan färgsätter respektive skolas svarsfrekvens utifrån en gradering där en 

hög svarsfrekvens ses som positivt och en låg som negativt. Högsta 

svarsfrekvensen får en mörkgrön färg och lägsta svarsfrekvensen får en 

mörkröd färg. Resterande mellanliggande svarsfrekvenser färgsätts med 

graderande färgsättning av ljusa nyanser av grönt, gult och ljusare nyanser av 

rött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

7(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Antal 
svarande 

elever 

Totalt 
möjligt 

svarande 
elever 

Svarsfrekvens 
(%) 

Aplaredskolan F-6 2 2 100,0 

Asklandaskolan F-6 28 28 100,0 

Bergdalskolan F-6 45 45 100,0 

Bodaskolan F-6 11 20 55,0 

Borgstenaskolan F-6 7 7 100,0 

Bredaredskolan F-6 19 19 100,0 

Byttorpskolan F-6 18 18 100,0 

Daltorpskolan F-6 15 15 100,0 

Dannikeskolan F-6 5 5 100,0 

Ekarängskolan F-6 28 31 90,3 

Engelbrektskolan 1-6 25 25 100,0 

Erikslundskolan F-6 10 14 71,4 

Fjärdingskolan F-6 14 14 100,0 

Gula skolan F-6 16 16 100,0 

Gånghesterskolan F-6 9 9 100,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 49 58 84,5 

Kerstinsgårdskolan F-3 15 18 83,3 

Kinnarummaskolan F-6 4 4 100,0 

Kristinebergskolan F-6 35 46 76,1 

Myråsskolan F-6 53 53 100,0 

Målsrydskolan F-6 6 11 54,5 

Rångedalaskolan F-6 * * * 

Sandaredskolan F-6 36 49 73,5 

Sandhultskolan F-6 16 16 100,0 

Sjöboskolan F-6 3 38 7,9 

Sjömarkenskolan F-6 24 24 100,0 

Sparsörskolan F-6 31 33 93,9 

Svaneholmskolan F-6 6 6 100,0 

Svedjeskolan F-3 13 13 100,0 

Särlaskolan F-6 16 16 100,0 

Trandaredskolan F-6 41 45 91,1 

Tummarpskolan F-3 33 37 89,2 

Viskaforsskolan F-6 31 31 100,0 

Äsperedskolan F-6 * * * 

Borås Stad 664 766 86,7 

*Ej deltagit i undersökningen 
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 Lärande i fritidshemmet  

Fritidshem 

På fritids lär jag mig saker (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 69,0 24,1 3,4 3,4 42,9 35,7 14,3 7,1 

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

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

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

Bredaredskolan F-6 22,2 44,4 22,2 11,1 42,1 31,6 21,1 5,3 

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

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

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

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

Engelbrektskolan 1-6 92,7 7,3 0,0 0,0 72,0 20,0 4,0 4,0 

Erikslundskolan F-6 28,6 57,1 0,0 14,3 40,0 40,0 20,0 0,0 

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

Gula skolan F-6 41,2 29,4 11,8 17,6 43,8 18,8 31,3 6,3 

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

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

Kerstinsgårdskolan F-3 54,5 36,4 4,5 4,5 26,7 53,3 6,7 13,3 

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

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

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

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

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

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

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

Sjöboskolan F-6 53,3 40,0 0,0 6,7 33,3 0,0 66,7 0,0 

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

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

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 38,5 53,8 7,7 0,0 

Särlaskolan F-6 33,3 33,3 33,3 0,0 50,0 37,5 12,5 0,0 

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

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

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

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

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

*Ej deltagit i undersökningen 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

9(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

De vuxna på fritids leder aktiviteter (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 82,1 14,3 3,6 0,0 53,6 35,7 3,6 7,1 

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

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 7,1 0,0 72,7 9,1 9,1 9,1 

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

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

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

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

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

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

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

Erikslundskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 

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

Gula skolan F-6 81,3 12,5 0,0 6,3 18,8 56,3 18,8 6,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

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

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 78,6 14,3 0,0 7,1 57,1 35,7 0,0 7,1 

Bergdalskolan F-6 73,3 20,0 3,3 3,3 48,9 17,8 17,8 15,6 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 72,7 0,0 27,3 0,0 

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

Bredaredskolan F-6 44,4 33,3 11,1 11,1 52,6 31,6 10,5 5,3 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 5,6 5,6 

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

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

Ekarängskolan F-6 66,7 14,8 3,7 14,8 46,4 32,1 10,7 10,7 

Engelbrektskolan 1-6 78,6 14,3 2,4 4,8 84,0 4,0 12,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

Myråsskolan F-6 75,0 20,0 0,0 5,0 62,3 30,2 3,8 3,8 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

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

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

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

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

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 69,2 23,1 7,7 0,0 

Särlaskolan F-6 33,3 33,3 33,3 0,0 75,0 6,3 12,5 6,3 

Trandaredskolan F-6 74,5 12,8 0,0 12,8 68,3 22,0 0,0 9,8 

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

Viskaforsskolan F-6 45,8 29,2 12,5 12,5 67,7 22,6 6,5 3,2 

Äsperedskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 * * * * 

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

*Ej deltagit i undersökningen  
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 Fritidshemmet och omvärlden 

Fritidshem 

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

2018 2019 

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 

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

Bergdalskolan F-6 16,7 23,3 36,7 23,3 15,6 4,4 46,7 33,3 

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

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

Bredaredskolan F-6 0,0 55,6 22,2 22,2 36,8 31,6 21,1 10,5 

Byttorpskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 55,6 33,3 0,0 11,1 

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

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

Ekarängskolan F-6 28,6 35,7 14,3 21,4 46,4 35,7 14,3 3,6 

Engelbrektskolan 1-6 92,9 7,1 0,0 0,0 12,0 36,0 36,0 16,0 

Erikslundskolan F-6 14,3 28,6 28,6 28,6 50,0 10,0 40,0 0,0 

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

Gula skolan F-6 87,5 6,3 6,3 0,0 68,8 18,8 12,5 0,0 

Gånghesterskolan F-6 37,5 37,5 12,5 12,5 11,1 33,3 33,3 22,2 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 43,5 0,0 0,0 67,3 30,6 0,0 2,0 

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

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

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

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

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Sandaredskolan F-6 56,4 17,9 15,4 10,3 42 39 3 17 

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

Sjöboskolan F-6 40,0 33,3 13,3 13,3 66,7 0,0 0,0 33,3 

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

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

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

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

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 18,8 20,8 20,8 39,6 36,6 29,3 9,8 24,4 

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

Viskaforsskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 41,9 25,8 6,5 25,8 

Äsperedskolan F-6 50,0 37,5 12,5 0,0 * * * * 

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

*Ej deltagit i undersökningen  
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Fritidshem 

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

2018 2019 

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 

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

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

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 7,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Borgstenaskolan F-6 55,6 22,2 11,1 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

Engelbrektskolan 1-6 78,6 19,0 0,0 2,4 72,0 24,0 4,0 0,0 

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

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

Gula skolan F-6 46,7 33,3 13,3 6,7 43,8 31,3 25,0 0,0 

Gånghesterskolan F-6 37,5 62,5 0,0 0,0 22,2 44,4 22,2 11,1 

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

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

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

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

Myråsskolan F-6 82,9 14,6 0,0 2,4 75,5 24,5 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 40,0 40,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Sjöboskolan F-6 62,5 31,3 6,3 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

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

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

Svaneholmskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 

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

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

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

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

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

*Ej deltagit i undersökningen 
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  Samspel mellan elever och vuxna 

Fritidshem 

På fritids har jag kompisar (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 96,6 3,4 0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 86,7 6,7 4,4 2,2 

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

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 84,2 15,8 0,0 0,0 

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

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

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

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

Engelbrektskolan 1-6 95,1 4,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målsrydskolan F-6 100,0 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 * * * * 

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

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

Sjöboskolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

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

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

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 

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

2018 2019 

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 

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

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

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 

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

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

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

Engelbrektskolan 1-6 95,2 4,8 0,0 0,0 92,0 4,0 4,0 0,0 

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

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

Gula skolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 56,3 31,3 12,5 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

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

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

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

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 15,4 7,7 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 68,8 25,0 0,0 6,3 

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

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

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

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

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

*Ej deltagit i undersökningen 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

15(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

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

2018 2019 

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 

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

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

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

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

Dannikeskolan F-6 14,3 42,9 14,3 28,6 80,0 20,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 66,7 29,6 0,0 3,7 75,0 21,4 3,6 0,0 

Engelbrektskolan 1-6 88,1 11,9 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 57,1 42,9 0,0 0,0 60,0 10,0 20,0 10,0 

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

Gula skolan F-6 93,8 6,3 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 

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

Kerstinsgårdskolan F-3 86,4 13,6 0,0 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 

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

Kristinebergskolan F-6 76,2 9,5 14,3 0,0 82,9 17,1 0,0 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 7,5 0,0 2,5 90,6 9,4 0,0 0,0 

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 54,5 27,3 0,0 18,2 100,0 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 

Sjömarkenskolan F-6 72,7 27,3 0,0 0,0 83,3 12,5 4,2 0,0 

Sparsörskolan F-6 76,9 15,4 0,0 7,7 67,7 32,3 0,0 0,0 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 0,0 

Trandaredskolan F-6 95,8 4,2 0,0 0,0 80,5 17,1 0,0 2,4 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 93,9 6,1 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 83,3 12,5 4,2 0,0 67,7 25,8 3,2 3,2 

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

Borås Stad 84,3 12,0 1,7 2,1 81,6 15,5 1,8 1,1 

*Ej deltagit i undersökningen 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

16(59) 

 

Fritidshem 2019 

  Elevinflytande i fritidshemmet 

Fritidshem 

På fritids får jag vara med och bestämma vilka 
aktiviteter vi ska göra (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 41,4 44,8 6,9 6,9 25,0 39,3 10,7 25,0 

Bergdalskolan F-6 34,4 43,8 3,1 18,8 24,4 26,7 24,4 24,4 

Bodaskolan F-6 28,6 57,1 7,1 7,1 27,3 18,2 45,5 9,1 

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

Bredaredskolan F-6 33,3 22,2 33,3 11,1 31,6 36,8 21,1 10,5 

Byttorpskolan F-6 11,1 11,1 55,6 22,2 38,9 55,6 5,6 0,0 

Daltorpskolan F-6 64,3 21,4 0,0 14,3 20,0 46,7 20,0 13,3 

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

Ekarängskolan F-6 25,0 60,7 3,6 10,7 14,3 32,1 53,6 0,0 

Engelbrektskolan 1-6 42,9 42,9 4,8 9,5 32,0 40,0 20,0 8,0 

Erikslundskolan F-6 14,3 57,1 28,6 0,0 40,0 20,0 30,0 10,0 

Fjärdingskolan F-6 18,2 18,2 63,6 0,0 35,7 28,6 28,6 7,1 

Gula skolan F-6 5,9 52,9 23,5 17,6 18,8 25,0 56,3 0,0 

Gånghesterskolan F-6 37,5 50,0 0,0 12,5 33,3 44,4 22,2 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 30,4 60,9 0,0 8,7 65,3 26,5 6,1 2,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 38,1 47,6 9,5 4,8 60,0 26,7 6,7 6,7 

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

Kristinebergskolan F-6 28,6 38,1 28,6 4,8 37,1 48,6 8,6 5,7 

Myråsskolan F-6 43,9 34,1 4,9 17,1 45,3 34,0 7,5 13,2 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Sandaredskolan F-6 56,4 23,1 12,8 7,7 52,8 36,1 8,3 2,8 

Sandhultskolan F-6 16,7 50,0 16,7 16,7 62,5 37,5 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 6,7 66,7 13,3 13,3 33,3 0,0 33,3 33,3 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 9,1 18,2 36,4 33,3 41,7 12,5 12,5 

Sparsörskolan F-6 34,6 26,9 19,2 19,2 32,3 35,5 16,1 16,1 

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

Svedjeskolan F-3 14,3 42,9 28,6 14,3 30,8 61,5 7,7 0,0 

Särlaskolan F-6 0,0 66,7 33,3 0,0 12,5 25,0 50,0 12,5 

Trandaredskolan F-6 40,4 38,3 6,4 14,9 43,9 31,7 9,8 14,6 

Tummarpskolan F-3 47,1 29,4 17,6 5,9 36,4 27,3 15,2 21,2 

Viskaforsskolan F-6 20,8 16,7 50,0 12,5 41,9 38,7 6,5 12,9 

Äsperedskolan F-6 50,0 37,5 0,0 12,5 * * * * 

Borås Stad 36,2 38,1 13,7 12,0 38,6 34,8 16,4 10,2 

*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

17(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

På fritids får tjejer och killar vara med och 
bestämma lika mycket (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 88,9 3,7 7,4 0,0 71,4 21,4 3,6 3,6 

Bergdalskolan F-6 93,5 3,2 0,0 3,2 77,8 15,6 4,4 2,2 

Bodaskolan F-6 85,7 7,1 0,0 7,1 81,8 0,0 18,2 0,0 

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

Bredaredskolan F-6 88,9 0,0 0,0 11,1 84,2 10,5 0,0 5,3 

Byttorpskolan F-6 77,8 11,1 11,1 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 

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

Dannikeskolan F-6 42,9 42,9 14,3 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 

Engelbrektskolan 1-6 92,9 4,8 2,4 0,0 80,0 16,0 0,0 4,0 

Erikslundskolan F-6 57,1 14,3 14,3 14,3 40,0 30,0 20,0 10,0 

Fjärdingskolan F-6 27,3 18,2 54,5 0,0 71,4 7,1 14,3 7,1 

Gula skolan F-6 75,0 18,8 6,3 0,0 50,0 43,8 0,0 6,3 

Gånghesterskolan F-6 75,0 12,5 0,0 12,5 88,9 11,1 0,0 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 82,6 13,0 0,0 4,3 85,7 8,2 2,0 4,1 

Kerstinsgårdskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 86,7 6,7 0,0 6,7 

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

Kristinebergskolan F-6 71,4 19,0 0,0 9,5 74,3 22,9 2,9 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 92,5 1,9 0,0 5,7 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 100,0 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 

Sjömarkenskolan F-6 72,7 18,2 0,0 9,1 83,3 8,3 4,2 4,2 

Sparsörskolan F-6 80,0 16,0 0,0 4,0 71,0 19,4 6,5 3,2 

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 31,3 31,3 12,5 

Trandaredskolan F-6 84,8 4,3 2,2 8,7 75,6 14,6 0,0 9,8 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 81,8 12,1 0,0 6,1 

Viskaforsskolan F-6 70,8 16,7 4,2 8,3 83,9 6,5 3,2 6,5 

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

Borås Stad 81,6 10,7 2,9 4,8 77,3 13,4 4,4 5,0 

*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

18(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

På fritids lyssnar de vuxna på vad jag tycker (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 75,0 17,9 3,6 3,6 

Bergdalskolan F-6 71,0 19,4 3,2 6,5 64,4 24,4 0,0 11,1 

Bodaskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 63,6 18,2 18,2 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 55,6 44,4 0,0 0,0 52,6 31,6 10,5 5,3 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 26,7 46,7 0,0 26,7 

Dannikeskolan F-6 14,3 28,6 28,6 28,6 60,0 20,0 0,0 20,0 

Ekarängskolan F-6 71,4 17,9 7,1 3,6 32,1 35,7 21,4 10,7 

Engelbrektskolan 1-6 85,4 12,2 0,0 2,4 68,0 32,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 57,1 28,6 14,3 0,0 40,0 30,0 20,0 10,0 

Fjärdingskolan F-6 27,3 18,2 54,5 0,0 50,0 28,6 21,4 0,0 

Gula skolan F-6 68,8 31,3 0,0 0,0 50,0 18,8 25,0 6,3 

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

Hestra Midgårdskolan F-6 78,3 17,4 0,0 4,3 93,9 6,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 86,7 6,7 0,0 6,7 25,0 75,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 66,7 19,0 14,3 0,0 80,0 17,1 2,9 0,0 

Myråsskolan F-6 71,8 20,5 0,0 7,7 83,0 15,1 0,0 1,9 

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 58,3 25,0 0,0 16,7 87,5 12,5 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 80,0 13,3 0,0 6,7 66,7 33,3 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 45,5 54,5 0,0 0,0 58,3 33,3 4,2 4,2 

Sparsörskolan F-6 87,5 12,5 0,0 0,0 71,0 22,6 0,0 6,5 

Svaneholmskolan F-6 80,0 10,0 0,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 31,3 37,5 12,5 18,8 

Trandaredskolan F-6 81,3 16,7 0,0 2,1 53,7 29,3 4,9 12,2 

Tummarpskolan F-3 70,6 23,5 0,0 5,9 72,7 18,2 0,0 9,1 

Viskaforsskolan F-6 70,8 20,8 8,3 0,0 54,8 35,5 3,2 6,5 

Äsperedskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 * * * * 

Borås Stad 73,7 19,3 3,6 3,3 65,5 24,5 4,4 5,6 

*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 
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Fritidshem 2019 

 Trygg i fritidshemmet 

Fritidshem 

Jag vet vem jag kan prata med om någon har 
varit elak mot en kompis (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 93,1 6,9 0,0 0,0 82,1 7,1 3,6 7,1 

Bergdalskolan F-6 90,6 6,3 3,1 0,0 66,7 8,9 17,8 6,7 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 81,8 0,0 9,1 9,1 

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

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 78,9 5,3 0,0 15,8 

Byttorpskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 85,7 7,1 0,0 7,1 86,7 0,0 0,0 13,3 

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

Ekarängskolan F-6 92,6 3,7 0,0 3,7 67,9 28,6 3,6 0,0 

Engelbrektskolan 1-6 92,9 7,1 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 54,5 9,1 18,2 18,2 85,7 0,0 7,1 7,1 

Gula skolan F-6 82,4 11,8 0,0 5,9 68,8 31,3 0,0 0,0 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 66,7 22,2 0,0 11,1 

Hestra Midgårdskolan F-6 91,3 8,7 0,0 0,0 83,7 14,3 0,0 2,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 90,5 9,5 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 

Kristinebergskolan F-6 66,7 23,8 0,0 9,5 85,7 11,4 2,9 0,0 

Myråsskolan F-6 90,0 2,5 2,5 5,0 92,5 5,7 0,0 1,9 

Målsrydskolan F-6 80,0 0,0 20,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 100,0 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 

Sjömarkenskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 83,3 8,3 8,3 0,0 

Sparsörskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 83,9 12,9 0,0 3,2 

Svaneholmskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 0,0 14,3 0,0 84,6 7,7 0,0 7,7 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 12,5 0,0 

Trandaredskolan F-6 89,4 6,4 0,0 4,3 75,6 17,1 0,0 7,3 

Tummarpskolan F-3 88,2 11,8 0,0 0,0 84,8 15,2 0,0 0,0 

Viskaforsskolan F-6 95,8 4,2 0,0 0,0 83,9 9,7 3,2 3,2 

Äsperedskolan F-6 75,0 12,5 0,0 12,5 * * * * 

Borås Stad 86,6 9,3 1,4 2,7 82,2 11,1 3,3 3,3 

*Ej deltagit i undersökningen 
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Fritidshem 2019 

Fritidshem 

De vuxna på fritids gör någonting om de får reda 
på att någon varit elak mot en person (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 85,7 7,1 3,6 3,6 78,6 21,4 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 86,7 10,0 3,3 0,0 71,1 15,6 2,2 11,1 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 81,8 0,0 18,2 0,0 

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

Bredaredskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 63,2 31,6 5,3 0,0 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 94,4 5,6 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 92,9 0,0 0,0 7,1 60,0 26,7 0,0 13,3 

Dannikeskolan F-6 28,6 28,6 42,9 0,0 80,0 0,0 0,0 20,0 

Ekarängskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 78,6 17,9 3,6 0,0 

Engelbrektskolan 1-6 83,3 14,3 0,0 2,4 92,0 8,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 72,7 18,2 9,1 0,0 78,6 7,1 7,1 7,1 

Gula skolan F-6 50,0 43,8 0,0 6,3 62,5 25,0 12,5 0,0 

Gånghesterskolan F-6 50,0 50,0 0,0 0,0 55,6 33,3 0,0 11,1 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13,0 0,0 0,0 95,9 4,1 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 81,0 19,0 0,0 0,0 66,7 26,7 0,0 6,7 

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

Myråsskolan F-6 92,5 5,0 2,5 0,0 83,0 11,3 1,9 3,8 

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

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

Sjömarkenskolan F-6 54,5 45,5 0,0 0,0 87,5 8,3 0,0 4,2 

Sparsörskolan F-6 92,0 8,0 0,0 0,0 74,2 22,6 0,0 3,2 

Svaneholmskolan F-6 100,0 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 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 62,5 25,0 6,3 6,3 

Trandaredskolan F-6 93,6 4,3 0,0 2,1 80,5 19,5 0,0 0,0 

Tummarpskolan F-3 94,1 5,9 0,0 0,0 87,9 9,1 0,0 3,0 

Viskaforsskolan F-6 79,2 20,8 0,0 0,0 71,0 19,4 3,2 6,5 

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

Borås Stad 82,8 13,6 1,9 1,7 79,8 14,5 2,3 3,5 

*Ej deltagit i undersökningen 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

21(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Jag känner mig säker på fritids (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 96,4 3,6 0,0 0,0 78,6 17,9 3,6 0,0 

Bergdalskolan F-6 90,3 6,5 0,0 3,2 86,7 11,1 0,0 2,2 

Bodaskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 68,4 26,3 0,0 5,3 

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

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

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

Ekarängskolan F-6 85,2 11,1 0,0 3,7 53,6 28,6 10,7 7,1 

Engelbrektskolan 1-6 97,6 2,4 0,0 0,0 88,0 12,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 60,0 20,0 0,0 20,0 

Fjärdingskolan F-6 27,3 54,5 9,1 9,1 57,1 14,3 14,3 14,3 

Gula skolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 43,8 50,0 6,3 0,0 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25,0 0,0 0,0 44,4 44,4 11,1 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 95,9 2,0 0,0 2,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 81,0 19,0 0,0 0,0 86,7 0,0 6,7 6,7 

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

Kristinebergskolan F-6 76,2 19,0 4,8 0,0 88,6 8,6 0,0 2,9 

Myråsskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 88,7 11,3 0,0 0,0 

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 66,7 16,7 0,0 16,7 75,0 25,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 81,3 18,8 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 45,5 54,5 0,0 0,0 79,2 20,8 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 88,0 12,0 0,0 0,0 87,1 9,7 0,0 3,2 

Svaneholmskolan F-6 80,0 10,0 0,0 10,0 100,0 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 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 85,4 12,5 2,1 0,0 85,4 14,6 0,0 0,0 

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

Viskaforsskolan F-6 75,0 20,8 0,0 4,2 80,6 9,7 3,2 6,5 

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

Borås Stad 84,6 13,5 0,5 1,4 80,3 14,8 2,4 2,6 

*Ej deltagit i undersökningen 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

22(59) 

 

Fritidshem 2019 

 Miljö i fritidshemmet 

Fritidshem 

På fritids finns det ställen inomhus där jag kan 
sitta i lugn och ro när jag vill (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 62,1 27,6 6,9 3,4 35,7 32,1 28,6 3,6 

Bergdalskolan F-6 50,0 34,4 9,4 6,3 42,2 26,7 22,2 8,9 

Bodaskolan F-6 57,1 28,6 14,3 0,0 81,8 0,0 18,2 0,0 

Borgstenaskolan F-6 55,6 33,3 0,0 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 22,2 55,6 0,0 22,2 21,1 52,6 15,8 10,5 

Byttorpskolan F-6 66,7 22,2 11,1 0,0 38,9 44,4 11,1 5,6 

Daltorpskolan F-6 42,9 21,4 35,7 0,0 33,3 20,0 26,7 20,0 

Dannikeskolan F-6 0,0 16,7 50,0 33,3 60,0 40,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 46,4 39,3 7,1 7,1 25,0 35,7 32,1 7,1 

Engelbrektskolan 1-6 61,9 28,6 9,5 0,0 52,0 24,0 16,0 8,0 

Erikslundskolan F-6 14,3 71,4 0,0 14,3 40,0 20,0 30,0 10,0 

Fjärdingskolan F-6 36,4 36,4 27,3 0,0 64,3 14,3 21,4 0,0 

Gula skolan F-6 5,9 58,8 35,3 0,0 25,0 18,8 43,8 12,5 

Gånghesterskolan F-6 37,5 50,0 12,5 0,0 33,3 44,4 22,2 0,0 

Hestra Midgårdskolan F-6 56,5 43,5 0,0 0,0 65,3 28,6 2,0 4,1 

Kerstinsgårdskolan F-3 59,1 27,3 13,6 0,0 66,7 13,3 20,0 0,0 

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

Kristinebergskolan F-6 61,9 19,0 19,0 0,0 71,4 20,0 5,7 2,9 

Myråsskolan F-6 65,9 24,4 2,4 7,3 58,5 32,1 7,5 1,9 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Sandaredskolan F-6 56,8 24,3 16,2 2,7 30,6 38,9 30,6 0,0 

Sandhultskolan F-6 50,0 25,0 8,3 16,7 75,0 25,0 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 50,0 37,5 12,5 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 18,2 36,4 36,4 9,1 33,3 50,0 16,7 0,0 

Sparsörskolan F-6 44,4 33,3 14,8 7,4 48,4 41,9 9,7 0,0 

Svaneholmskolan F-6 70,0 30,0 0,0 0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 23,1 53,8 23,1 0,0 

Särlaskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 18,8 25,0 56,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 40,4 36,2 14,9 8,5 51,2 34,1 7,3 7,3 

Tummarpskolan F-3 64,7 17,6 11,8 5,9 42,4 30,3 21,2 6,1 

Viskaforsskolan F-6 41,7 41,7 16,7 0,0 48,4 29,0 16,1 6,5 

Äsperedskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 * * * * 

Borås Stad 50,8 32,3 12,4 4,6 47,7 30,4 17,5 4,4 

*Ej deltagit i undersökningen 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

23(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Det finns saker på fritids som jag tycker är kul 
att använda (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 86,2 13,8 0,0 0,0 75,0 21,4 3,6 0,0 

Bergdalskolan F-6 90,3 6,5 0,0 3,2 73,3 11,1 8,9 6,7 

Bodaskolan F-6 78,6 21,4 0,0 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 0,0 22,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 88,9 11,1 0,0 0,0 52,6 21,1 10,5 15,8 

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

Daltorpskolan F-6 64,3 28,6 7,1 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 

Dannikeskolan F-6 71,4 14,3 14,3 0,0 60,0 0,0 20,0 20,0 

Ekarängskolan F-6 85,7 7,1 3,6 3,6 75,0 7,1 7,1 10,7 

Engelbrektskolan 1-6 95,2 4,8 0,0 0,0 92,0 4,0 4,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 54,5 27,3 18,2 0,0 64,3 14,3 21,4 0,0 

Gula skolan F-6 56,3 31,3 6,3 6,3 75,0 12,5 12,5 0,0 

Gånghesterskolan F-6 62,5 25,0 12,5 0,0 66,7 22,2 0,0 11,1 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13,0 0,0 0,0 89,8 8,2 2,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 77,3 13,6 9,1 0,0 53,3 20,0 26,7 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 57,1 33,3 9,5 0,0 88,6 5,7 5,7 0,0 

Myråsskolan F-6 87,8 9,8 0,0 2,4 86,8 11,3 0,0 1,9 

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

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

Sandaredskolan F-6 80,6 13,9 2,8 2,8 77,8 11,1 8,3 2,8 

Sandhultskolan F-6 58,3 25,0 0,0 16,7 100,0 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 

Sjömarkenskolan F-6 54,5 36,4 9,1 0,0 70,8 29,2 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 76,0 20,0 4,0 0,0 74,2 19,4 3,2 3,2 

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

Svedjeskolan F-3 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Särlaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 56,3 37,5 6,3 0,0 

Trandaredskolan F-6 89,6 4,2 0,0 6,3 78,0 19,5 2,4 0,0 

Tummarpskolan F-3 82,4 17,6 0,0 0,0 78,8 18,2 0,0 3,0 

Viskaforsskolan F-6 87,5 8,3 0,0 4,2 77,4 12,9 3,2 6,5 

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

Borås Stad 82,1 13,3 2,7 1,9 78,3 14,6 4,5 2,6 

*Ej deltagit i undersökningen 

 
 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

24(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Jag tycker att det är bra inomhus på fritids (%) 

2018 2019 

Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt Ja Oftast Nej 

Vet 
ej/ 

Ingen 
åsikt 

Aplaredskolan F-6 75,0 13 0 13 50 50 0 0 

Asklandaskolan F-6 86,2 10 0 3 79 18 4 0 

Bergdalskolan F-6 93,5 3 3 0 87 7 4 2 

Bodaskolan F-6 78,6 21 0 0 91 0 9 0 

Borgstenaskolan F-6 77,8 22 0 0 100 0 0 0 

Bredaredskolan F-6 88,9 0 11 0 63 16 16 5 

Byttorpskolan F-6 66,7 22 11 0 72 17 11 0 

Daltorpskolan F-6 64,3 29 7 0 73 27 0 0 

Dannikeskolan F-6 57,1 29 0 14 60 20 0 20 

Ekarängskolan F-6 85,7 7 4 4 82 14 4 0 

Engelbrektskolan 1-6 81,0 19 0 0 76 24 0 0 

Erikslundskolan F-6 71,4 14 14 0 40 60 0 0 

Fjärdingskolan F-6 45,5 27 27 0 64 14 14 7 

Gula skolan F-6 81,3 19 0 0 56 38 0 6 

Gånghesterskolan F-6 75,0 25 0 0 56 33 11 0 

Hestra Midgårdskolan F-6 87,0 13 0 0 96 2 0 2 

Kerstinsgårdskolan F-3 77,3 23 0 0 80 13 7 0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0 0 0 50 25 25 0 

Kristinebergskolan F-6 61,9 24 14 0 89 11 0 0 

Myråsskolan F-6 95,1 5 0 0 94 6 0 0 

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

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

Sandaredskolan F-6 78,4 16 5 0 67 31 3 0 

Sandhultskolan F-6 83,3 0 0 17 100 0 0 0 

Sjöboskolan F-6 75,0 25 0 0 67 33 0 0 

Sjömarkenskolan F-6 63,6 36 0 0 50 42 4 4 

Sparsörskolan F-6 72,0 20 8 0 81 13 0 6 

Svaneholmskolan F-6 70,0 30 0 0 83 0 17 0 

Svedjeskolan F-3 85,7 14 0 0 92 8 0 0 

Särlaskolan F-6 100,0 0 0 0 75 13 0 13 

Trandaredskolan F-6 85,1 15 0 0 73 27 0 0 

Tummarpskolan F-3 82,4 12 6 0 79 18 0 3 

Viskaforsskolan F-6 87,5 8 0 4 65 26 3 6 

Äsperedskolan F-6 87,5 13 0 0 * * * * 

Borås Stad 81,1 14,8 2,9 1,2 78,2 16,9 2,9 2,1 

*Ej deltagit i undersökningen 
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Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

25(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Jag tycker att det är bra utomhus på fritids (%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 75,9 24,1 0,0 0,0 71,4 25,0 0,0 3,6 

Bergdalskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 66,7 17,8 13,3 2,2 

Bodaskolan F-6 71,4 28,6 0,0 0,0 54,5 0,0 45,5 0,0 

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

Bredaredskolan F-6 55,6 22,2 22,2 0,0 63,2 10,5 15,8 10,5 

Byttorpskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 72,2 27,8 0,0 0,0 

Daltorpskolan F-6 42,9 42,9 14,3 0,0 73,3 20,0 6,7 0,0 

Dannikeskolan F-6 42,9 28,6 28,6 0,0 80,0 0,0 0,0 20,0 

Ekarängskolan F-6 57,1 25,0 10,7 7,1 28,6 46,4 21,4 3,6 

Engelbrektskolan 1-6 83,3 16,7 0,0 0,0 84,0 16,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 42,9 57,1 0,0 0,0 70,0 10,0 20,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 9,1 36,4 54,5 0,0 35,7 21,4 42,9 0,0 

Gula skolan F-6 68,8 25,0 6,3 0,0 56,3 25,0 12,5 6,3 

Gånghesterskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 33,3 44,4 11,1 11,1 

Hestra Midgårdskolan F-6 73,9 21,7 0,0 4,3 85,7 12,2 0,0 2,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 68,2 27,3 4,5 0,0 60,0 33,3 0,0 6,7 

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

Kristinebergskolan F-6 81,0 19,0 0,0 0,0 77,1 14,3 5,7 2,9 

Myråsskolan F-6 78,0 19,5 0,0 2,4 81,1 17,0 1,9 0,0 

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

Rångedalaskolan F-6 100,0 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 

Sandhultskolan F-6 83,3 0,0 0,0 16,7 87,5 12,5 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 68,8 31,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 63,6 27,3 9,1 0,0 75,0 20,8 4,2 0,0 

Sparsörskolan F-6 80,0 20,0 0,0 0,0 54,8 32,3 12,9 0,0 

Svaneholmskolan F-6 90,0 10,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 16,7 

Svedjeskolan F-3 71,4 28,6 0,0 0,0 61,5 30,8 7,7 0,0 

Särlaskolan F-6 33,3 0,0 66,7 0,0 25,0 12,5 62,5 0,0 

Trandaredskolan F-6 68,1 23,4 4,3 4,3 63,4 26,8 4,9 4,9 

Tummarpskolan F-3 70,6 23,5 5,9 0,0 75,8 18,2 3,0 3,0 

Viskaforsskolan F-6 54,2 41,7 0,0 4,2 67,7 22,6 3,2 6,5 

Äsperedskolan F-6 75,0 12,5 12,5 0,0 * * * * 

Borås Stad 70,5 23,9 4,1 1,5 67,8 20,9 8,6 2,7 

*Ej deltagit i undersökningen 

 
 
 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

26(59) 

 

Fritidshem 2019 

Fritidshem 

Det finns saker utomhus som jag gillar att göra 
(%) 

2018 2019 

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 

Asklandaskolan F-6 75,9 24,1 0,0 0,0 82,1 17,9 0,0 0,0 

Bergdalskolan F-6 83,9 9,7 6,5 0,0 68,9 20,0 6,7 4,4 

Bodaskolan F-6 92,9 7,1 0,0 0,0 63,6 9,1 27,3 0,0 

Borgstenaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Bredaredskolan F-6 33,3 55,6 11,1 0,0 52,6 31,6 15,8 0,0 

Byttorpskolan F-6 66,7 33,3 0,0 0,0 88,9 5,6 0,0 5,6 

Daltorpskolan F-6 71,4 21,4 7,1 0,0 53,3 33,3 0,0 13,3 

Dannikeskolan F-6 28,6 0,0 42,9 28,6 20,0 80,0 0,0 0,0 

Ekarängskolan F-6 59,3 29,6 7,4 3,7 64,3 21,4 7,1 7,1 

Engelbrektskolan 1-6 83,3 14,3 0,0 2,4 84,0 16,0 0,0 0,0 

Erikslundskolan F-6 85,7 14,3 0,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 

Fjärdingskolan F-6 45,5 18,2 36,4 0,0 57,1 21,4 21,4 0,0 

Gula skolan F-6 68,8 18,8 12,5 0,0 75,0 18,8 6,3 0,0 

Gånghesterskolan F-6 62,5 37,5 0,0 0,0 22,2 55,6 0,0 22,2 

Hestra Midgårdskolan F-6 81,8 18,2 0,0 0,0 89,8 10,2 0,0 0,0 

Kerstinsgårdskolan F-3 90,9 4,5 4,5 0,0 60,0 33,3 6,7 0,0 

Kinnarummaskolan F-6 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Kristinebergskolan F-6 85,7 9,5 4,8 0,0 77,1 17,1 2,9 2,9 

Myråsskolan F-6 73,2 22,0 0,0 4,9 81,1 18,9 0,0 0,0 

Målsrydskolan F-6 60,0 20,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

Sandaredskolan F-6 75,0 22,2 2,8 0,0 72,2 13,9 13,9 0,0 

Sandhultskolan F-6 50,0 33,3 0,0 16,7 93,8 6,3 0,0 0,0 

Sjöboskolan F-6 56,3 43,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sjömarkenskolan F-6 36,4 45,5 9,1 9,1 66,7 33,3 0,0 0,0 

Sparsörskolan F-6 84,6 11,5 0,0 3,8 77,4 16,1 3,2 3,2 

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

Svedjeskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 84,6 0,0 7,7 7,7 

Särlaskolan F-6 0,0 66,7 33,3 0,0 31,3 31,3 31,3 6,3 

Trandaredskolan F-6 66,0 29,8 4,3 0,0 63,4 26,8 4,9 4,9 

Tummarpskolan F-3 100,0 0,0 0,0 0,0 84,8 12,1 0,0 3,0 

Viskaforsskolan F-6 75,0 16,7 4,2 4,2 67,7 22,6 3,2 6,5 

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

Borås Stad 74,6 19,3 4,1 2,0 72,7 19,6 5,0 2,7 

*Ej deltagit i undersökningen 
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 Resultat jämförelse mellan flickors och pojkars svar 
utvalda frågor där det finns större skillnad i resultat 

(%) Flickor Pojkar 

Frågor 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 

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 

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 

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 

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 

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 
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 Analys 

Svarsfrekvensen är 86,7 procent, vilket innebär att det totala resultatet har hög 

reliabilitet. Det finns dock en spridning i resultaten från 7,9 procent till 100 

procent. Det är 20 fritidshem som har 100 procent i svarsfrekvens jämfört 

med 5 under 2018. Ett vedertaget mått brukar vara att svarsfrekvensen ska 

vara över 60 procent för att få en rimlig reliabilitet. Svarsfrekvenser mellan 50-

60 procent ska hanteras med försiktighet. Vid svarsfrekvens under 50 procent 

bör man inte försöka sig på några kvantitativa analyser överhuvudtaget då 

resultaten har för stor statistisk osäkerhet1. Vid svarsfrekvenser under 60 

procent bör man vara försiktig med att generalisera2. På vissa fritidshem är 

elevunderlaget lågt, ett fåtal inskrivna elever eller ett fåtal elever som svarade 

på enkäten, vilket behöver beaktas vid analys. Ett fåtal elevers uppfattning får 

stort procentuellt genomslag när endast ett litet antal elever besvarar enkäten. 

 

Det finns tre fritidshem som har en svarsfrekvens under 60 procent vilket 

innebär att deras resultat inte är statistiskt säkerställt. Enskilda analyser för 

dessa fritidshem finns inte med i denna rapport. Det är tredje gång som 

eleverna i årskurs 3 på fritidshem har fått möjlighet att svara på enkäten. 

Svarsfrekvensen varierar mellan skolorna och det beror dels på hur skolorna 

arbetat med att planera och genomföra enkäten och dels på samverkan inom 

förvaltningen. Svarsfrekvensen behöver förbättras för elevenkäten på vissa 

skolor och bibehållas på skolor som har en svarsfrekvens 95-100 procent. Det 

finns goda exempel i varje skolområde och därmed goda möjligheter för 

kollegialt lärande mellan rektorer i verksamhetsledning.  

Resultatet i enkäten speglar en ögonblicksbild av elevernas upplevelse av 

kvaliteten i fritidshemmen. Resultaten 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 rektorernas reflektioner från kvalitetskonferensen. 

Rektorerna menar att eleverna kan missuppfatta frågor kring elevinflytande 

och möjlighet till utformning av aktiviteter och lekar.  

Resultatet är något sämre jämfört med 2018 i samtliga frågor utom en ”På 

fritids kan jag få hjälp av en vuxen när jag behöver det”. Skillnaden i resultat 

varierar mellan 0,4 till 5,7 procentenheter. De två frågor där resultatet 

försämrades mest handlar om miljö ”På fritids finns det ställen inomhus där 

jag kan sitta i lugn och ro när jag vill” och ”Jag tycker att det är bra utomhus 

på fritids”. Även resultat gällande trygghet och delaktighet har försämrats med 

3 procentenheter ”Jag känner mig säker på fritids” och ”På fritids lyssnar de 

vuxna på vad jag tycker”. Några rektorer reflekterade på kvalitetskonferensen 

kring varför resultatet från elevenkäten är något sämre än 2018 och tror att det 

kan handla om att eleverna har en högre medvetenhet om sina rättigheter att 

påverka verksamheten samt att fler elever har svarat på frågor. Elevernas svar 

                                                      
1 Moore, Nick. 2000. How to do research: the complete guide to designing and managing 
research projects. 3:e uppl. Library Association Publishing. London. 
2 Lundkvist & Fahlström. 1998 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

29(59) 

 

Fritidshem 2019 

avseende brister i inomhusmiljö kan förklaras med att det är många elever som 

deltar i fritidshemmens verksamhet och att lokalerna inte fullt ut är anpassade 

till verksamheten.   

 

Majoriteten av eleverna, 98 procent, är nöjda med verksamheten och resultatet 

är nästan lika för båda könen.  

Det finns stor skillnad i resultatet mellan fritidshem inom samtliga 

frågeområden. Lärande i fritidshemmet, Fritidshemmet och omvärlden, Elevinflytande 

samt Miljö i fritidshem får ett lägre antal positiva svar jämfört med frågeområdena 

Samspel mellan elever och vuxna samt Trygg i fritidshemmet. Utifrån underlag från 

kvalitetskonferensen, forskningslitteratur och Skolinspektionens 

granskningsrapporter kan man bedöma att skillnader i resultatet bland annat 

beror på hur stor andel personal som arbetar på fritidshem som är behörig, 

storlek på elevgrupper, rektors ledarskap samt förutsättningar i form av lokaler 

och utemiljö.  

Område Lärande i fritidshemmet 

Många elever upplever att de lär sig saker på fritidshem men det finns 

fritidshem som har ett relativt högt antal negativa svar. Det är sex fritidshem 

som saknar negativa svar på frågan ”På fritids lär jag mig saker” jämfört med 

åtta under 2018. Det finns goda exempel men andelen positiva svar har 

försämrats jämfört med 2018 med 3,2 procentenheter. Skillnader i resultatet 

påverkas troligtvis av hur stor andel av personal som är behörig och rektors 

ledarskap. Enligt en studie kring jämförelse av grundskoleprojekt i Stockholms 

Stad3 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.    

De flesta elever: 87,5 procent anser att det finns vuxna som leder aktiviteter 

men stöd vid konflikthantering och värdegrundsarbete har fått totalt sett 

relativt många negativa svar: 8,4 procent. Det finns åtta fritidshem som saknar 

negativa svar på frågan ”På fritids lär vi oss hur vi kan lösa bråk” jämfört med 

11 fritidshem under 2018. Det finns goda exempel men det finns en stor 

spridning i resultat från 0 procent till 40 procent negativa svar.  

Sammantaget finns det ett behov av utvecklingsarbete på de flesta fritidshem 

utifrån resultatet för samtliga frågor som berör lärande, undervisning, 

värdegrundsarbete och konflikthantering.  

Område Fritidshemmet och omvärlden 

Majoriteten av eleverna: 90,1 procent anser att fritidshemmen gör så att elever 

hittar nya upplevelser att göra. Det totala resultatet för 2018 var 90,8 procent 

vilket är 0,7 procentenheter högre. Spridning i resultatet bland negativa svar 

kopplad till frågan varierar mellan 0 procent och 25 procent. Resultatet 

gällande svar på frågan, ”Vi gör utflykter och besöker olika ställen med fritids” 

får jämförelsevis många negativa svar, 16,3 procent jämfört med 12,1 procent 

2018. Några skolor utanför centrala tätorten och inom tätorten åker inte på 

                                                      
3 Erika Isaksson, Slutrapport ”Jämför grundskoleprojekt” 2013, Stockholms Stad.  
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aktiviteter, enligt eleverna. Elevernas svar påverkas 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 planerar de flesta utflykterna på lov. Ett 

fortsatt förbättringsarbete kan handla om att planera utflykter tillsammans med 

eleverna utifrån gällande budgetram.  

Område Samspel mellan elever och vuxna 

Överlag bedömer eleverna samspel mellan elever och vuxna mycket positivt. 

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 största orsakerna 

till resultatet hänger sannolikt samman med personalens behörighet och att 

personal används som hjälplärare i grundskolan istället för att använda sin egen 

kompetens till exempel genom att organisera rastaktiviteter med ett 

pedagogiskt innehåll. Om lärare i fritidshemmet ges möjlighet att ha ett större 

fokus på fritidshemmets verksamhet snarare än på uppdraget som hjälplärare i 

grundskola ökar sannolikt kvaliteten i verksamheten.4     

 

Område Elevinflytande 

Det är relativt få elever som anser att de alltid får vara med och bestämma 

vilka aktiviteter man ska göra, enbart 38,6 procent men majoriteten av elever: 

77,3 procent anser att tjejer och killar alltid bestämmer lika mycket och att 

vuxna alltid finns som lyssnar vad eleverna tycker: 65,5 procent. Spridning i 

negativa svar kopplad till frågan ”På fritids får jag vara med och bestämma 

vilka aktiviteter vi ska göra” är stor och varierar från 0 procent till 56,3 

procent. Det finns även stor spridning i negativa svar kopplad till frågan ”På 

fritids får tjejer och killar vara med och bestämma lika mycket” från 0 procent 

till 50 procent. På majoriteten av fritidshemmen ändras resultatet från år till år 

vilket betyder att jämställdhetsfrågan är en fråga som ständigt behöver hållas 

vid liv. 

Elevernas svar kring delaktighet vid utformning av aktiviteter hänger samman 

med rektors svar om avsaknad av inflytandeforum för eleverna samt behov av 

fortsatt utveckling av elevers inflytande. Trots att de flesta fritidshemmen har 

inflytandeforum och träffas regelbundet anser många elever att de inte kan 

påverka verksamheten. Orsakerna till detta kan handla om vilka frågor som 

lyfts på dessa möten och hur elevernas förslag tas till vara. Det kan även finnas 

behov av att problematisera begreppen inom området delaktighet samt att 

arbeta vidare med att få eleverna förstå vad elevinflytande är, vilket framfördes 

av rektorerna vid kvalitetskonferensen fritidshem.  

 

 

 

                                                      
4 Ann Ludvigsson, Carin Falkner, Kunskapsöversikt om fritidshemmet för Malmö Stad 2012 
samt Kunskapsöversikt för SKL och Kommunförbundet Skåne 2016. 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

31(59) 

 

Fritidshem 2019 

Område Trygg i fritidshemmet 

Majoriteten av eleverna: 95,1 procent har svarat att de känner sig trygga i 

fritidshemmen och att de vuxna agerar när det händer något, 94,3 procent. Det 

är dock några fritidshem som 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 något lägre än 2018. På kvalitetskonferensen utryckte 

många rektorer att trygghet och studiero är ett fokusområde på såväl skolan 

som i fritidshemmet. 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. Dialogen med elever hur den fysiska 

miljön påverkar elevernas trygghet och välbefinnande behöver ständigt vara 

levande för en ökad trygghet. 

Område Miljö i fritidshemmet 

Majoriteten av eleverna har svarat att de har ställen inomhus där de kan sitta i 

lugn och ro, 78,1 procent. Detta resultat får mest negativa svar. Det finns 

relativt många fritidshem som har svårt att ordna lokaler för vila. Det är 17,5 

procent av elever som har svarat att de saknar möjlighet till vila jämfört med 

12,4 procent förra året. Spridning i resultatet för negativa svar är stor mellan 0 

procent till 100 procent. Elevernas svar stämmer väl med rektorernas 

bedömning av lokalsituationen. Utveckling av inomhusmiljön och elevernas 

möjlighet till ro och vila är ett fortsatt förbättringsarbete för majoriteten av 

fritidshemmen. Konsekvenserna av avsaknad av möjligheten till vila medför 

sannolikt att elever inte kan dra nytta av den pedagogiska resurs som 

fritidshemmet är för många elever. På så sätt kan icke-ändamålsenliga lokaler 

underminera det kompensatoriska uppdraget. Hantering av ökat elevantal har 

sannolikt medfört att man tar tillvara alla möjliga utrymmen på skolor för att 

organisera den obligatoriska undervisningen. Den största utmaningen blir då 

att organisera lämpliga lokaler för vila. Orsaken till försämrat resultat kan bero 

på att lokaler till fritidshemsverksamheten inte har anpassats till fridshemmets 

undervisning och pedagogik. På vissa fritidshem anser rektorerna att 

undermåliga lokaler sätter gränser för bra planering av verksamheten. För 

dessa fritidshem krävs en ombyggnation. Det är viktigt att notera att även vid 

ny och ombyggnation måste det ske en samverkan mellan skola och fritidshem 

för att alla skollokaler ska användas under hela skoldagen för att skapa bästa 

möjliga lärmiljö.   

De flesta elever anser att det är bra inomhus: 95,1 procent. Det finns några 

fritidshem som behöver utveckla ”kul saker att använda för elever” så att 

elever upplever tiden på fritidshem meningsfull och rolig. 

Majoriteten av eleverna tycker att utemiljö är bra på fritids: 88,7 procent och 

att det finns saker man kan göra utomhus: 92,3 procent. Det finns en stor 

spridning i negativa svar kopplad till frågan ”Jag tycker det är bra utomhus” 

från 0 procent till 62,5 procent. Det finns några fritidshem som behöver 

utveckla utomhusmiljö och utomhusaktiviteter tillsammans med elever. 

Förutsättningar för fritidshemmens utomhusmiljö skiljer sig mycket åt. Det 
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finns skolgårdar som är gamla och slitna och andra som är nya och fräscha.  

En del fritidshem har tillgång till idrottshallar och skolskog i närområde. Detta 

påverkar sannolikt eleverna bedömning kring sin utomhusmiljö.  

 

Skillnader i resultat mellan tjejer och killar 

Tjejer och killar är i princip lika nöjda med verksamheten i fritidshemmen. Det 

finns sex frågor i elevenkäten där det finns större skillnader, det vill säga mer 

än tre procentenheter i resultat mellan kön. I fem av frågorna är killarna mer 

negativa i sina svar än tjejerna: ”Jag lär mig saker”, ”Vi gör utflykter”, ”Jag får 

vara med och bestämma”, ”Tjejer och killar kan bestämma lika mycket” och 

”Det finns ställen jag kan sitta i lugn och ro”. Det är endast frågan ”Jag tycker 

det är bra utomhus” som fler tjejer svarar negativt. I övriga frågor är 

skillnaderna mellan 1-2,5 procent. En möjlig förklaring till att pojkar är mer 

negativa skulle kunna vara att pojkar kan uppleva jämställt utrymme negativt. I 

studier visar det sig att pojkar generellt tar större talutrymme i skolan, men att 

eleverna upplever det som att flickor och pojkar får ta ungefär lika mycket 

utrymme. När lärare arbetar aktivt med att ge flickor och pojkar lika stort 

talutrymme upplever framför allt pojkarna det som orättvist och att flickorna 

tar över5. Det skulle kunna vara så att elever i fritidshemmet har olika 

upplevelse av att flickor och pojkar får vara med och bestämma lika mycket, 

där pojkarna skulle kunna uppleva en jämställd fördelning av inflytande som 

att flickor 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 förmåga6, har lättare att tolka 

frågorna samt i större utsträckning kanske får gehör för sina förslag. Vid 

kvalitetskonferens 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 flickor med svagare språkutveckling.  

Utifrån resultatet av elevenkäten och kvalitetskonferensen med rektorerna har 

huvudmannen identifierat fortsatt behov av utvecklingsarbete inom följande 

områden: 

Lärande i fritidshem 

• Fritidshemmets uppdrag och undervisning.  

• Fritidshemmets didaktik. Uppmärksamma elever att de lär sig 

saker i olika pedagogiska aktiviteter på fritidshem.  

• Värdegrundsarbete och konflikthantering.  

 

 

 

                                                      
5 SOU 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” sida 157. 
6 SKL 2019 Se, förstå och förändra, Att motverka könsskillnader i skolresultat. 
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Miljön i fritidshemmet 

• Inomhusmiljöer där eleverna kan sitta i lugn och ro när de vill. 

 

Elevinflytande i fritidshemmet 

• Inflytandeforum, delaktighet och medbestämmande bland 

elever.  

• Jämställdhet, tjejer och killar bestämmer lika mycket.   
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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. Resultatet bygger till stora delar på 

rektorns bedömningar 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 

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 1-6     

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 
(Likabehandlingsplan)  

Fritidshem 

I vilken grad bedömer du att fritidshemmet 
omfattas av skolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling (Likabehandlingsplan)? 

2018 2019 

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 1-6     

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     

 

 
 
 

  



Borås Stad 
Datum 

2019-12-16 
Referens 

GRN 2019-00103 
Sida 

37(59) 

 

Fritidshem 2019 

 Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum  

Fritidshem 

2018   2019 

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 

Asklandaskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler 

Bergdalskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Björkhöjdskolan F-3 Ja 7-8 Ja 7-8 

Bodaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Borgstenaskolan F-6 Ja 1-2 Ja 3-4 

Bredaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Byttorpskolan F-6 Nej   Ja 5-6 

Daltorpskolan F-6 Ja 3-4 Nej   

Dannikeskolan F-6 Nej   Ja 9 eller fler 

Ekarängskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Engelbrektskolan 1-6 Ja 7-8 Ja 5-6 

Erikslundskolan F-6 Ja 9 eller fler Nej   

Fjärdingskolan F-6 Ja   Ja 7-8 

Gula skolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 3-4 

Gånghesterskolan F-6 Ja 1-2 Nej   

Hestra Midgårdskolan F-6 Ja 5-6 Ja 7-8 

Kerstinsgårdskolan F-3 Ja 9 eller fler Ja 7-8 

Kinnarummaskolan F-6 Nej   Nej   

Kristinebergskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler 

Myråsskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 

Målsrydskolan F-6 Nej   Ja 7-8 

Rångedalaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 9 eller fler 

Sandaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja   

Sandhultskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 

Sjöboskolan F-6 Ja 3-4 Nej   

Sjömarkenskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Sparsörskolan F-6 Ja 5-6 Ja 1-2 

Svaneholmskolan F-6 Nej   Nej   

Svedjeskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Särlaskolan F-6 Nej   Nej   

Trandaredskolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Tummarpskolan F-3 Nej   Ja 3-4 

Viskaforsskolan F-6 Ja 7-8 Ja 3-4 

Äsperedskolan F-6 Ja 3-4 Nej   
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 Läroplanens centrala innehåll 

Fritidshem 

I vilken grad arbetar fritidshemmet med läroplanens 
centrala innehåll? 

2018 2019 

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 1-6     

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 

Gula skolan F-6     

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 1-6     

Erikslundskolan F-6     

Fjärdingskolan 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 

Gula skolan F-6     

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 1-6     

Erikslundskolan F-6     

Fjärdingskolan 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 

Gula skolan F-6     

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 1-6     

Erikslundskolan F-6     

Fjärdingskolan 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 

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 1-6     

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 

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 1-6     

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 

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 1-6     

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 

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 1-6     

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 
Erikslundskolan 
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 Ja 

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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 Analys fritidshem grundskola  

 

Rektorernas bedömningar är överlag positiva, men av dessa framgår också att 

det finns brister som behöver åtgärdas, främst på längre sikt och framförallt 

när det gäller lokaler. Hälften av fritidshemmen behöver åtgärda lokalerna på 

kort eller lång sikt, vilket stämmer överens med förra årets resultat.  

 

En orsak till att resultatet kan växla från år till år hänger förmodligen samman 

med rektorsbyten. Nya rektorer har svårt att bedöma sin verksamhet och fokus 

ligger närmast på den obligatoriska verksamheten. En annan orsak kan hänga 

samman med en hög personalomsättning och personalens låga behörighet. 

Merparten av fritidshemmen behöver kompetensutveckla och validera 

personalens behörighet för att höja kvaliteten i verksamheten.  

När nyckelpersoner som har jobbat som samordnare eller ansvariga för 

fritidsråden slutar, uppstår det oftast ett glapp innan ny personal fullt ut kan 

genomföra arbetsuppgifterna. Detta leder till tillfälliga brister i verksamheten.  

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.” 7 Behörig personal har större kunskaper 

att skapa goda relationer mellan eleverna, vilket Ann Ludvigsson, 

pedagogiklektorn vid Jönköpings University8 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 av 

fritidshem på uppdrag av SKL konstaterar Falkner och Ludvigsson 2016 att 

gruppstorlekarna påverkar kvaliteten på fritidshemmen. Även Skolverket 

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. 

I den nationella statistiken från Skolverket 2017 kan man se att 

gruppstorlekarna minskat något på senare år men sett i ett längre 

tidsperspektiv är grupperna fortfarande jämförelsevis stora. 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 verksamhet9.  

                                                      
7 Lina Lago och Helene Elvstand, studie ”Jag har oftast ingen att leka med: Social exkludering 
på fritidshem. Skolporten nt 5 2019, Tema fritidshemmet. 
8 Ann Ludvigsson, Carin Falkner, Kunskapsöversikt om fritidshemmet för Malmö Stad 2012 
samt kunskapsöversikt för SKL och Kommunalförbundet Skåne 2016. Skolporten nr 5 2019.  
9 Carina Andishmand, Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre 
socioekonomiskt skilda områden 2017. 
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När huvudmannen analyserar rektorernas svar kring det centrala innehållet i 

fritidshem så ligger det i linje med Skolinspektionens slutsatser i 

kvalitetsgranskning av fritidshem 201810. Skolinspektionen pekar på att 

rektorerna i större utsträckning behöver styra personalens planering så att den i 

högre grad inriktas mot uppdagat att stimulera elevernas utveckling och 

lärande.  Skolinspektionen menar även att kopplingen till undervisningen i 

skolan är svag och att fritidshemmet måste bli bättre på att stimulera eleverna 

till matematiska resonemang och språklig utveckling.    

Vidare säger Skolinspektionen att rektorerna behöver organisera verksamheten 

så att den stödjer samarbete och erfarenhetsutbyten mellan personalen i 

fritidshemmet samt mellan fritidshemmen och skolan. Rektorernas reflektioner 

från kvalitetskonferensen fritidshem bekräftar Skolinspektionens slutsatser. 

Förvaltningen har tagit fram Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid i 

fritidshemmet. Vid samtal med fritidshemslärare i nätverk för fritidshem har 

framkommit att flertalet inte får förutsättningar för planeringstid och 

förberedelsetid. Det är ett förbättringsarbete där huvudmannen behöver 

implementera riktlinjerna med rektorerna i verksamhetsledning så att 

fritidshemslärarna får förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet.   

Lokaler 

Många rektorer upplever att lokalerna inte är ändamålsenliga för 

fritidshemsverksamhet. Den stora ökningen av elevantalet de senaste åren har 

medfört att det är trångt på många skolor och det påverkar förutsättningar 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.11   

Rektors bedömning kring lokalsituation handlar både om förutsättningarna för 

den pedagogiska verksamheten och elevers behov av lugn och vila. Det finns 

fortfarande möjligheter att på ett mer flexibelt sätt använda lokaler på flera 

skolor. I vissa fall är det dock väldigt fullt i alla lokaler på skolan då det även 

bedrivs kulturskola och modersmålsundervisning. En viktig fråga är 

organisering och gemensamt utnyttjandet 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.12 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 forskare13 har 

fokuserat på kulturella förhållanden och skillnader mellan de båda 

                                                      
10 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisning i fritidshemmet inom områdena 
språk och kommunikation samt natur och samhälle 2018. 
11 Ann S. Pihlgren, Leda fritidshemmet, praktika för skolledare 2018, kap 7 Grundläggande 
system. 
12 Ann S. Pihlgren, Leda fritidshemmet, didaktika för skolledare 2018, avsnitt Miljö och 
lokaler. 
13 Ann Ludvigsson, Carin Falkner, Fritidshem – ett gränsland i utbildningslanskapet, Lärare i 
fritidshems institutionella identitet, Nordisk tidskrift för pedagogik och kritik nr 5 2019 pp.13-
26 sida 15. 
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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 Hosking14 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 Elvstrand15 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 

personalgrupper på skolor och fritidshem bekräftas av rektorer på 

kvalitetskonferensen.   

Skolorna ska fortsätta arbetet med att nyttja befintliga lokaler på ett 

ändamålsenligt sätt genom organisatoriska förändringar. Det är dessutom ett 

lämpligt område att involvera eleverna i. Det gäller att se över alla lokaler, även 

vid ny- och ombyggnationer, så att verksamheten tillhandahåller lokaler för en 

samlad skoldag, vilket görs nu. Det betyder att skolans lokaler används både 

som skollokaler och fritidshemslokaler på ett flexibelt sätt. I de fall förbättring 

gällande tillgång till lokaler och dess lämpliga utformning inte kan ske inom 

rådande ramar ska detta beskrivas i Grundskoleförvaltningens lokalplan. En 

bedömning om Grundskolenämnden ska föra upp särskilda ärenden till 

Lokalförsörjningsnämnden görs från fall till fall. 

Vid om- och nybyggnation har hänsyn tagits till undervisningsmiljö i 

fritidshem både vid projektering för Daltorpskola F-6, Sjömarkenskolan, 

Myråsskolan och Byttorpskolan. Fritidshemmen har fått utökade möjligheter 

att nyttja idrottshallen. Rektorer bekräftar att nya lokaler skapar bra 

förutsättningar till undervisningsmiljöer samt lugn och vila.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Alla fritidshem omfattas av skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Det är nio skolor 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. Av 1550 anmälningar till 

huvudman om kränkande behandling avser endast 20 fritidshem.16 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 

                                                      
14 Ann Ludvigsson, Carin Falkner, Fritidshem – ett gränsland i utbildningslanskapet, Lärare i 
fritidshems institutionella identitet, Nordisk tidskrift för pedagogik och kritik nr 5 2019 pp.13-
26.  
15 Anna-Liisa Närvänen och Helene Elvstrand, På väg att (om)skapa fritidshemskulturer 
Om visioner, gränsdragningar och identitetsarbete, Norsk center för barnforskning 2014. 
 
16 Lokalstatistik antal anmälningar om kränkande behandling grundskolor 2019, perioden 
2019-01-01--2019-11-18. 
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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 de underordnande roller 

eller aktivt avvisar dem – ofta till 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.17   

Område Elevinflytande 

Elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande är ett fortsatt 

utvecklingsarbete som behöver åtgärdas på kort sikt. För att 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. Förra året var det sju fritidshem som saknade forum för 

dialog och i år är det åtta fritidshem som saknar denna möjlighet. Det är tre 

fritidshem som återkommer i årets enkät, vilket är allvarligt. Samtliga rektorer 

säger att bristen ska åtgärdas under innevarande läsår. Enligt Skolverkets 

allmänna råd för fritidshem18 ska det finnas forum för samråd. Om dessa är 

gemensamma för förskoleklass, skola och fritidshem ska verksamheterna var 

för sig ägnas uppmärksamhet. På kvalitetskonferensen berättar rektorer att det 

finns ett behov av att prata mer om elevinflytande och medbestämmande med 

eleverna för att eleverna ska få en ökad förståelse kring begreppen och dess 

innebörd. Rektorer bekräftar också att de också behöver prata mer med 

medarbetare om elevinflytande och fortbilda i hur eleverna kan göras mer 

delaktiga. 

Område Läroplanens centrala innehåll 

Resultat för rektorsenkät pekar på en stor förbättring gällande fritidshemmens 

arbete med läroplanens centrala innehåll. Det är sju fritidshem som uppger att 

de behöver göra åtgärder på längre sikt jämfört med femton 2018. Endast sju 

fritidshem behöver göra åtgärder på längre sikt. De insatser som förvaltningen 

har gjort gällande läroplanens centrala innehåll har ännu inte fått effekt fullt ut 

då utbildningsinsatser pågår under hösten 2019 och under 2020. 

Resultat från både elev- och rektorsenkäten pekar på att viktiga 

förbättringsområden är att fortsätta implementera läroplanen i fritidshem, 

fortsätta utveckla dokumentation och rutiner med mallar och synliggöra 

kunskapsmål i läroplanen för eleverna. Vissa fritidshem har kommit långt i 

utvecklingsarbetet med läroplanens centrala innehåll genom att arbeta med 

årsplanering i form av ett årshjul kopplat till olika kunskapsområden i 

läroplanen. Alla aktiviteter och lekar har ett tydligt mål och syftet kopplat till 

läroplanen.   

                                                      
17 Lina Lago och Helen Elvstrand, studie från 2019 ”Jag har ofta ingen att leka med”: Social 
exkludering på fritidshem. Skolporten nr 5 2019, Tema fritidshemmet sid 28. 
18 Skolverkets allmänna råd fritidshem 2014. 
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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 

kvalitetskonferensen bekräftar detta. Även Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av fritidshem 2018 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 samt att ge 

eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sina förmågor samt att arbeta i 

längre processer. 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, 

forskare vid Jönköping University 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 får jobba 

med sina egna intressen och sitt eget skapande.19 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.20 

Det är sju fritidshem som har svarat positivt i samtliga frågor jämfört med ett 

fritidshem förra året. Vissa fritidshem bedriver ett framgångsrikt arbete inom 

några områden kopplade till läroplanen och behöver utveckla andra områden 

enligt rektorers reflektioner från kvalitetskonferensen.  

Läroplanen för fritidshemmet anger sju områden inom vilka eleverna ska 

utveckla sina förmågor. 37 rektorer har svarat på sju frågor vilket ger 259 svar. 

Av dessa är 179 positiva, vilket motsvarar 69 procent. Endast fyra svar anger 

att området behöver åtgärdas på kort sikt. 67 svar pekar på vilka områden 

behöver åtgärdas på längre sikt. Det är enbart tre fritidshem som behöver 

genomföra åtgärder på kort sikt varav två fritidshem inom område, 

”Kommunicera med språkliga uttrycksformer” och ett inom område, 

”Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle”. 

De fyra områden som får sämst resultat i fallande ordning med det sämsta 

resultatet först är: 

 Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 

samhälle. 

 Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och 

för skilda syften. 

                                                      
19 Skolporten nr 5 2019 sida 29. 
20 Skolporten nr 5 2019 sida 29. 
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 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

 Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. 

Verksamhetens kvalitet 

Kvaliteten i fritidshemmen varierar och det finns stora skillnader mellan 

fritidshem vilket innebär att både huvudmannen och rektorerna ska fortsätta 

arbetet med att förbättra kvaliteten i fritidshemmen. Samtliga skolor har tagit 

fram arbetsplaner som beskriver skolans organisation, processer och 

utvecklingsområden. Avsnittet om verksamheten i fritidshemmet behöver 

utvecklas i arbetsplaner i samverkan mellan rektor och verksamhetschef.  

Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem som leds av rektor eller 

biträdande rektor tillsammans med personal behöver utvecklas. Det 

systematiska kvalitetsarbetet innebär att utifrån resultat och nuläge ständigt 

förbättra och utveckla verksamheten. Under kvalitetskonferensen utryckte 

många rektorer att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas och 

inom vissa fritidshem pågår en planering, uppstart och i vissa fall krävs en 

stöttning av huvudmannen för att komma igång. En del rektorer bedriver 

fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete som en del i skolans systematiska 

kvalitetsarbete, vilket är ett bra exempel. 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 synliggöras vad som ska prioriteras. Det finns flera 

goda exempel från förvaltningens fritidshem hur de jobbar med det 

systematiska kvalitetsarbetet, där Bergdalskolan är ett exempel. Rektor på 

Bergdalskolan har tillsammans med fritidshemslärare presenterat för samtliga 

fritidshem hur Bergdalskolan organiserar sitt systematiska kvalitetsarbete på 

ledningsnivå och verksamhetsnivå.  

Elever i behov av stöd på fritidshemmet 

Samarbetet mellan fritidshemmets personal och elevhälsopersonal behöver 

utvecklas för att kunna ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd under 

vistelsen på fritidshem i form av individanpassade aktiviteter i grupper och 

enskilt. Fritidshemsverksamheten behöver vara förutsägbar och strukturerad 

för att elever ska ges det lärandet och den omsorgen som verksamheten avser. 

Undervisningen, organisationen och miljön på fritidshemmen ska stötta elever 

att bli ”sitt allra bästa jag” snarare än att bli ”elever med problem”21.  

Jämförelse elevenkät och rektorsenkät 

Vid en jämförelse mellan elevernas och rektorernas svar i samtliga frågor kan 

noterats att rektorerna har en mer positiv bild av verksamheten än eleverna 

men rektorerna beskriver också brister. Det förbättringsarbetet som redovisas i 

                                                      
21 Ann S.Pihlgren, Leda fritidshemmet, praktika för skolledare 2018, sida 105-106. 
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rapporten stämmer väl överens mellan elevernas och rektorernas svar. En 

möjlig orsak till skillnaden kan vara att de insatser som har genomförts ännu 

inte fullt ut har genomförts i undervisningen vilket bidrar till att eleverna inte 

har sett effekterna än. Utifrån de genomförda och planerade 

utbildningsinsatserna har rektorerna en mer positiv ingång och har stora 

förväntningar på verksamhetens kvalitet. Detta kan också ha påverkat 

rektorernas svar.  Resultatet på elevenkäten kan även hänga samman med att 

elever från årskurs 3 är på väg att lämna fritidshem, vilket kan betyda att de 

inte längre är delaktiga i alla aktiviteter. Ett förslag är att elevenkäten riktas till 

elever i årskurs 2, då skulle man sannolikt få ett betydligt större antal svar 

dessutom. 
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 Analys fritidshem grundsärskolor 

 

Lokaler 

Rektor vid Fjärdingskolan grundsärskola upplever att lokalerna är i hög grad 

ändamålsenliga för fritidshem. Rektor vid Erikslundskolan grundsärskola anser 

att lokaler behöver åtgärdas på längre sikt. Lokalerna nyttjas väl och används 

hela dagen för skola och fritidsverksamhet.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Rektorer vid Fjärdingskolan grundsärskola och Erikslundskolan grundsärskola 

anser att arbete mot kränkande behandling behöver åtgärdas på längre sikt. 

Fritidshemmen har få anmälningar om kränkande behandling. Det har kommit 

in två anmälningar om kränkande behandling gällande Erikslundskolan 

grundsärskola under 2018. Det finns inga anmälningar från grundsärskolornas 

fritidshem 2019. Rektorerna upplever att elever trivs väl och är trygga. 

Grundsärskolan Fjärding bedriver ett utvecklingsarbete kring bemötande av 

elever.  

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.  

Resultatet från rektorsenkäten pekar på ett viktigt utvecklingsarbete med att 

fortsätta implementera läroplanen och tydliggöra fritidshemmets pedagogiska 

uppdrag. Elevernas förutsättningar att utveckla sin förmåga på fritidshemmen 

inom två frågor behöver åtgärdas på kort respektive 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”. Även området ”Pröva och utveckla idéer, lösa problem och 

omsätta idéerna i handling” samt ”Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer” behöver utvecklas på fritidshemmet vid Erikslundskola 

grundsärskola. 

Läroplanen för fritidshemmet anger sju områden inom vilka eleverna ska 

utveckla sina förmågor. Det är två rektorer har svarat på sju frågor vilket ger 

14 svar. Av dessa är åtta positiva, vilket motsvarar 57 procent. Endast ett svar 

anger att området behöver åtgärdas på kort sikt. 5 svar pekar på vilka områden 

behöver åtgärdas på längre sikt.  

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? 
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Område Elevinflytande 

Grundsärskolorna har ett inflytandeforum för elever. Rektor vid 

Grundsärskolan Erikslund anser att fritidshemmet behöver göra eleverna mer 

delaktiga utifrån deras förutsättningar.  

Verksamhetens kvalitet 

Rektorerna bedömer att verksamheten har en god kvalitet men 

Grundsärskolan Erikslund har flera områden som behöver åtgärdas på längre 

sikt. Båda rektorerna har tagit fram arbetsplaner som beskriver skolans 

organisation, processer och utvecklingsområden. Avsnittet om verksamheten i 

fritidshemmet behöver utvecklas i arbetsplaner i samverkan mellan rektor och 

verksamhetschef.  

Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem som leds av rektor tillsammans 

med personal behöver utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att 

utifrån resultat och nuläge ständigt förbättra och utveckla verksamheten. I 

samband med rektorsbyte vid Grundsärskolan Erikslund har rektor startat det 

systematiska kvalitetsarbetet som omfattar skolan och fritidshem.  
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4 Behörighet fritidshemmet 

 Behörighet i fritidshemmet 

Fritidshem 
Fritidspedagog 

(%) 

Annan 
pedagogisk 

högskoleexamen 
(%) 

Summa 
pedagogisk 

högskoleutbildning 
(%) 

Annan 
utbildning 
för arbete 
med barn 

(%) 

Saknar 
utbildning 

(%) 

Aplaredskolan F-6 0,0 19,9 19,9 0,0 80,1 

Asklandaskolan F-6 59,5 23,7 83,2 4,4 12,4 

Bergdalskolan F-6 31,3 29,4 60,7 11,1 28,2 

Björkhöjdskolan F-6 0,0 55,9 55,9 22,1 22,0 

Bodaskolan F-6 0,0 0,0 0,0 15,3 84,7 

Borgstenaskolan F-6 84,1 0,0 84,1 11,4 4,6 

Bredaredskolan F-6 16,8 0,0 16,8 13,1 70,1 

Byttorpskolan F-6 7,8 39,8 47,6 21,5 30,9 

Daltorpskolan F-6 17,4 49,6 67,0 4,0 28,9 

Dannikeskolan F-6 39,8 17,2 57,0 39,9 3,1 

Ekarängskolan F-6 50,0 11,1 61,1 16,1 22,8 

Engelbrektskolan F-6 24,2 27,0 51,2 13,6 35,1 

Erikslundskolan F-6 0,0 5,7 5,7 28,6 65,7 

Erikslundskolan, Särskola 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Fjärdingskolan F-6 10,3 38,9 49,2 22,8 28,0 

Fjärdingskolan, Särskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gula skolan F-6 0,0 37,8 37,8 9,8 52,4 

Gånghesterskolan F-6 0,0 30,6 30,6 0,0 69,4 

Hestra Midgårdskolan F-6 6,1 29,1 35,2 21,3 43,5 

Kerstingårdskolan F-3 27,0 43,5 70,5 0,0 29,5 

Kinnarummaskolan F-6 0,0 22,4 22,4 22,7 54,8 

Kristinebergskolan F-6 8,6 39,6 48,2 14,6 37,2 

Myråsskolan F-6 5,8 46,4 52,2 24,8 23,0 

Målsrydskolan F-6 75,9 0,0 75,9 24,1 0,0 

Rångedalaskolan F-6 37,2 0,0 37,2 48,8 14,0 

Sandaredskolan F-6 20,8 8,2 28,9 15,0 56,0 

Sandhultskolan F-6 25,2 29,3 54,4 26,9 18,6 

Sjöboskolan F-6 6,5 35,2 41,7 11,4 46,8 

Sjömarkenskolan F-6 6,6 26,1 32,7 21,6 45,6 

Sparsörskolan F-6 49,0 21,5 70,5 25,5 4,0 

Svaneholmskolan 0,0 32,6 32,6 0,0 67,4 

Svedjeskolan F-6 10,5 21,4 31,9 15,3 52,8 

Särlaskolan F-6 23,2 24,3 47,6 35,7 16,7 

Trandaredskolan F-6 30,5 14,4 44,9 7,3 47,8 

Tummarpskolan F-3 9,8 27,8 37,5 0,0 62,5 

Viskaforsskolan F-6 16,5 29,9 46,4 0,0 53,6 

Äsperedskolan F-6 46,8 28,8 75,6 24,4 0,0 
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Totalsumma 19,7 26,3 46,1 14,5 39,4 

Totalsumma sep 2018 15,8 26,8 42,6 17,4 40,0 

Förändring 3,9 -0,5 3,5 -2,9 -0,6 

Lokal statistik per september 2019 och september 2018 

 Analys  

Det är 39,4 procent av personal som saknar utbildning för arbete med barn. 

Resultatet är detsamma som 2018. Under många år har utbildningsnivån i 

landets fritidshem sjunkit. Samtidigt har uppdraget förtydligats och behovet av 

kompetent personal som förstår sitt uppdrag har ökat. Frågan om att säkra 

kompetensförsörjning på fritidshem blir ett utmanande uppdrag. Under de 

senaste tio åren har andelen årsarbetare med högskoleexamen för pedagogiskt 

arbete minskat med närmare 12 procentenheter i fritidshemmet och en 

tredjedel av personal saknar utbildning för arbete med barn (Skolverket 2017).  

Det är en ojämn fördelning av behörig personal i skolorna och det finns inga 

tydliga mönster i analysen av orsakerna till detta. Faktorer som analyserats är 

skolornas storlek, geografiska placering i stad eller landsbygd samt 

socioekonomiskt starka respektive svagare områden och kontinuitet i 

ledningen. Rektors ledarskap är bidragande faktor för att rekrytera och behålla 

behörig personal. Möjligheter till kompetensutveckling och personalens 

delaktighet där pedagogerna får större möjlighet att planera, följa upp och 

utveckla fritidshem tillsammans med rektor utifrån uppdrag i styrdokument 

spelar betydande roll. På kvalitetskonferensen framhöll rektorerna att det är 

lättare att rekrytera behörig personal när det redan finns andra behöriga 

anställda. En ensam behörig lärare i ett fritidshem där all annan personal är 

obehörig innebär att arbetet blir väldigt utmanande och kan försvåra 

möjligheten att rekrytera behörig personal till de fritidshem där behovet är som 

störst.   

Skolor som har en bra samverkan mellan skola och fritidshem där man 

använder fritidshemslärarnas kompetens på rätt sätt tenderar att locka till sig 

fler behöriga lärare. Detta bekräftades av flera rektorer vid 

kvalitetskonferensen. Enligt Skolverket är samverkansuppdragets målsättning 

att ”skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevers utveckling och 

lärande”23.  Pihlgren beskriver gemensamma faktorer i de framgångsrika 

                                                      
22 Skolinspektionens kvalitetsgranskning rapport Undervisning i fritidshemmet 2018. 
23 LGR 11, Skolverket 2017, sida 16. 
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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”24. 

 

En nyckel till ett välfungerande fritidshem är personalens kompetens. 

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 på fritidshem.  

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att rekrytera behörig 

personal samt kompetensutveckla befintlig personal. Att tillhandahålla 

placeringar inom Verksamhetsförlagd utbildning för lärare i fritidshemmet 

(VFU) av god kvalitet är ett sätt att rekrytera personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
24 Ann S. Pihlgren, Leda fritidshemmet, praktika för skolledare, avsnitt Samverkan med 
grundskolan sida 79.   
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5 Åtgärder 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 

utveckla fritidshemmen. Huvudmannen kommer därför: 

 

 Utveckla huvudmannastödet för att stärka rektorerna i att leda 

fritidshemmen för att öka kvaliteten i verksamheten 

 Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid 

 Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal  

 Genomförda kompetenshöjande insatser 2019  

Urval av insatser har utgått från resultatet av kvalitetsrapporten fritidshem 

2018. Grundskoleförvaltningen har genomfört följande riktade åtgärder till 

personal i fritidshem: nätverksträffar samt introduktion för obehöriga lärare 

och lärare som behöver stöd i sitt uppdrag. Introduktion omfattar bland annat 

förtydligande av uppdrag, mål i undervisning och didaktik kopplad till relevant 

forskning och litteratur. Under året har skolor inspirerats av föreläsningar om 

rastaktiviteter på skoltid och fritidstid, konflikthantering, normkritiskt arbete, 

elevernas delaktighet och ansvar, lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt 

genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Dessa 

åtgärder har bäring på identifierat utvecklingsarbete. 

 

På fritidshem som har identifierat brister har pedagogerna genomfört 

webbutbildningar via Skolverkets portal. Utbildningar har haft särskilt fokus på 

förtydligande av uppdrag och mål i undervisning inom områden rekreation och 

vila, lugna miljöer, språkutveckling, matematikutveckling samt samverkan 

mellan skola och fritidshem.  

 

Under november 2019 genomfördes riktade insatser för rektorer och 

biträdande rektorer i form av utvecklingsdagar kring förtydligande av 

fritidshemmets uppdrag och undervisning i fritidshem, ledarskap, det 

systematiska kvalitetsarbetet och framtidsvisioner för Borås Stads fritidshem.  

 Planerade kompetenshöjande insatser 2020 

Huvudmannen kommer att under 2020 fortsätta implementeringen av 

Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid. 

Under våren 2020 fortsätter insats i form av utbildningar av obehörig personal 

i fritidshem. Likaså fortsätter nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

Nätverksträffarna har fokus på den pedagogiska verksamheten, kollegialt 

lärande och kompetensutveckling. I januari planeras insats av skolpsykologer 

för att vägleda lärare i fritidshemmet i arbetet med att möta alla elever i 

verksamheten.   

 

Huvudmannen kommer att under våren 2020 arrangera en föreläsning för all 

personal på skolor kring att organisera rastaktiviteter. Det är en riktad insats 
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för att arbeta med trygghet på skolan under hela dagen. Vid organisering av 

rastaktiviteter är fritidslärarna och fritidspedagogiken centralt.  

 

Under våren 2020 initieras forskning mellan Högskolan i Borås och 

förvaltningen i syfte att studera hur kvalitet och kvalitetsbegreppet förstås och 

kommer till uttryck och hur kollektivt lärande kan bidra till god kvalitet och 

verksamhetsutveckling. Initialt är fokus på fritidshemmet. På sikt är 

förhoppningen att involvera rektorer och lärare för att utveckla och 

kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Högskolan i Borås kommer under hösten 2020 att starta arbetsintegrerad 

lärarutbildning med inriktning mot fritidshem, vilket är en viktig väg att 

säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning.  

 

Ovannämnda insatser förväntas leda till utveckling av kvalitet i fritidshem. 

 

 

 

Hayne Hedin 
Chef för Kvalitet och Utveckling 
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Revidering av Strategi Bildningsstaden  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.               

Sammanfattning 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 

förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.               

Ärendet i sin helhet 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 

Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 

till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 

2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 

beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 

till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 

göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 

bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 

fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 

prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 

hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019. 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag.                                  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 

denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 

och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 

God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 

Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 

barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 

bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 

själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 

förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 

och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 

många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 

elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 

aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 

med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 

förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 

att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 

rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 

en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 

undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 

och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 

ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 

elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 

varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 

lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 

viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  

 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 

präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  

 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 



 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 

Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 

skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 

 

Tillitsbaserad styrning 

Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 

ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 

en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 

utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 

resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 

systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 

normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 

kvaliteten i vår verksamhet. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 

- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 

- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 

Social hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 

lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 

Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 

till ett gott lärande. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 

gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 

 

Övergångar och samverkan 

Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 

samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 

skolformer. 
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Återrapportering av uppdrag: Utreda 

förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapportering av uppdrag: Utreda förbättringsåtgärder kring 

skolmatsfrågor.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2019-08-27 beslutat: Förvaltningschefen ges i uppdrag 

att utreda förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån resultatet från 

skolklimatundersökningen.  

Förvaltningen redovisar härmed en uppföljning av uppdrag: 

 Undersöka om det är möjligt att utarbeta en modell för att fånga upp 

resultaten från matråden/elevråden. 

 Lägga till alternativt precisera frågor i skolklimatundersökningen. 

 Undersöka möjligheten att mer systematiskt börja mäta hur stor den 

ätna genomsnittsportionen är, för att därigenom säkerställa hur 

populära maträtterna faktiskt är.                 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2019-08-27 beslutat: Förvaltningschefen ges i uppdrag 

att utreda förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån resultatet från 

skolklimatundersökningen.  

Förvaltningen redovisar härmed en uppföljning av uppdrag: 

Uppdrag: Undersöka om det är möjligt att utarbeta en modell för att 

fånga upp resultaten från matråden/elevråden. 

Uppföljning: En arbetsgrupp håller på att se över strukturen på 

grundskolornas matråd. En ny struktur på matråden beräknas vara klar i mars 

2020 för att därefter kunna implementeras successivt under våren 2020. 

Utvärdering sker vid årsskiftet 2020/2021.  

Uppdrag: Lägga till, alternativt precisera frågor i 

skolklimatundersökningen. 

Uppföljning: Skolklimatundersökningens frågeställningar bedöms i dagsläget 

som adekvata och det arbetas med att förbättra resultatet vid skolans kost och 
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lokalvårdsverksamhet. Bland annat kommer målen för kost- och 

lokalvårdsverksamheten under 2020 och framåt att vara direkt kopplade till 

resultatet i skolklimatundersökningen.    

Uppdrag: Undersöka möjligheten att mer systematiskt börja mäta hur 

stor den ätna genomsnittsportionen är, för att därigenom säkerställa hur 

populära maträtterna faktiskt är.   

Uppföljning: Under hösten 2019 har Borås Stads handlingsplan mot matsvinn 

reviderats. Under 2020 kommer den reviderade handlingsplanen, som bland 

annat innefattar livsmedelsverkets nationella modell för mätning av matsvinn, 

att implementeras inom grundskolans kostverksamhet. Den nationella modellen 

för mätning av matsvinn innebär också att kostverksamheten systematiskt 

kommer kunna följa genomsnittsportionen på våra grundskolor. 

Matsvinnsmätningar på samtliga grundskolor kommer att ske under hösten 

2020. 

Beslutsunderlag 

1. GRN beslut 2019-08-27. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Uppdrag till förvaltningschefen att utreda 

förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån 

resultatet från skolklimatundersökningen 

Grundskolenämndens beslut 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förbättringsåtgärder kring 

skolmatsfrågor utifrån resultatet från skolklimatundersökningen.          

Ärendet i sin helhet 

Frågan om fortsatt arbete med förbättringar av skolmatsfrågor utifrån resultatet 

i skolklimatundersökningen initierades av Monika Hermansson Friedman (C) 

på Grundskolenämndens möte 2019-01-29. Presidiet Fick då uppdraget från 

nämnden att vidare diskutera frågan. 

Utifrån denna diskussion ges förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förbättringsåtgärder kring skolmatsfrågor utifrån resultatet från 

skolklimatundersökningen.               

Beslutsunderlag 

1. Svar angående hur förvaltningen arbetar med resultatet av frågeställningarna 

angående skolmaten i skolklimatundersökningen.                               

Samverkan 

Ej samverkat 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Svar på föreläggande om att åtgärda brister i 

lokalvården på grundskolor i Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av åtgärder inom städning vid kommunala skolor samt 

översända svarsskrivelsen till Miljöförvaltningen.         

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av lokalvård på 

kommunala grundskolor. Kontrollrapporten visar på brister i verksamheten 

gällande egenkontroll, dokumentation (skriftliga rutiner), information i vilken 

omfattning lokalvården ska ske (frekvens) samt vem som är ansvarig.   

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att beordra Grundskolenämnden 

att lokalvården vid kommunala grundskola i Borås Stad åtgärdar brister och 

säkrar att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för 

städning.  

Förvaltningen har efter tillsynen tagit fram ett egenkontrollprogram med 

tillhörande dokumentation gällande lokalvård. I egenkontrollprogrammet ingår 

all lokalvård som utförs i verksamheten, omfattning, frekvens samt vem som 

har ansvar för lokalvård. Förvaltningen redovisar härmed åtgärder.               

Ärendet i sin helhet 

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att förelägga Grundskolenämnden 

212000-1561, att för varje kommunal grundskola i Borås Stad se till att varje 

verksamhet gör följande: 

1. Upprättar dokumenterad egenkontroll avseende städning av alla 

grundskolor. De skriftliga rutinerna ska omfatta all städning som 

utförs i verksamheten, inklusive storstädning, bullerabsorbenter, 

höghöjdstädning och gymnastikredskap. Det ska framgå vem eller 

vilka som har ansvar för städningen, vilken omfattning 

städningen ska ha, hur rengöring ska ske och med vilket 

tidsintervall städningen ska genomföras. 

 

Punkt 1 ska vara åtgärdad senast den 31 december 2019.  
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Grundskoleförvaltningen har under 2019 arbetat fram ett nytt 

egenkontrollprogram för grundskolornas lokalvård. Egenkontrollprogrammet 

innefattar specifika skriftliga rutiner för varje typ av utrymme som finns i 

skolorna samt med vilken frekvens som dessa skall städas och av vem (Se bilaga 

1 och bilaga 2). 

 

2. Säkerställer att städfrekvensen följer Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, 

fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Det gäller främst de 

största brister som framkommit efter inspektionerna: 

• Rengöring av golv ska ske dagligen 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat att golv i 

undervisningssalar skall avfläckas och fuktmoppas varje dag. 

Grundskoleförvaltningen har dock under 2018 och 2019 av ekonomiska skäl 

arbetat med varannandagsstädning av undervisningssalarnas golv.  Entréer och 

korridorer avfläckas och fuktmoppas varje dag. Under april 2020 planeras för 

att återinföra varjedagstädning av undervisningssalar. 

 

• Tagytor, ytor som man ofta tar i med händerna som till exempel 

handtag och lysknappar, ska rengöras dagligen 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat att tagytor dvs. 

dörrhandtag och lysknappar, skall avfläckas varje dag.  

 

• Damning av lättåtkomliga ytor ska ske minst 1 gång i veckan. 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat att fria åtkomliga ytor skall 

dammas en gång i veckan.  

 

• Textila möbler så som mattor och soffor i lokaler där eleverna 

vistas dagligen ska rengöras minst en gång i veckan. 

 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat att fria åtkomliga ytor skall 

dammas en gång i veckan. Dammsugning eller avborstning av klädda möbler 

sker en gång i månaden medan dammsugning av mattor sker en gång i veckan.  

 

• Damning av lättåtkomliga ytor ska ske minst 1 gång i veckan. 

Gymnastikredskap ska rengöras regelbundet men minste en gång 

i månaden. 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat skolverksamhetens ansvar 

att lösa gymnastikredskap ska rengöras en gång per år i samband med 

storstädning. Ribbstolar avtorkas av lokalvården i samband med storstädning en 

gång per år.  
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• Storstädning ska ske återkommande under året, dock minst två 

gånger. I storstädning ska bland annat höghöjdsstädning och 

rengöring av bullerabsorbenter ingå. 

Grundskoleförvaltningens lokalvårdsverksamhet följer Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd för storstädning. Storstädning sker löpande (återkommande) 

under året och inte så som traditionellt skett tidigare, vid en stor insats under 

sommaren. Alla obligatoriska städmoment i storstädning utförs enligt bilaga 2, 

löpande under året utifrån åtkomlighet av utrymme. Det nya 

egenkontrollprogrammets storstädning innefattar även skolverksamhetens 

ansvar för beställning av höghöjdsstädning och lokalvårdens ansvar för 

rengöring av bullerabsorbenter.   

 

• Utforma entréer på ett sätt som stänger ute smutsen, exempelvis 

dela in entrén i 3 zoner. 

Vid nybyggnationer och ombyggnationer av grundskolor planeras alltid för 3 

zoners entrésystem. I befintliga grundskolor eftersträvas 3 zoners entrésystem.  

 

3. Vid uthyrning av gymnastiksalar ska städning utökas om lokalerna 

används kvällstid och helger, detta främst golvytor och 

duschutrymmen. 

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat vilka frekvenser som 

gymnastiksalar och idrottshallars golvytor och duschutrymmen skall rengöras i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. En arbetsgrupp med 

representanter för Grundskoleförvaltningen, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Borås Stads verksamhetsutvecklare för lokalvård 

arbetar med att ta fram rutiner för lokalvård vid uthyrning. Målet är att 

arbetsgruppen presenterar rutiner under april 2020. 

 

4. De grundskolor som har fritidsverksamhet ska rengöra leksaker 

minst två gånger per år och oftare vid behov.  

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat fritidsverksamhetens 

ansvar att rengöra leksaker en gång per år, eller oftare vid behov, i samband 

med storstädning. 

 

5. Mattor som finns på fritidsverksamhet ska rengöras dagligen.  

I det nya egenkontrollprogrammet finns specificerat fritidsverksamhetens 

ansvar att dammsuga pedagogiska mattor på fritidsavdelningar dagligen.  



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Föreläggande om att åtgärda brister i lokalvården vid grundskolor inom 

Borås Stad. 

                                

Samverkan 

LSG och FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentförvaltningen. 

 

 

Per Carlsson (S)  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 2

Egenkontroll storstäd skola 

Avdelning/ våning

Sal/Rum

Vad Frekvens UtförareUtfört när Av vem

Enl skötselanvisningar för golvet Rengöring med maskin En per år

Enl skötselanvisningar för golvet Vax påläggning En per år

Enl skötselanvisningar för golvet Polering med polérmaskin / high speed En per år

Golvlister Rengöres En per år

Glaspartier invändigt Rengöres upp till 2,5 över det damma upp till 5m En per år

Ventilationsrör/kåpor maxhöjd 5 meter Damma En per år

Damma/fukttorka, ta bort fläckar Rengöres upp till 2,5m över det damma upp till 5m med teleskopskaft En per år

Ljudabsorbenter, skärmar upp till 2,5 meter Dammsuga/fuktmoppa/avfläcka beroende på material En per år

Skåpsluckor, lådfronter Rengöres En per år

Lister och dörrar Fukttorkas En per år

Element Damm-våttorkas, skräp bakom bortplockas En per år

Läktarbänkar/stolar Avtorkas En per år

Ribbstolar Avtorkas En per år

Stoppade möbler, samt övriga textilier Dammsuges En per år

Tomma hyllor Rengöres En per år

Sanitär inredning, dispensrar (På toaletter) rengöres En per år

Papperskorgar Rengöres En per år

Diskbänkar Rengöres En per år

Övriga möbler Rengöres En per år

Tomma kläd/skofack Urtorkas En per år

Ljudabsorbenter  fristående Dammsuga/avtorka En per år

Belysningsarmatur Avtorkas maxhöjd 2,5 meter En per år

Belysningsarmatur Dammas 2,5-5 meter En per år

Golvbrunnar/ventiler Rengöres En per år

Kakel/klinker/Glas Rengöres plattor samt fogar En per år

WC Borste Bytas Vid behov

Dispensrar papper, tvål Rengöres in och utvändigt En per år

Toalettstol Rengöres En per år

Tvättställ Rengöres En per år

Skrapgaller utomhus Felanmäla till 3900 vb. En per år

Skrapgaller,  inomhus Plocka ur och rengör försänkningen En per år

Inventarier

Väggar / tak / Fast Inredning

Golv 

Vid damning över 2,5 meter upp till 5meter sker detta med teleskopskaft där lokalvården anser det är möjligt.

Hygienutrymmen

Övrigt



Entrémattor (ej hyrmattor) Tvättas En per år

Egenkontroll storstäd skola 

Avdelning/ våning

Sal/Rum

Vad Frekvens Utfört när Av vem

Klistermärken/tejp Avlägsnas En per år

Klotter som inte går att avlägsna med vanligt kem-duk Avlägsnas En per år

Lösa mattor (ej entré) Tvättas En per år

Ventilationsrör/kåpor höjd över 5 meter Damma En per år

Klotter som inte går att avlägsna med vanligt kem/duk Avlägsnas En per år

Ljudabsorbenter fasta över 5 meters höjd Rengöres En per år

Belysningsarmatur Damm-fukttorkas höjd över 5 meter En per år

Klistermärken/tejp/häftmassa Avlägsnas En per år

Gymnastikredskap bommar, plintar, mattor, mål, bänkar, lianer mm En per år finns skötselinstruktion

Stoppade möbler, samt övriga textilier Tvättas Vid behov

Leksaker Rengöres En per år

Gymnastikredskap Rengöres En per år

Köksskåp/övriga skåp/hyllor (ej fria ytor) Urtorkning av En per år

Stolar/bord matsal matrum Rengöres En per år

Elevbord, Elevstolar Rengöres En per år

Torkskåp Urtorkas En per år

Fönster Putsning utvändigt En per år

Fönster Putsning invändigt En per år

Fönster Putsning mellan En per år

Gardiner Nedtagning/upphängning En per år

Gardiner Tvätt En per år

Persienn utanpåliggande Rengöres

Golv 

Inventarier

Väggar/tak/ fast inredning

Fönster



Avvikelse/orsak

Inventarier

Väggar / tak / Fast Inredning

Golv 

Vid damning över 2,5 meter upp till 5meter sker detta med teleskopskaft där lokalvården anser det är möjligt.

Hygienutrymmen

Övrigt



Avvikelse/orsak

finns skötselinstruktion

Golv 

Inventarier

Väggar/tak/ fast inredning

Fönster



Bilaga 1

Arbetsuppgifter städ Skola

Lokal/moment

Kontor/expedition/arbetsrum/konferensrum/kurator/ Frekvens

psykolog/vaktmästare/kopieringsrum

Avfläcka golv En gång i veckan

Fuktmoppa golv En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avfläcka dörr, dörrhandtag, lysknapp, dörrkarm, vägg En gång i veckan

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) En gång i veckan

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Dammsug eller avborsta klädda möbler En gång i månaden

Damma prydnadsföremål En gång i veckan

Rengöring av dator, tangentbord, telefon v.b

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* v.b

Skolsköterska Frekvens

Avfläcka golv Varje dag hen är där

Fuktmoppa golv Varje dag hen är där

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje dag hen är där

Avtorka diskbänk Varje dag hen är där

Rengöra tvättställ Varje dag hen är där

Fylla på engångsmaterial Varje dag hen är där

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje dag hen är där

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Damma prydnadsföremål vb

Rengöring av dator, tangentbord, telefon vb

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* vb

Konferensrum Frekvens

Avfläcka golv En gång i veckan

Fuktmoppa golv En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avfläcka dörr, dörrhandtag, lysknapp, dörrkarm, vägg En gång i veckan

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) En gång i veckan

Avtorka white/smartboard En gång i veckan

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Damma prydnadsföremål v.b

Rengöring av dator, tangentbord, telefon
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Lokal/moment

Vilrum personal Frekvens

Fuktmoppa golv En gång i månaden

Avfläcka golv En gång i månaden

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) En gång i månaden

Damma fria åtkomliga ytor En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Avfläcka dörr, dörrhandtag, lysknapp, dörrkarm, vägg En gång i månaden

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Omklädningsrum personal Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Rengöra tvättställ utförligt Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Torka bort tvålrester vägg Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Avborsta /avtorka element En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Dammtorka lister, inredning och inventarier En gång i veckan

Avtorka/avborsta golvlist En gång i veckan

Avtorka rörledningar En gång i veckan

Dusch rengöra kranar, väggar, golv, brunnsgaller En gång i veckan

Personalrum/Pentry Frekvens

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Fylla på förbrukningsmaterial Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Dammsugning av textila möbler En gång i månaden

Avtorka bord efter måltid Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Rengöra diskbänkar i personalrum och pentry Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Hantering av kaffe Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Plocka i och ur diskmaskin Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Tömma, byta svart påse(kompost och brännbart) Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Rengöring av kyl, frys, micro Gemensamt ansvar av alla som nyttjar rummet

Damma prydnadsföremål En gång i veckan

Rengöring av dator, tangentbord, telefon v.b

Förråd inne Frekvens

Fuktmoppa golv En gång i månaden

Damma fria åtkomliga ytor En gång i månaden

Avfläcka dörr, dörrhandtag, lysknapp, dörrkarm, vägg En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden
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Lokal/moment

Lärosal, klassrum, lektionssal inklusive specialsalar, grupprum Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avtorka white/smartboard Varje arbetsdag

Avtorka bord/elevbänkar En gång i veckan

Avtorka diskbänk (fri yta), fylla på engångsmaterial En gång i veckan

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Dammsuga eller avborsta klädda möbler En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Damma prydnadsföremål En gång i veckan

Rengöring av dator, tangentbord, telefon vb

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* v.b

I specialsalar rengör verksamheterna maskiner, utrustning och liknandev.b

Skolbibliotek Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avtorka white/smartboard Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avtorka bord En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avborsta golvlist En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Dammsuga, avborsta klädda möbler En gång i månaden

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* v.b

Damma prydnadsföremål v.b

Rengöring av dator, tangentbord, telefon v.b

Avtorka /damma böcker v.b

Matsal/Servering Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Kombiskura golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Tömma, byta svart soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avtorka disk/serveringsbänk (fri yta), Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr Varje arbetsdag

Rengöra micro, kyl En gång i veckan

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Damma prydnadsföremål tillhörande kosten En gång i veckan

Avborsta golvlist En gång i månaden

Dammsuga, avborsta klädda möbler och textilier En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Fylla på engångsmaterial v.b

Damma prydnadsföremål tillhörande verksamheten v.b

Avtorka bord/stolar Varje arbetsdag
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Lokal/moment

Fritidsavdelning Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avtorka white/smartboard Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avtorka elevbord En gång i veckan

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avtorka diskbänk (fri yta), fylla på engångsmaterial En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avborsta golvlist En gång i månaden

Dammsuga eller avborsta klädda möbler En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Avtorka elevbord efter måltid Varje arbetsdag

Avtorka stolar efter måltid Varje arbetsdag

Dammsuga pedagogiska mattor Varje arbetsdag

Sopa, torka ur torkskåp v.b

Rengöra spis, ugn, micro v.b

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* v.b

Rengöring av dator, tangentbord, telefon vb

Damma prydnadsföremål En gång i veckan

Torkskåp invändigt urtorka vb

Cafeteria/uppehållsrum Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avtorka diskbänk (fri yta), fylla på engångsmaterial  uppehållsrum Varje arbetsdag

Fylla på engångsmaterial Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avborsta golvlist En gång i veckan

Dammsuga, avborsta klädda möbler En gång i månaden

Avborsta element En gång i månaden

Dammsuga pedagogiska mattor Varje arbetsdag

Avtorka diskbänk (fri yta), fylla på engångsmaterial cafeteria Varje arbetsdag

Omhändertagande av verksamhetsavfall samt källsortering* cafeteria v.b

Damma prydnadsföremål v.b

Rengöring av dator, tangentbord, telefon v.b

Rengöra spis, ugn, micro cafeteria v.b

Trappor Frekvens

Sopa eller skrapa trappan fri från grus Varje arbetsdag

Fuktmoppa/avfläcka trappan Varje arbetsdag

Avborsta golvlist En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avtorka trappräcken En gång i veckan
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Lokal/moment

Entré/Kapprum/Vindfång Frekvens

Sopa hårt golv med borste eller dammsuga Varje arbetsdag

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Rengöra torkmatta(borstvalsdammsuga) alla typer inkl skrapgaller inomhusVarje arbetsdag

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avborsta element En gång i veckan

Avborsta golvlist En gång i veckan

Mattvätt limmad entrématta En gång i månaden

Torkskåp invändigt urtorka vb

Korridorer Frekvens

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Tömma, byta soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avfläcka glas i mellanvägg/glas i dörr En gång i veckan

Avfläcka dörr, dörrhandtag, lysknapp, dörrkarm, vägg En gång i veckan

Avtorka bord/elevbänkar (ej fläckborttagning) En gång i veckan

Avborsta element En gång i månaden

Avborsta golvlist En gång i månaden

Dammsug eller avborsta klädda möbler En gång i månaden

Toalett Frekvens

Rengöra tvättställ utförligt Varje arbetsdag

Rengöra toalettstol utförligt Varje arbetsdag

Rengöra armstöd HWC utförligt Varje arbetsdag

Dammtorka lister, inredning och inventarier Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse/sanitetspåse i papperskorgar (brännbart) Varje arbetsdag

Fylla på förbrukningsmaterial Varje arbetsdag

Avfläcka  dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Avfläcka dörr, dörrkarm, vägg Varje arbetsdag

Avtorka runt spegel, handfat, dispensrar, toalett på vägg Varje arbetsdag

Avtorka dispenser Varje arbetsdag

Avtorka golvlist En gång i veckan

Avtorka element En gång i veckan

Avtorka rörledningar En gång i veckan

Avtorka vägghängda skötbord för allmänheten En gång i veckan

Rengöra toalettborste/skål En gång i månaden

Rengöra inuti dispensrar En gång i månaden

Ta av och rengöra toalettring utförligt En gång i månaden

Hiss Frekvens

Sopa/dammsug golv En gång i veckan

Fuktmoppa golv En gång i veckan

Avfläcka golv En gång i veckan

Kontrollera att dörrskåran är fri från grus, smuts En gång i veckan

Dammsug dörrskåra En gång i veckan

Avfläcka spegel En gång i veckan

Avfläcka ledstång, knappanel, fönster En gång i veckan

Avfläcka dörr En gång i veckan
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Lokal/moment

Städrum Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Rengör tvättmedelsfack, tvättmaskin En gång i veckan

Rengör luddlåda/golvbrunn En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i månaden

Rengör slangar till automatdoserare En gång i månaden

Rengör städvagn En gång i månaden eller v.b

Omhändertagande av eget verksamhetsavfall samt källsortering* v.b

Omklädningsrum gymnastik idrott Frekvens

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Fuktmoppa golv Varje arbetsdag

Rengöra tvättställ utförligt Varje arbetsdag

Torka bort tvålrester vägg Varje arbetsdag

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Fylla på förbrukningsmaterial Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Avborsta /avtorka element En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Dammtorka lister, inredning och inventarier En gång i veckan

Avtorka/avborsta golvlist En gång i veckan

Avtorka rörledningar En gång i veckan

Duschrum i idrott Frekvens

Spola raka ner vatten i golvbrunn Varje arbetsdag

Rengöra tvättställ utförligt Varje arbetsdag

Torka bort tvålrester vägg Varje arbetsdag

Avtorka lister, inredning och inventarier Varje arbetsdag

Avfläcka  dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avfläcka dörr, dörrkarm, vägg Varje arbetsdag

Avfläcka golv Varje arbetsdag

Rengöra/skura golv/brunnsgaller Varje arbetsdag

Rengöra/ skura väggar och kranar Varje arbetsdag

Avtorka element En gång i veckan

Avtorka rörledningar En gång i veckan

Idrott/gymnastiksal Frekvens

Egenkontrollen förslag fast inredning ingår för LV, höga höjder med teleskop upp till 5 m

Avsopa/torr/fuktmoppa hallgolv samt övrigt golv/inkl läktare Varje arbetsdag

Avfläcka golv/inkl läktare Varje arbetsdag

Kombiskura golv 1-5 gånger/v utifrån behov

Tömma, byta vit soppåse i papperskorg (brännbart) Varje arbetsdag

Fylla på förbrukningsmaterial Varje arbetsdag

Avfläcka dörrhandtag, lysknapp Varje arbetsdag

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Damma fria åtkomliga ytor En gång i veckan

Avtorka white/smartboard En gång i veckan

Avfläcka dörr,dörrkarm, vägg En gång i veckan

Avtorka trappräcken En gång i veckan
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Yttrande över remiss - Digital strategi 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen för Digital strategi 2020 med förbehåll 

att man beaktar nämndens synpunkter i fortsatt arbete.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden anser att Borås Stads Digitala strategi saknar perspektiv 

mot utbildningsområdet. Områden såsom Digitala tjänster, IT-infrastruktur och 

information till medborgare beskrivs men merparten av riktlinjen syftar till den 

plattform för E-tjänster som redan finns inom Borås Stad. 

Grundskolenämnden föreslår att strategin utökas med: 

• Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med 

vad Borås Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål 

kommer att ge bättre förutsättningar för att kunna fortsätta med 

implantering av strategin i förvaltningar.   

• Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån 

SKL:s digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt 

implementering av beslutsstödsystem (Business intelligence) 

utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-00374 1.2.2.0 Skrivelse införa 

beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-system kommer att 

resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 

arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i 

verksamheten.  

• Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås 

stad som digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som 

redan har digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. 

utförd digitalisering av körjournaler.   

• En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta 

implementeringen av strategin skall ske i förvaltningar. 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Digital strategi 2020. 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.



Borås Stad  |  Digital strategi            5

Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Enligt uppdrag  

Jon Hjärne 
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Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00983 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. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Redovisning av åtgärder, Grundskolenämndens 

uppföljning av uppdrag i Lupp (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken)   

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) samt översända densamma till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har i bifogad åtgärdsplan med tillhörande 

aktivitetsschema tagit fram åtgärder med syfte att öka tryggheten och 

elevdelaktigheten samt motverka rasism, diskriminering och kränkande 

behandling på samtliga skolor i Borås Stad. Nämnden redovisar nu en 

uppföljning av åtgärder.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har uppdragit Grundskolenämnden att senast i december 

2019 redovisa uppföljning av åtgärder utifrån resultat i LUPP 2017. 

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 

står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 

Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. 

Undersökningen från 2017 visade bland annat att majoriteten av ungdomar i 

Borås var nöjda med sin skolgång och fritid samt uppgav att de var vid god 

hälsa. Vad gäller inflytande angav 43 % i årskurs 8 att de ville vara med och 

påverka i frågor som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram dessa 

frågor till beslutsfattare var lägre, 20 % i årskurs 8.  

I Skolklimatenkäten, som Grundskoleförvaltningen genomför varje år, angav 

enbart 57% av våra högstadieelever att de uppmuntras att delta i klassråd och 

elevråd. 14% svarade att de inte vet eller har någon åsikt. I samma 

Skolklimatenkät svarade 85% av eleverna i åk 7-9 att de kände sig trygga i 

skolan, 4% visste inte eller hade ingen åsikt. Samtidigt angav så många som 

32% av eleverna att det stämde dåligt eller inte stämde alls att elever 

respekterade varandra på sin skola. 7% svarade att de inte visste eller hade 

ingen åsikt. 
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Hösten 2018 tog Grundskoleförvaltningen fram åtgärder med syfte att öka 

tryggheten och elevdelaktigheten samt motverka rasism, diskriminering och 

kränkande behandling på samtliga skolor i Borås Stad. Se bifogad åtgärdsplan 

med tillhörande aktivitetsschema. 

Planen ska löpa fram tom ht 2021 och revideras i oktober 2021 efter 

genomförd LUPP-enkät. Under denna period följs planen årligen upp, då 

aktiviteter och ansvar vid behov justeras. 

Årets uppföljning av aktiviteterna visar följande: 

 

1. Implementera rutin vid anmälan av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever. 

Samtliga skolor inom Grundskoleförvaltningen använder numera samma 

blankett vid anmälan till huvudmannen då elev upplevt sig kränkt. Statistik förs 

över antal anmälningar per skola. Varje verksamhetschef följer upp mönster 

och tendenser med berörda rektorer. Den nya anmälningsrutinen möjliggör för 

förvaltningen att identifiera skolor som behöver stöd i arbetet med att 

förebygga och förekomma kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

 

2. Bra kompis-värdegrundsarbete mot främlingsfientlighet och 

rasism. 

Grundskolenämnden fattade hösten 2018 beslut om att elevrepresentanter från 

varje högstadieskola i Borås efter särskilt upplägg skulle få resa till 

koncentrationslägret i Auschwitz under hösten 2019. Dessa elevrepresentanter 

skulle sedan förmedla sina upplevelser till övriga elever på sin skola. För att 

säkra en bra spridning skulle skolorna dessutom genomför utbildningsinsatser 

för alla sina högstadieelever. 

Aktiviteten genomfördes planenligt. Totalt åkte 124 elever vid tre olika resor 

under september. Urvalet skedde via intresseansökan med motivering och 

lottning därefter. Deltagande elever vittnade om mycket givande och gripande 

erfarenheter från resan. 

Skolorna har under hela hösten arbetat med presentation av upplevelserna från 

resan. Många skolor har fått in denna aktivitet inom ordinarie 

värdegrundsarbete och arbetar vidare med material till en utställning som ska 

äga rum i Kulturhuset v 4-6 2020.  

Samtliga elever i åk 9 kommer att se föreställningen om förintelsen 

”Generalguvernören och Jag” under v 5 och 6 2020.  

 

3. Uppmuntra att elever i Borås Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom klassråd, elevråd. 
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I skolornas arbetsplaner står att läsa hur arbetet med klass- och elevråd bedrivs 

på varje skola. Vid uppföljning av detta arbete under hösten i varje 

verksamhetsledning framkom att skolor har kommit olika långt. Det finns 

fortsatt en strävan efter att göra eleverna mer medvetna om vad de kan påverka 

i sin skolvardag. Skolorna arbetar också vidare med att träna elever i hur man 

kan påverka i en demokrati. 

 

4. Elevskyddsombud från varje högstadieskola inbjuds till LSG. 

Elevskyddsombud från varje högstadieskola bjöds in till LSG under våren 2019. 

Även elever från grundsärskola deltog. Den berättelse som eleverna förde fram 

med tillhörande dialog kretsade kring hur arbetsmiljön upplevdes av 

elevkollektivet på varje skola. Parterna har under hösten 2019 följt upp 

specifika frågor på varje enhet. 

 

5. Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till nämndmöte. 

Samtliga elevråd kommer vid två olika tillfällen att beredas möjlighet att besöka 

ett nämndmöte under våren 2020; cirka fyra elevråd vid varje tillfälle. Ett 

särskilt upplägg tas fram i samråd med Förvaltningschef och Presidiet.  

 

6. Möjlighet att erbjuda utbildning till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 undersöks. 

En utbildning med samtliga elevskyddsombud genomfördes i september 2019 

under ledning av huvudskyddsombud från Lärarförbundet. I mars 2020 

kommer alla elevråd på våra högstadieskolor att genomgå en gemensam 

elevrådsutbildning under ledning av organisationen Sveriges elevråd (SVEA). 

Elevråden kommer framgent att ges möjlighet att fungera som remissinstanser 

vid frågor som de tycker är intressanta att påverka. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport ung i Borås 2017. 

2. Information från Julio García Atterström, verksamhetschef, representant från 

Grundskoleförvaltningen i Nätverksmöte för ungdomsinflytande, NUI, i Borås 

stad. 

3. Grundskoleförvaltningens åtgärdsplan för ökad trygghet och elevdelaktighet. 

4. Aktivitetsschema. 

5. Skrivelse LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017. 
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Sammanfattning
I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar för barn och unga. I visionen 
konstateras att ”Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i 
samhället.” Lupp-enkäten är ett av flera möjliga verktyg för att synliggöra ungas åsikter. Dessutom är lupp 
ett utmärkt verktyg för att samla in kunskap om ungas livsvillkor. Både i barnkonventionen och Sveriges 
ungdomspolitiska program betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap om unga. 
Borås stad har, utöver visionen, ett ungdomspolitiskt program med fyra fokusområden; fritid och kulturliv, 
hälsa och trygghet, inflytande och delaktighet samt utbildning och framtid. I denna del presenteras en 
kort sammanfattning av lupp-resultatet som rör de fyra fokusområdena. Vi rekommenderar dock att läsa 
hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor och situation i Borås. 

Fritid och kulturliv
I det ungdomspolitiska programmet som rör fritid och kulturliv betonas mångfald och kreativitet. Vad 
som också tas upp är att man behöver ifrågasätta normer, skapa en tillgänglig fritid för alla samt att på 
olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna 
i Borås är nöjda med sin fritid. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga 
upplever sin fritid, vad de gör och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det som framkommit 
är att det finns skillnader i hur unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön. Killar är tydligt nöjdare med 
fritidsutbudet än vad tjejer är. Denna könsskillnad syntes inte då lupp-enkäten senast genomfördes år 
2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre hälsa, unga som oroar sig 
för familjens ekonomi eller som har en förälder utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med 
fritidssituationen än övriga ungdomar. Vad gäller frågan om unga saknar fritidsaktiviteter där de bor, 
framgår vissa skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Viskafors, Fristad eller i ytterområden/andra 
kommuner saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 

För att skapa en tillgänglig och meningsfull fritid för alla kan det vara bra att vidare utreda vad skillnaderna 
utifrån kön, funktionsnedsättning och ekonomi beror på1. Insatser inom området fritid och kulturliv kan 
sedan utvecklas tillsammans med unga med ett särskilt fokus på att anpassa utbudet utifrån olika 
förutsättningar och intresseriktningar.

Hälsa och Trygghet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att alla unga ska må bra, få vara delaktiga och att man ska 
arbeta normkritiskt mot olika former av utsatthet. Vad som framgår avseende ungas hälsa är att majoriteten 
av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av gymnasieungdomarna 
svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. 
Tjejer mår sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som stress, 
nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska 
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, 
unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller 
missnöjda med sin ekonomi har en sämre hälsa än övriga. Att minska dessa skillnader i ungas hälsa 
kommer vara en utmaning. I rapporten ”Hellre rik och frisk” konstateras bland annat att det behövs 
insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan familjer med höga och låga inkomster och att åtgärderna 
bör vara generella, men anpassas och ges i högre grad till de som har störst behov.2

Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner sig 
trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Det framgår att andelen unga som känner sig 
trygga på stan och i kollektivtrafiken är något lägre – speciellt bland tjejer. Det framgår också att det 
finns en del skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig 
mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av kommunen. 
              
1    I rapporten ”Jämlikhetseffekten 2016” av Make Equal  finns en metod som delas in i 8 steg som kan vara ett 
                   värdefullt verktyg https://makeequal.se/wp-content/uploads/2016/01/Jaemlikhetseffekten-Metodbok.pdf  
2   Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa 
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Det finns även vissa skillnader avseende utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, misshandel) per 
bostadsområde. Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att de utsatts 
för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen som blivit hotade 0 % och 7 % i 
Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att 
de utsatts för mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig könsskillnad. 
Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med en 
sämre ekonomi är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar. 

Eftersom utsatthet i olika former påverkar ungas hälsa så tydligt är det viktigt att arbeta med att förebygga 
ungas utsatthet. På grund av att många som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan kan det vara 
viktigt att låta skolan ha en central roll i arbetet. I ett utvecklingsarbete för att öka tryggheten kan det 
också vara viktigt att väga in geografiska aspekter, då det finns tydliga skillnader i ungas upplevelser av 
trygghet utifrån var de bor i kommunen.

Inflytande och delaktighet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att unga ska betraktas som en resurs samt att alla barn och 
unga ska ha lika möjligheter att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Vad som framgår i resultatet 
är att en stor andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i högre grad är intresserade av 
att vara med och påverka. Det är en liknande andel som svarar att de vill påverka som i lupp-resultatet år 
2014. Avseende synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % av 
högstadieungdomarna och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket 
stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års 
lupp-resultat, vilket är positivt. Att arbeta för att ännu fler känner att de har möjligheter kan vara viktigt. 

Vad gäller frågorna om inflytande och delaktighet finns det vissa skillnader per bostadsområde. Unga som 
bor i Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga bostadsområden i Borås. 
Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att 
framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde.

Utbildning och arbete
I det ungdomspolitiska programmet konstateras att ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen 
försörjning ska öka. I programmet betonas även ungas möjligheter till inflytande och ansvar över sitt eget 
lärande. I avsnittet som handlar om skolan framgår det att en väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är 
nöjda med skolan totalt sett, med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och 
stöd vid behov.  Vi ser dock även att högstadieungdomarna svarar att de är mindre nöjda med skolmiljön. 
Vad som också framgår vad gäller problem som förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att 
det framför allt förekommer på högstadieskolorna. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor 
differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om olika saker i skolan i klart 
högre grad än de upplever att de får. Över tid syns inte några större förändringar vad gäller andelen som 
upplever att de får påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns relativt 
stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika aspekter i skolan. 

Vad gäller ungas erfarenhet av arbete framgår att andelen unga som haft sommarjobb den senaste 
sommaren ökat något över tid bland gymnasieungdomarna. Vad gäller högstadieungdomarna har  andelen 
med sommarjobb varit på en relativt jämn nivå. När det kommer till andelen unga med extrajobb svarar 
9 % av högstadieungdomarna och 32 % av gymnasieungdomarna att de har ett. Tjejer i årskurs 2 är den 
grupp som i högst grad svarar att de har ett extrajobb. 

Utifrån resultatet kan det vara viktigt att se över hur man kan motverka våld och otrygghet i skolan, 
speciellt på högstadieskolorna. Att arbeta med att öka ungas möjligheter till inflytande kan också vara 
viktigt, då det tydligt betonas i det ungdomspolitiska programmet samt för att resultatet visar att det finns 
en stor differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. 
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Bakgrund och syfte

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s lupp-undersökning har år 2017 
genomförts i Borås kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på 
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt sammanställning 
har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Borås kommun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät 
som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten 
för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i 
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten 
erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 903 av 1295 elever på högstadiet i årskurs 8 svarat på undersökningen. 
Svarsfrekvensen på högstadiet är således 69 %. På gymnasiet har 955 av 1532
elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 62 %. 

Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget ska
bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror 
bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever 
varit sjuka. 

Högstadieskolor som deltagit är; Viskaforsskolan, Fristadskolan, Engelbrektskolan, Särlaskolan, 
Dalsjöskolan, Bodaskolan, Sandgärdskolan, Daltorpskolan, Erikslundskolan, Borås Kristna Skola, 
Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Malmen Montessori, Erikslund Grundsärskola.

Gymnasieskolor som deltagit är: Almåsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Bäckängsgymnasiet, 
Sven Erikssongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Praktiska Gymnasiet, 
LBS Kreativa gymnasiet Borås, Real Gymnasiet, Björkängsgymnasiet, Bergslenagymnasiet.

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika anledningar valt 
att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent, men varierar något mellan 
frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om 
känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av Borås-
ungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på ålder (högstadiet 
årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för kön utan även avseende andra 
faktorer, möjliggör en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i 
samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för att anpassa 
insatserna. 

Svarsfrekvensen är 
69 % i årskurs 8 

och 62 % 
i årskurs 2
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I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille och tjej fanns även 
alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan de som identifierar sig som 
killar eller tjejer beror på att de som svarat ”annan könsidentitet” är en väldigt få till antalet. 

Jämförelser över tid

För att kunna mäta utvecklingen över tid görs jämförelser med lupp-resultaten i Borås från tidigare år.  
Borås har tidigare gjort lupp-enkäten år 2008, 2012 och 2014. Dessa värden redovisas på vissa ställen i 
diagram och i den löpande texten. Avseende jämförelser till tidigare år bör noteras att en omfattande 
omarbetning av lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser till tidigare 
resultat inte är möjligt på relativt många ställen. Exempelvis har nästan alla instämmerskalor i enkäten 
justerats från en femgradig till en fyragradig skala, vilket gör att resultatet inte är jämförbart. I andra fall 
har frågan eller svarsalternativen omformulerats eller justerats. 

Jämförelser till rikssnitt för lupp 2017

I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser med rikssnittet för lupp (de kommuner 
som genomfört lupp år 2017). Rikssnittet är dock inget nationellt snitt för alla kommuner, utan 
innefattar endast de kommuner som deltog i lupp år 2017.  Trots att en sådan jämförelse har vissa 
brister kan det vara fördelaktigt att kunna se kommunens resultat i förhållande till en större kontext. I 
rapporten tas endast relevanta jämförelser upp vad gäller rikssnittet.

Statistisk sambandsanalys

Vissa områden i rapporten innehåller statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två 
eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. Det är alltså svårt att 
bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. 

Läsanvisningar

Rapporten är indelad i fyra fokusområden som bygger på det ungdomspolitiska programmet i Borås 
stad. Dessa är; fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och 
arbete. 

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och nedbrytningarna fram. 
Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del svarsalternativ uteslutits i redovisningen. 
Detta har gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av alla frågor och 
svarsalternativ hänvisar vi till MUCF:s lupp-portal. Observera också att vissa diagram redovisar 
resultatet totalt eller totalt per kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om enstaka 
procent.
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Vi har svarat på Lupp-enkäten!

A Bakgrundsfrågor

frågor om bakgrund och familj

I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. Som det framgår av bilden 
nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som svarat på lupp-enkäten. Eftersom få angett 
”annan könsidentitet” kommer denna grupp inte redovisas nedbrutet i rapporten. 12 % av ungdomarna 
i Borås har svarat att de har en nedsatt funktion eller långvarig sjukdom.

Som det framgår i tabell A5 på nästa sida är 86 % av de svarande födda i Sverige, 1 % är födda i 
Norden, 3 % i Europa och 10 % är födda utanför Europa. Runt 20 % av ungdomarna har en eller två 
föräldrar som är födda utanför Europa. 

I tabell A6 redovisas föräldrarnas sysselsättning. En tydlig majoritet av ungdomarnas föräldrar arbetar 
och 1 % av ungdomar har uppgett att de har minst en förälder som är arbetslös. 

I diagram A7 redovisas fördelningen av svar (andel) per bostadsområde.

85 % heterosexuella
4 % bisexuella
1 % homosexuella
10 % övrigt/annat/
       vill inte svara

52 % tjejer
47 % killar
1 % annan 
könstillhörighet

12 % har en 
nedsatt funktion 
eller sjukdom

86 % födda i Sverige
4 % övriga Europa
10 % födda utanför
         Europa
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Förälder a Förälder b

Arbetar 90% 82%

Studerar 3% 4%

Föräldraledig 1% 1%

Arbetslös 1% 3%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 2% 4%

Ålderspensionär 1% 1%

Annat 1% 2%

Vet inte 1% 4%

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

Fri-
stad

Norrby
Dalsjö-

fors
Bräm-
hult

Gång-
hester

Hulta
Hässle-
holmen

Göta Centrum Sjöbo
Viska-
fors

Sand-
hult

Ekås
Sandared/ 
Sjömarken

Övriga/
Andra 

kommuner

Andel 10% 3% 4% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 7% 2% 5% 9% 19%

A7. Bostadsområdestillhörighet bland de svarande

Ungdomarna fyllde i sitt postnummer i enkäten. Med hjälp av shapefiler har Enkätfabriken sedan 
kategoriserat postnummerområden till olika kommundelar. Kategoriseringen har gjorts tillsammans 
med kommunen och utgår från en kombination mellan stadsdelar och bostadsområden. 
Postnummerområden stämmer inte alltid med kommunens ”vanliga” indelningar avseende 
bostadsområden, varför det inte har varit möjligt att följa kommunens indelningar i alla områden.

Sverige Norden Europa Utanför Europa

Du själv 86% 1% 3% 10%

Förälder a 70% 3% 9% 18%

Förälder b 68% 2% 10% 20%

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Ekås
Fristad
Gånghester
Göta
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Sandared/Sjömarken
Sandhult
Sjöbo
Viskafors

Område
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A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller 
inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj 
inte haft råd?

8% 
11% 

81% 

7% 
12% 

81% 

11% 14% 

75% 

12% 11% 

77% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

57% 

33% 

9% 
1% 

69% 

25% 

5% 
1% 

50% 

39% 

8% 
2% 

58% 

34% 

7% 
2% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 
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Ekonomi 

I diagram A7 nedan redovisas svaren på frågan ”I vilken grad är du orolig för sina föräldrars ekonomi”. 
Det framgår att en låg andel, totalt mellan 1-2 % av ungdomarna i Borås, svarat att de är mycket oroliga 
för sina föräldrars ekonomi. 9 % av gymnasietjejerna och 8 % högstadietjejerna svarar att de är ganska 
oroliga för sina föräldrars ekonomi. Andelen killar som svarar detsamma är något lägre, 5 % i årskurs 8 
och 7 % i årskurs 2. Det ställdes också en fråga om det under de senaste sex månaderna hänt, att de inte 
kunnat köpa eller göra något som många andra i deras ålder gör på grund av att familjen inte haft råd. 
Totalt svarar 8 % av ungdomarna i årskurs 8 och 12 % av ungdomarna i årskurs 2 att det hänt flera 
gånger under de senaste sex månaderna. 
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Fritid och kulturlivB
I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som 
uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa, men även för den sociala utvecklingen. Det är viktigt att 
fritidsutbudet innefattar många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar. Det är också 
väldigt viktigt se till att fritidsaktiviteterna som erbjuds är tillgängliga för alla samt att säkerställa att 
ingen utestängs från en stimulerande och meningsfull fritid. Forskning och tidigare studier visar dock 
att vissa grupper av ungdomar i lägre grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat framgår 
det att utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga HBTQ-personer och unga med 
begränsade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverksamheter och föreningsliv1. 

I diagrammet B0 nedan redovisas andelen som svarat att de är nöjda med sin fritid generellt. Vad som 
framgår är att en hög andel svarar att de är ganska eller mycket nöjda. Det framgår också att killar är 
nöjdare än vad tjejer är med fritiden totalt sett. 

Hur mycket det finns att göra

I lupp-enkäten ställs en fråga gällande hur mycket eller lite det finns att göra på fritiden i Borås, se 
diagram B1 på följande sida. Totalt svarar 76 % av högstadieungdomarna och 67 % av 
gymnasieungdomarna att det finns väldigt eller ganska mycket att göra. Högstadiekillarna är nöjdast 
med fritidsutbudet. Det framgår också att killar i båda årskurser är nöjdare med fritidutbudet än vad 
jämnåriga tjejer är. 

Som det framgår i diagram B1a har andelen killar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att 
göra inte förändrats märkbart sedan år 2008. Däremot har andelen tjejer som svarat detsamma minskat, 
från 75 % år 2014 till 66 % i årets resultat. Könsskillnaderna har således blivit klart större i frågan 
jämfört med år 2014 och tidigare års lupp-resultat. 

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

86% 
93% 

79% 

87% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Fritiden 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 



12

23% 

48% 

22% 

7% 

38% 
42% 

17% 

3% 

17% 

45% 

32% 

6% 

26% 

47% 

23% 

4% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/
ingenting 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket att göra på 
fritiden: Utveckling över tid
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Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 på följande sida redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i 
veckan) sysselsätter sig med. En stor andel av ungdomarna tränar/idrottar, läser, är ute i naturen eller gör 
annat än det som listas i frågan. De som svarade ”annat” kunde i fritext specificera vad de brukar göra. 
Här nämns framför allt att umgås med vänner/familj, titta på serier/film, plugga eller sova. Några 
könsskillnader framgår och den största gäller spelandet av online-, data- eller tv-spel. En klart högre 
andel av killarna spelar online- tv- eller dataspel minst en gång veckan, totalt 85 % att jämföra mot 27 
% bland tjejerna. Killar svarar även i något högre grad att de minst en gång i veckan tränar eller idrottar. 

Tjejer svarar däremot i högre utsträckning än killar att de spelar teater, gör musik eller dansar samt 
skapar (foto, film, teckna med mera). I tabell B3a på följande sida redovisas samma fråga, men här visas 
andelen som svarat att de aldrig gör de listade aktiviteterna. Även här ses könsskillnader. Killar har i 
högre grad än tjejer svarat att de aldrig gör kulturrelaterade aktiviteter, så som att gå på teater, gå på 
konsert, spela teater göra musik/dansa eller fota/filma/teckna m.m. 

Vid en fördjupad analys av fråga B3 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som tränar/idrottar minst en gång i veckan är lägst i Hulta och Norrby (där 58 % svarar att de 
tränar minst en gång i veckan) i övriga områden är andelen runt 70 % eller högre. Det finns också 
skillnader utifrån bostadsområde avseende hur ofta man besöker fritidsgårdar. Andelen som aldrig 
besöker fritidsgårdar är högst i Centrum (76 %) och Sandhult (74 %) medan den är lägst i Viskafors, 
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B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

Orsaker att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Resultaten utifrån dessa frågor 
kan hjälpa att avgöra huruvida det finns några hinder som begränsar ungdomarnas fritid. Som det 
framgår i diagram B2 nedan svarar 9 % av ungdomarna i årskurs 8 och 14 % av ungdomarna i årskurs 2 
att det ”stämmer helt” att det finns saker att göra men att det kostar för mycket, dvs. någon form av 
ekonomiska hinder. Andelen som svarat att detta ”stämmer delvis” är drygt 30 %. Vad som också 
framgår är att lite mer än hälften av ungdomarna, svarar att det ”stämmer delvis” att det som finns inte 
intresserar dem.  8 % svarar att detta ”stämmer helt”. På högstadiet är det vanligare att man inte får 
delta i fritidsaktiviteter på grund av att familjen säger nej. 29 % av högstadieungdomarna svarar att 
detta stämmer helt eller delvis. 
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B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

B3a. Andel som svarat att de ”aldrig” gör följande aktiviteter: 

Tjej totalt Kille totalt

Tränar/idrottar 8% 8%

Spelar teater, gör musik eller dansar 43% 61%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 26% 47%

Spela online-, data- eller tv-spel 35% 5%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 11% 20%

Besöker bibliotek 36% 40%

Är ute i naturen 8% 10%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 64% 52%

Går på konsert 37% 58%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning 54% 70%

Går på museum eller utställning 53% 48%

Går på match eller annat idrottsevenemang 31% 24%
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Var ungdomarnas träffas

Ungdomarna svarade även på en fråga om var de brukar träffa sina kompisar på fritiden, se diagram B4 
på följande sida. En stor andel, 71 % av killarna och 85 % av tjejerna, träffas hemma hos varandra. 
Tjejer träffar sina kompisar hemma, på centrum/i stan, på café och i galleria/köpcentrum i högre grad 
än killar. Killar träffar däremot kompisarna utomhus, på sociala medier och i idrottshall/sporthall i 
högre grad än vad tjejer gör. 

Dalsjöfors och Hässleholmen där omkring 40 % svarar att de aldrig besöker fritidsgårdar. Det framgår 
också att unga som bor i Norrby i lägre grad än övriga unga är ute i naturen på fritiden. 23 % av unga 
som bor i Norrby svarar att de är ute i naturen minst en gång i veckan - i övriga bostadsområden är 
andelen runt 50 % eller högre. 
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?

Saknas fritidsaktiviteter?

Totalt svarar 24 % av högstadieungdomarna  och 32 % av gymnasieungdomarna i Borås, att de tycker 
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Ungdomar i årskurs 2 svarar alltså i något högre grad än unga 
i årskurs 8 att det saknas aktiviteter. 

Vid en fördjupad analys av fråga B5 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som svarat ”ja” är högst i gruppen som till stor del består av svar från unga i andra kommuner 
(39 %), i Viskafors ( 36%) och i Fristad (34 %). Andelen som saknar fritidsaktiviteter är lägst i 
Brämhult och Norrby, där 14-16 % svarar ”ja”. 
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B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
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Vilka aktiviteter som saknas

B5b. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Många nämner att de saknar 
någon form av mötesplatser för unga. Det som tas upp är fritidsgårdar, men även andra former av 
mötesplatser där de kan umgås med vänner och pröva nya saker. Mötesplatser efterfrågas både inomhus 
och utomhus. Flera ungdomar kommenterar också saker som har med idrott/sport/motion att göra. 
Exempelvis efterfrågas fler fotbollsplaner, dans, gym och badhus. Flera nämner också ”sporter” utan att 
vidare specificera vad för sporter. Därtill efterfrågas lika former av kulturrelaterade aktiviteter, så som 
teatergrupper eller musikhus. Några kommentarer berör också att det finns aktiviteter, men att det inte 
finns kollektivtrafik så att de kan ta sig till/från aktiviteterna. Vad som även tas upp av några är att 
utbudet idag inte är anpassat ungdomar i deras ålder –  det påpekas exempelvis att det finns mycket att 
göra för barn upp till 10 år och för unga över 18 år, men inte för unga i åldern däremellan. Några 
kommentarer berör att aktiviteterna behöver vara billigare eller att det borde finnas med saker att göra 
som är gratis. Några utvalda citat redovisas nedan:

”Jag tycker det skulle varit roligt med fler mötesplatser för ungdomar, 
där man kan träffas och umgås. Där det kan finnas till exempel ett 
cafe och att det kan anordnas aktiviteter mm”

”Då jag bor lite utanför stan så är det ofta svårare att ta sig in till 
centrum där det finns saker att göra.”

”Det finns endast fritidsaktiviteter för de som har gått i det sen de var 
små. Vill man börja i något nytt exempelvis brottning eller teater är 
det inte ett alternativ om man är över 15. Det finns nästan inga 
nybörjargrupper.”

”Fritidsaktiviteter med musik, fotografi och konst”

”Aktiviteter som inte kostar en halv förmögenhet eller åtminstone 
närmare förbindelser så man kan ta sig till och från aktiviteter”

”Jag skulle gärna vilja ha mer än fotboll (simning, amerikansk fotboll 
och go-cart)”

Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har ett intresse för ett 
föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i Sverige når inte en lika stor andel unga 
som det gjort tidigare och unga är även i lägre utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre 
undersökningsgruppen är bland 10–19 åringar, i desto högre grad gäller detta1. 62 % av 
högstadieungdomarna och 49 % av gymnasieungdomarna i Borås anger att de är medlemmar i en 
förening, se diagram B6 på följande sida. Det framgår att tjejer är föreningsmedlemmar i lägre grad än 
killar. Lägst andel föreningsmedlemmar finns bland tjejer i årskurs 2, där 47 % svarar ja. År 2014 
svarade 64 % av högstadieungdomarna och 58 % av gymnasieungdomarna i Borås att de var 
medlemmar i någon förening, andelen har således minskat.

Vid en fördjupad analys av fråga B6 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. I 
Dalsjöfors och Fristad är andelen som är medlemmar högst (73-67%) medan den är lägst i 
Hässleholmen och Hulta (37 % respektive 39 % av unga som bor där är medlemmar i en förening). 

1  MUCF 2014: Fokus 14: Ungas fritid och organisering



17

57% 

66% 

47% 
51% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

andel "ja" 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

B6. Är du medlem i någon förening?
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En jämställd och tillgänglig 
fritid för alla?

I Borås ungdomspolitiska program, som rör fritid och kulturliv, betonas vikten av mångfald och 
kreativitet. Vad som också framhålls är ifrågasättandet av normer, att skapa en tillgänglig fritid för alla 
samt att på olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet kan vi se att majoriteten av 
ungdomarna är nöjda med sin fritid. Vi kan också se att en stor andel tränar/idrottar, läser, är ute i 
naturen på fritiden. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga upplever sin 
fritid och vad de gör och var de umgås beroende på vilken bakgrund de har. Det finns bland annat 
skillnader i hur unga i Borås upplever sin fritid utifrån kön. Killar är nöjdare med sin fritidssituation än 
vad tjejer är. Utöver kön framgår det genom sambandsanalyser att det även finns andra bakgrunds-
faktorer som samvarierar med fritidssituationen.

38 % av unga med funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom saknar fritidsaktiviteter där de bor
Bland unga utan funktionsnedsättning/sjukdom svarar 27 % att de saknar aktiviteter. De som har 
en funktionsnedsättning är också mindre nöjda med fritiden totalt sett samt mindre nöjda med 
fritidsutbudet. Dessa ungdomar anger i högre grad olika hinder som har med ekonomi, avstånd/
tillgänglighet/kollektivtrafik samt hinder som handlar om deras egna intressen inte matchar 
utbudet. Unga med funktionsnedsättning svarar även i högre grad än övriga ungdomar att de 
aldrig går på konsert, museum eller teater. 

45 % av unga med sämre självskattad hälsa1 svarar att de är 
missnöjda med sin fritid
Andelen som har en bra hälsa och som är missnöjda med sin fritid är endast 10 %. Hälsa 
samvarierar således tydligt med synen på fritidssituationen. Unga som har en sämre självskattad 
hälsa eller som regelbundet är nedstämda svarar i högre grad att det finns hinder i fritiden; dels 
hinder som har med ekonomi och avstånd/kollektivtrafik att göra, men även att det inte finns 
saker som motsvarar deras intressen. Detta undersöks inte i lupp-enkäten, men ohälsa kan i sig 
vara ett hinder för att unga ska kunna ta del av en meningsfull fritid2. 

37 % av unga som oroar sig för familjens ekonomi svarar att de 
är missnöjda med sin fritid
Andelen som inte oroar sig för familjens ekonomi och som är missnöjda med sin fritid är endast 
12 %. De unga som oroar sig för ekonomi eller har minst en förälder utanför arbetsmarknaden 
har i högre grad än övriga angett ekonomiska hinder dvs. att ”det finns saker att göra men de 
kostar för mycket”.

42 % av unga med utomeuropeisk bakgrund är medlemmar i en 
förening
Andelen unga med övrig bakgrund som är medlemmar i en förening är högre, 59 %. Vid en 
analys av de ungdomar som besöker kommunens mötesplatser (bibliotek och fritidsgårdar) 
framgår det att unga med utomeuropeisk bakgrund i högre grad än unga med övriga bakgrunder 
besöker mötesplatserna minst en gång i månaden. Bland unga med utomeuropeisk bakgrund 
svarar 32 % att de besöker fritidsgård och/eller bibliotek minst en gång i månaden. Motsvarande 
andel bland unga med svensk, nordisk eller europeisk bakgrund är 14 %. 

1  Andelen som svarat att de har en mycket dålig eller ganska dålig hälsa
2  MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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Hälsa och trygghetC
Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och goda 
möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan 
och känslan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i 
störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning, 
men även andra former av utsatthet tas upp (hot, misshandel, utnyttjande)1. Otrygghet och utsatthet 
kan även påverka den utsattes möjligheter kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka 
möjligheterna för individen i framtiden. Att få bukt med denna typ av problem är därmed viktigt ur 
flera perspektiv.

Utsatthet för brott och otrygga situationer

I enkäten ställdes en fråga om man blivit utsatt för någon otrygg situation de senaste sex månaderna. 
Som det framgår i diagram E1 är det totalt sett en relativt låg andel som svarar att de blivit utsatta för 
misshandel, runt 5 % totalt. Att ha blivit utsatt för hot eller stöld är klart vanligare. 24 % av 
högstadieungdomarna och    16 % av gymnasieungdomarna uppger att någon hotat dem under det 
senaste halvåret. Av tjejerna i årskurs 8 är det vidare 6 % som svarar att de blivit utsatta för sexuellt våld/
utnyttjande, motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de 
blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande. 

I diagram E1a på följande sida redovisas samma fråga, men här redovisas andelen ungdomar som 
upplevt minst en otrygg situation det senaste halvåret. Andelen som utsatts är högst bland 
högstadiekillarna. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta 
hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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E1a. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för minst en av de otrygga 
situationerna: hot, misshandel, stöld, sexuellt våld/utnyttjande

E1b. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för otrygga situationer: 
Per bostadsområde och kön

I diagram E1b nedan redovisas andelen som utsatts för otrygga situationer per bostadsområde och kön. 
Det framgår att det finns relativt tydliga skillnader, speciellt avseende utsatthet för hot och stöld bland 
killar. Killar som utsatts för stöld och hot är högst i Hässleholmen och Ekås. Högst andel tjejer som 
svarar att de blivit hotade finns däremot i Centrum och Göta. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet

Ungdomarna  fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i 
kommunen. Som det framgår i diagram E2 nedan är en hög andel, drygt 90 %, alltid eller oftast 
trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan.

På stan/i centrum och i kollektivtrafiken är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga, och 
framför allt gäller detta tjejerna. Det framgår också att högstadietjejerna känner sig något mindre 
trygga än övriga i skolan samt på väg till/från skolan. 

*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, dvs. 
svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat på alternativen ”på ungdomens hus, fritidsgård” samt 
”på träningen eller annan fritidsaktivitet”. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på 
fritidgårdsalternativet är 49 %. Andelen som svarat vet ej på träning/fritidsaktivitet är 20 %. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

*Obs! Endast de områden med fler än 24 svar redovisas

Trygghet i bostadsområdet

Frågan om trygghet i bostadsområdet har även analyserats geografiskt, se kartan nedan. Vad som 
framgår är att unga som bor i Hässleholmen känner sig mindre trygga i bostadsområdet än vad unga i 
övriga bostadsområden gör. Även i Hulta och Norrby är unga något mindre trygga. 

I Sandhult, Ekås och Sandared/Sjömarken är andelen som svarat att de sällan eller aldrig är trygga 
endast 0-2 %.

Nivåer

 0 - 2 %
 2 - 5 %
 5 - 10 %
 10 - 15 %
 15 - 20 %
 20 - 30 %

Andel otrygga
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E2. Hur ofta känner du dig trygg i på följande ställen? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

I tabellen nedan redovisas fråga E2 per kön och bostadsområde. Det framgår bland annat att unga som 
bor i vissa bostadsområden känner sig mindre trygga på flertalet platser i kommunen. Detta gäller 
framför allt unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby. Det framgår vidare att tjejer som bor i 
Hässleholmen är minst trygga i kollektivtrafiken medan tjejer som bor i Dalsjöfors känner sig minst 
trygga på stan/i centrum. 

Avseende frågan ”i mitt bostadsområde” framgår det att i Hässleholmen känner sig killar och tjejer 
otrygga i lika stor grad. I Sjöbo, Norrby, Hulta, Göta och Dalsjöfors är det framför allt tjejer som 
känner sig mindre trygga. 
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E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Mobbning och trakasserier

I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare nämnt är 
utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att 34 % av tjejerna i 
årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en 
längre period det senaste halvåret. Andelen killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i 
årskurs 2. Det finns således en tydlig könsskillnad i denna fråga.

Andelen som svarar att de utsatts för mobbning är på en liknande nivå i Borås som i rikssnittet, där  30 
% av högstadieungdomarna och 20 % av gymnasieungdomarna svarar att de utsatts enstaka gånger eller 
längre period. Friends konstaterar i en rapport att var femte elev i årskurs 6-9 har blivit utsatt för 
mobbning/kränkningar av andra elever på skolan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna, det vill 
säga att tjejer är mer utsatta i skolan, uppmärksammas också i denna rapport1. 

I diagram E3a på följande sida redovisas andelen som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier 
över tid. Däremot har svarsalternativen ”Ja, under längre period” samt ”Ja, enstaka gånger” slagits ihop i 
årets resultat. Tidigare år har endast svarsalternativen ”ja” och ”nej” funnits. Detta kan således påverka 
resultatet och är därmed viktigt att ha i åtanke. Andelen utsatta tenderar ha ökat något sedan tidigare år, 
speciellt bland tjejerna.

En klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan, se 
diagram E3b på nästa sida. 20 % av killarna och 30 % av tjejerna svarar att det hände på internet/i 
mobilen.

1  Friendsrapporten 2017
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E3a. Andel som svarat ”ja” på frågan om mobbning/trakasserier/utfrysning
Utveckling över tid**

E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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**OBS!  2014 och tidigare fanns endast alternativen ”ja” och ”nej”. I årets enkät fanns ”ja, 
längre period, ”ja, enstaka gånger”, ”nej”. I diagrammet ovan är dessa sammanslagna. Detta 
påverkar troligvis jämförbarheten. 
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt. 42 
% totalt har svarat att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste 
halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. 
Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid sedan år 
2012. 
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E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behand-
lad på ett sätt så att du har mått dåligt?

E4a. Andel utsatta för orättvis behandling (flera gånger + någon gång)
Utveckling över tid
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E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

Som det framgår i diagram E4b, som endast de som utsatts för orättvis behandling svarade på, har 
majoriteten svarat att de blivit orättvist behandlade av andra elever/ungdomar eller personal på skolan. 
38 % totalt av de som utsatts vet inte varför de blev orättvist behandlade, se diagram E4c. 15 % totalt 
svarar att det var på grund av kön och 17 % på grund av utseende. Vidare svarar 8 % totalt att de blivit 
orättvist behandlade på grund av sin etniska tillhörighet. 
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E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må 
dåligt?

Mellan 76-83 % av ungdomarna vet vart de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. 
Något fler tjejer än killar vet vart de kan vända sig. 

Andelen som vet vart de kan vända sig är relativt jämn per bostadsområde men andelen som svarar ”nej” 
är något högre bland unga som bor i Göta (30 %). 
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Vad samvarierar med       
ungas utsatthet?

I Borås ungdomspolitiska program finns det mål om att alla unga ska må bra, bli bekräftade och känna 
sig trygga. Det nämns även att man ska arbeta normkritiskt i frågor som handlar om utsatthet för 
mobbning och diskriminering. 

I detta avsnitt har det framgått att kön samvarierar vad gäller utsatthet för mobbning och orättvis 
behandling. Det har även framgått att det avseende otrygghet och utsatthet för hot/misshandel/stöld 
och sexuellt våld, finns skillnader utifrån var i kommunen ungdomarna bor. Utöver dessa skillnader 
finns det andra bakgrundsvariabler och frågor som samvarierar med utsatthet: 

43%  av unga med en funktionsnedsättning/sjukdom har blivit 
utsatta för mobbning eller kränkningar en längre period eller 
enstaka gånger det senaste halvåret 

Motsvarande andel bland de som inte har någon funktionsnedsättning/långvarig sjukdom är 20 
%. Unga med funktionsnedsättning svarar också i högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld 
och sexuellt våld det senaste halvåret. Unga med funktionsnedsättning känner sig också mindre 
trygga på olika platser i kommunen i jämförelse med övriga ungdomar. 

20% av unga som inte definierar sig själva som heterosexuella 
svarar att de blivit orättvist behandlade flera gånger

Bland unga som definierar sig som heterosexuella svarar 10% att de blivit orättvist behandlade 
flera gånger. De som inte definierar sig som heterosexuella svarar i högre grad än andra att de 
utsatts för orättvis behandling på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsidentitet. De svarar 
även i något högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld och sexuellt våld. De känner sig 
också mindre trygga än övriga ungdomar på flera platser i kommunen.

50% av de som har en sämre självskattad hälsa har utsatts för 
mobbning eller kränkningar en längre period eller enstaka gånger

Bland övriga är motsvarande siffra 21 %. Hälsa och utsatthet samvarierar tydligt. Även avseende 
nedstämdhet finns samband. Bland de som är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare svarar     
42 % att de utsatts för mobbning, att jämföra med 17 % bland övriga. 

45% av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro 
har utsatts för mobbning eller kränkningar en lägre period eller 
enstaka gånger

Bland de med positiv framtidstro är andelen som utsatts för mobbning 22 %. Framtidstro 
samvarierar även med utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, våld och sexuellt våld). Bland 
unga med negativ framtidstro svarar exempelvis 41 % att de utsatts för hot, medan andelen unga 
med positiv framtidstro som svarar att de blivit hotade är 18 %. 
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Hälsa
I lupp-enkäten finns även ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder till att unga 
kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat 
möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra 
aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är 
kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också 
hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga 
är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella 
minoriteter1.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-
talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och 
psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under den senaste åren ha stannat 
på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen2. Ungas psykiska hälsa är 
därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken. I Borås 
ungdomspolitiska program är hälsa och trygghet ett fokusområde, där man betona att alla unga ska 
kunna må bra, bli sedda och bekräftade. 

Relationer och nöjdhet med livet

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är bestämningsfaktorer som även påverkar en 
individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika formuleringar, 
även används för att avspegla psykisk hälsa. Det framgår nedan att en hög andel är nöjda med kompis- 
och familjerelationerna. Andelen nöjda är något lägre avseende livet i sin helhet, speciellt bland tjejerna.

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Regeringens proposition 2013/14:191

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd på en skala. 
Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av detta slag ifrågasätts ibland 
på grund av det subjektiva inslaget, men har visat sig stämma väl överens med mer objektiva och 
medicinska mått på hälsa1. I Borås svarar totalt 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av 
gymnasieungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Det är tydligt att tjejer skattar sin allmänna 
hälsa som klart sämre än vad killar gör. Forskning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och 
psykosomatiska besvär än att killar gör det. Detta reflekteras även i Borås lupp-resultat. 11 % av 
högstadietjejerna och 18 % av gymnasietjejerna svarar att de mår ganska dåligt eller mycket dåligt. 
Andelen killar som svarar detsamma är 3 % på högstadiet och 7 % på gymnasiet. Som det framgår i 
diagram F1a på följande sida har andelen killar som svarat att de mår mycket eller ganska bra ökat 
något sedan år 2014. Andelen tjejer som svarar detsamma har dock varit på en konstant nivå sedan 
2012. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?

F1a. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Utveckling över tid
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Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär så som 
stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar förekomsten 
av besvär ohälsa om de förekommer flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande 
kategorisering görs i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 

I diagrammet F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, det vill säga flera 
gånger i veckan eller oftare. En relativt stor andel av både tjejer och killar uppger att de har problem 
med stress, och detta gäller framförallt tjejerna. 61 % av tjejerna i årskurs 2 och 56 % av tjejerna i 
årskurs 8 svarar att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare. 

I diagram F2a på följande sida redovisas andelen som regelbundet stressar över tid. Bland tjejerna har en 
viss minskning skett sedan år 2014. Bland killarna har även en mindre minskning skett sedan år 2014. 
Andelen killar som regelbundet stressar kan ses som relativt jämn mellan åren 2008-2017. Andelen 
tjejer och killar som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare, är i Borås på en 
liknande nivå som i rikssnittet för lupp 2017. Vad gäller övriga psykiska och somatiska besvär framgår 
det även att det finns tydliga könsskillnader. Tjejer känner sig exempelvis i klart högre grad än killar 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. I diagram F2b på följande sida redovisas den totala andelen 
som svarat att de regelbundet har huvudvärk, ont i magen eller är stressade över tid. En viss minskning 
har skett sedan 2014 när det kommer till dessa besvär. 

Vid en analys av fråga F2 per bostadsområde framgår det att unga som bor i Viskafors sticker ut något i 
resultatet, med en högre andel som rapporterat regelbunden nedstämdhet, 41 %. I övriga områden är 
andelen mellan 20-30 %. Denna skillnad ses dock inte avseende övriga besvär eller det självskattade 
hälsotillståndet (fråga F1). 
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare
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F2a. Andel som svarat att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över måltider flera gånger i 
veckan eller oftare. En relativt hög andel hoppar över frukosten flera gånger i veckan, 29 % av 
högstadieungdomarna och 39 % av gymnasieungdomarna. Det är fler tjejer än killar som regelbundet 
hoppar över frukost och lunch. 

Vid en fördjupad analys av fråga F3 framgår det att det finns ett samband mellan att tycka att skolmaten 
är dålig (se frågan på sida 56) och att hoppa över lunchen regelbundet. Detta samband förklarar inte till 
fullo varför lunchen hoppas över, men verkar vara en delförklaring.

Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timmer per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. Det 
är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar Folkhälsomyndigheten1.

Vad som framgår i diagram F4 på nästa sida är att 90 % av ungdomarna i årskurs 8 tränar minst en 
gång i veckan. I årskurs 2 är andelen något lägre, 69% av tjejerna och 80 % av killarna anger att de 
tränar en gång i veckan eller oftare. 

I diagram F4a framgår det att andelen killar och tjejer som regelbundet tränar minskat något över tid 
bland både killar och tjejer. Bland killarna handlar det dock om små förändringar. Bland tjejerna skedde 
en stor förändring mellan 2008 och 2012 i andelen som regelbundet tränar, för att sedan hamna på en 
andel om runt 80 % 2012-2014 och 78 % i årets resultat. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare
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F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshö-
jande medel?
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2% 2% 

96% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej 

tjej total 

kille total 

Prestationshöjande medel

I lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsvarande medel. 4 % av 
killarna och 2 % av tjejerna har en eller flera gånger använt denna typ av medel.

Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker alkohol. I tabell F6 på 
följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. Vad som framgår i lupp-resultatet är att andelen som 
röker minst en gång i veckan i årskurs 8 är 4 % totalt sett. På gymnasiet är det 14 % av tjejerna och 11 
% killarna som svarar att de röker minst en gång i veckan. Andelen som röker minst en gång i veckan är 
något lägre i år jämfört med år 2014 och tidigare år, se diagram F6a. 

Vad gäller frågan om hur ofta man dricker starkare alkohol svarar 44 % av tjejerna och 40 % av killarna 
i årskurs 2 att de dricker minst en gång per månad. Andelen högstadieungdomar som svarar detsamma 
är lägre, 7-8%. Som det framgår i diagram F6b på sida 38 har andelen unga som dricker minst en gång 
per månad minskat över tid. 

CAN konstaterar att andelen rökare i Sverige i årskurs 9 tydligt har minskat de senaste åren. I årskurs 2 
har det däremot legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet, med en viss minskning sedan år 
2012. Vad gäller alkohol konstaterar CAN att såväl andelen alkohol-konsumenter som 
alkoholkonsumtionen bland svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer i både årskurs 9 och i 
årskurs 2 på gymnasiet 1.

1  CAN: Skolelevers drogvanor 2017
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F6. Hur ofta brukar du...
tjej åk 8 kille åk 8 tjej åk 2 kille åk 2

röka cigaretter?

Aldrig 94% 95% 79% 80%

Minst en gång per vecka 3% 4% 14% 11%

snusa?

Aldrig 99% 96% 93% 79%

Minst en gång per vecka 1% 3% 2% 14%

dricka folköl?

Aldrig 99% 94% 90% 82%

Minst en gång per månad 1% 6% 10% 18%

dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?

Aldrig 92% 93% 56% 60%

Minst en gång per månad 8% 7% 44% 40%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*

Aldrig 52%* 57%* 31%* 30%*

Minst en gång per månad 48%* 43%* 69%* 70%*

*av de som vid något tillfälle druckit alkohol

I diagram F7 framgår det att 3 % av unga i årskurs 8 och 31 % av unga i årskurs 2 svarar att de får 
dricka alkohol för sina föräldrar. 

F6a. Andel som röker minst en gång i veckan
Utveckling över tid*
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*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

F6c. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol

andel 2017
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F6b. Andel som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i 
månaden: Utveckling över tid*

*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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Narkotika

Lupp-enkäten innefattar också frågor om narkotikaanvändning. 4 % av högstadieungdomarna och 9 % 
av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har använt narkotika. I diagram F8a framgår 
det att andelen som någon gång använt narkotika minskat sedan år 2012. År 2008 ställdes frågan på ett 
annat sätt, vilket gör att den inte är jämförbar. 

Som det framgår i diagram F8b på nästa sida är de vanligaste drogerna marijuana och hasch. Observera 
att frågan enbart besvarades av de som svarat att de använt narkotika någon gång. 62 % av de som 
använt narkotika svarar att de fått tag på det genom någon person på orten medan 18 % har fått tag på 
det via någon på en annan ort, se diagram F8c på följande sida. 27 % svarar att de fått tag i narkotikan 
på ”annat sätt”.

F8. Har du någon gång använt narkotika?
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F8a. Andel som använt narkotika över tid
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F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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Vad samvarierar med     
ungas hälsa?

Som tidigare nämnt i avsnittet om trygghet framgår det att hälsa och olika former av utsatthet tydligt 
samvarierar. De som utsatts för någon form av mobbning, kränkningar, otrygga situationer som hot, 
stöld eller våld, svarar även i klart lägre grad än övriga att de mår bra. Utöver dessa samband framgår det 
att ekonomiska förutsättningar, sexuell läggning, funktionsnedsättning/sjukdom och framtidstro även 
samvarierar med hälsa. 

32 % av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi 
svarar att de har en ganska eller mycket dålig hälsa. 

Andelen som svarar att de har en dålig hälsa bland unga och som inte oroar sig för familjens 
ekonomi är klart lägre, 8 %. Att de med sämre ekonomiska förutsättningar även har en sämre 
hälsa är således tydligt. Det framgår också att 55 % av de som är oroliga för familjens ekonomi är 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. Andelen bland övriga, som inte oroar sig för familjens 
ekonomi, är 24 %. 

23 % av unga som definierar sig som homo- eller bisexuella, 
annat eller som svarat att de inte vill ange sexualitet svarar att 
deras hälsa är ganska eller mycket dålig.

Motsvarande siffra bland unga som definierar sig som heterosexuella är 8 %. Unga som inte 
definierar sig som heterosexuella är även stressade och nedstämda oftare. Bland unga som inte 
definierar sig som heterosexuella svarar 43 % att de är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare, 
jämfört med   24 % bland de som definierar sig som heterosexuella.

23 % av unga med en funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom svarar att deras hälsa är mycket eller ganska dålig. 

Bland unga som inte har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom svarar 8 % detsamma. Unga 
med funktionsnedsättning har även mer problem med psykiska och somatiska problem som 
stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 

45 % av unga med negativ 
framtidstro svarar att de har en 
ganska eller mycket dålig 
hälsa. 

Bland unga med positiv framtidstro svarar 7 % att de har en
ganska eller mycket dåligt hälsa. Hälsa och framtidstro 
samvarierar således även tydligt. 

”Fokusera på att 
hjälpa ungdomar att 

förebygga 
psykisk ohälsa!”

Tjej årskurs 2
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D Delaktighet och                
inflytande

I Borås ungdomspolitiska program är ungas delaktighet och inflytande ett fokusområde. I programmet 
betonas att alla unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Ungdomars 
inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i Sveriges ungdomspolitiska handlingsprogram. 

I utredningen ”Låt fler forma samhället”1 nämns att flera forskare har varnat för att stödet för 
demokratin och det politiska engagemanget bland unga i Sverige har sjunkit. Enligt vissa forskare har 
unga också lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska 
institutionerna än tidigare generationer. I utredningen kommer man dock fram till att intresset och 
engagemanget hos unga har varit relativt stabilt över tid, liksom förtroendet för de politiska 
institutionerna och stödet för demokratins värdegrund. Det poängteras också att ungas avståndstagande 
från traditionella politiska arenor2 inte behöver vara någonting som enbart är negativt. En del forskare 
menar att det kan vara tecken på en sund demokrati att man har ett kritiskt förhållningssätt.

Forskning visar också att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för 
unga att delta och påverka ofta sämre på grund av bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. 
Trösklarna för deltagande kan vara högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med 
vuxna.3

Intresse för olika frågor

Ungdomarna svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor i allmänhet och vad 
som händer i andra länder, se diagram D1 på följande sida. Det som flest unga i Borås är intresserade av 
är vad som händer i andra länder, vilket  64 % av högstadieungdomarna och 61 % av 
gymnasieungdomarna anger som mycket eller ganska intressant. Vidare svarar 37 % av unga i årskurs 8 
och 54 % i årskurs 2 att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. Intresset för politik är 
något lägre, speciellt i årskurs 8.

Som det framgår i diagram D1a på följande sida har andelen intresserade av vad som händer i andra 
länder och samhällsfrågor varit på en relativt jämn nivå över tid. Intresset för politik var dock högst år 
2014 (44 % totalt angav då intresse) för att i år ha minskat till 31 % – en liknande nivå som år 2012. 
 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  Exempelvis är unga medlemmar i politiska partier i lägre utsräckning än tidigare generationer
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
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Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts förändrats under senare 
år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är engagerade i de traditionella 
folk-rörelseorganisationerna har minskat. Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara 
något negativt, men denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den 
representativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. Dessa 
erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, tillhörighet och 
ansvarstagande1.

I lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däremot finns en fråga om 
ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det senaste året. Vad som framgår i diagram D2 
är att Internet och sociala medier är den arena som ungdomarna använt sig av i störst utsträckning. 31 
% av unga i årskurs 2 och 18 % av unga i årskurs 8 har gillat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik 
det senaste året. Vidare svarar 14 % totalt att de diskuterat samhällsfrågor/politik på internet det senaste 
året. Medborgarförslag samt att kontakta politiker/tjänsteman har en klart lägre andel gjort under det 
senaste året. 

Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga faktiskt ser 
att de har möjligheter att få sin röst hörd. I Borås svarar 20 % av högstadieungdomarna och 25 % av 
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska eller mycket stor möjlighet att framföra sina 
åsikter, se diagram D3 på följande sida. Det framgår inte i diagrammet, men en relativt stor andel,
cirka 45 %, har på denna fråga svarat ”vet ej”.  Andelen som svarat ”mycket små möjligheter” eller 
”ganska små möjligheter” är 35 % i årskurs 8 och 29 % i årskurs 2. Andelen unga som ser sig ha 
möjligheter att föra fram sina åsikter har ökat sedan år 2008, se diagram D3a på följande sida. Jämfört 
med resultatet år 2014 syns däremot inga större förändringar. Genom en fördjupad analys av fråga D3 
kan vi se att unga med negativ framtidstro ser mindre positivt på sina möjligheter (17 % svarar att de sig 
ha mycket små eller inga möjligheter). Bland de med positiv framtidstro är motsvarande andel 9 %.

1  Kommittédirektiv 2014:111
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Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör Borås. Vad som 
framgår är att viljan inte direkt påverkas av synen på möjligheterna. Det är nämligen så att en stor 
andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, svarar att de vill vara med 
och påverka. Tjejer är mer intresserade av att vara med och påverka än vad killar är. 

I diagrammet D4a på följande sida redovisas andelen som svarat att de vill vara med och påverka över 
tid. Andelen som vill påverka är något högre i årets resultat jämfört med år 2014, men skillnaderna är 
små.  
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D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Utveckling över tid
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D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de skulle vända sig till 
om de vill påverka något. En relativt stor andel, 40 % av tjejerna och 36 % av killarna svarar att de inte 
vet vart de skulle vända sig. Cirka en av fyra ungdomar skulle vända sig till Internet eller sociala medier. 
Andelen som svarat att de skulle vända sig till någon de känner är 29 % totalt sett. 

D4c. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av frågor de skulle 
vilja påverka. Det som ungdomarna i högst utsträckning vill påverka om är saker som rör skolan på 
olika sätt. Bland annan nämns arbetsbelastning, skolmiljön och skolmaten. Vad som också nämns av 
många som något de vill påverka kring i Borås är bussarna eller kollektivtrafiken. Att påverka vilka 
fritidsaktiviteter som finns i kommunen tas också upp av flera ungdomar. 

Väldigt många ungdomar kommenterar också saker som rör samhället i stort. Miljöfrågor, jämställdhet, 
diskriminering, flyktingpolitik och integrationsfrågor är några exempel. En sak som också tas upp av 
flera i olika former är kommunens och skolornas resurser – här nämner några ungdomar att de skulle 
vilja vara med och påverka hur resurserna fördelas. En del nämner också att de skulle vilja påverka om 
när och hur det rivs och byggs i kommunen. Några utvalda citat redovisas nedan och på följande sida. 

”Diskutera miljöfrågor, psykisk ohälsa bland unga och hur man kan 
förhindra det.”

”Skolan; skolmaten,scheman BUSSTIDER!!! I nuläget mycket dåliga”

”Jämlikhetsfrågor framför allt, men även beslut om skolor osv”
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick svara på en fråga om 
varför de inte vill det, se diagram D4d nedan. 

Majoriteten, knappt 60 %, svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 36 % av tjejerna i båda 
årskurserna svarar att de inte vill påverka för att de kan för lite om hur de ska göra. Andelen killar som 
anger detta alternativ är lägre, 24 %. Vidare svarar ungefär var 4:e att de inte vill påverka för att de inte 
tror att det spelar någon roll. 

”Beslut som påverkar hur staden ser ut och större byggnationer och 
byggnader som rivs. Tex gamla teatern som revs, och den stora 
jätteskyskrapan som ska låtas byggas.”

”Läroplanen, uppgiftstyperna och temat på bland annat nationella 
prov. Också skolans budget samt Skolverkets arbete. Kort sagt 
användningen av skolans resurser.”

”Bättre tillgång till kollektivtrafik som går oftare, så man har större 
tillgång att ta sig till ställen.”

”Fler arbetsmöjligheter för unga samt segregationen i Borås.”
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24% 

6% 

24% 

55% 

24% 

24% 

9% 
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Jag kan för lite om hur jag ska göra 
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Annat 

kille total 

tjej total 

D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet respektive 
politiker. Vad som framgår är att 69 % av högstadieungdomarna och 68 % av gymnasieungdomarna har 
ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna. Förtroendet för politiker är klart lägre. 

Unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har ett lägre förtroende för både politiker och 
vuxna än övriga unga. Bland unga med funktionsnedsättning/sjukdom svarar 55 % att de har ett 
mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. Motsvarande siffra bland övriga är 71 %.
 
En annan fråga som samvarierar med förtroende för vuxna är frågan om framtidstro. Bland unga med 
negativ framtidstro svarar 34 % att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. 
Bland unga med positiv framtidstro svarar 71 % detsamma. 

Vad gäller frågan om förtroende för vuxna och förekomsten av våld på skolan finns ett visst samband 
men inget väldigt tydligt. De som svarar att de har ett ”mycket stort förtroende” för vuxna svarar i högre 
grad ”stämmer inte alls” avseende frågan om våld förekommer på skolan (54 % av de som har mycket 
stort förtroende för vuxna svarar detta). Bland unga som har ”mycket litet förtroende” för vuxna svarar   
34 % att det ”stämmer inte alls” att våld förekommer på skolan. 
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Samband med delaktighet 
och inflytande

I Borås ungdomspolitiska program framhålls att unga ska betraktas som en resurs, att alla barn och unga 
ska ha möjlighet att påverka samt ha kunskap om sina rättigheter. Alla unga ska vidare ha lika stora 
möjligheter att vara delaktiga. Vad som framgått i detta avsnitt är att en stor andel vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, då tjejer i högre grad är intresserade att 
vara med och påverka. Avseende synen på möjligheterna är det däremot ganska jämnt mellan könen. 
Killar ser sig ha möjligheter i något högre grad än tjejer, men skillnaderna är små. 

En fördjupad analys per bostadsområde har genomförts av frågorna som rör delaktighet och inflytande. 

Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum
Vid en analys av frågan om ungdomarna vill vara med och påverka i kommunen per bostadsområde 
framgår det att andelen som vill vara med och påverka i de olika bostadsområdena är runt 50 % i de 
flesta områden. Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum, där 57-58 % svarar att de 
vill påverka. Lägst är siffran i Sandhult, där 25 % svarar att de vill påverka. I Göta och Hässleholmen 
svarar 41 % att de vill påverka. 

Vissa skillnader i synen på möjligheterna
Vid en analys av unga som ser sig ha stora möjligheter samt unga som sig ha små/inga möjligheter per 
bostadsområde framgår det inte några större skillnader utifrån bostadsområde. Andelen ligger på drygt        
20-25 % i de flesta områden. Det finns dock några mindre skillnader. I Hässleholmen och Hulta svarar 
unga i högre grad att de ser sig ha möjligheter, 29-30 % . Unga som bor i Sandhult och Norrby ser 
minst positivt på sina möjligheter (13 % av de unga som bor i Sandhult och 18 % av de unga som bor i 
Norrby svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter). 

Intresset för vad som händer i andra länder högst bland unga som bor i 
Hässleholmen och Norrby
Vad gäller intresse för politik, samhällsfrågor eller vad som händer i andra länder framgår det att andelen 
intresserade är relativt jämn i de olika bostadsområdena, med vissa undantag. Ett undantag är att 
andelen intresserade av vad som händer i andra länder är högre bland unga som bor i Hässleholmen, där 
73 % svarar att de är mycket eller ganska intresserade, och Norrby, där 71 % svarar detsamma. I andra 
bostadsområden svarar en andel om runt 50-65 % att de är intresserade av detta. 

Förtroende för vuxna i allmänhet
En skillnad som också dyker upp är att unga som bor i Hässleholmen, Sandhult och Göta i lägre grad 
än övriga svarar att de har förtroende för vuxna i allmänhet. 50 % av unga som bor i Göta, 54 % av 
unga som bor i Hässleholmen och 57 % av unga som bor i Sandhult svarar att de har ett mycket eller 
ganska stort förtroende för vuxna. Andelen som svarar detsamma i övriga områden ligger på omkring    
70 %. I Brämhult är andelen med förtroende för vuxna högst (81 %). 

Samhällsengagemang
Avseende vilken typ av aktiviteter som unga gjort det senaste året finns också vissa skillnader per 
bostadsområde. I Brämhult har unga i högre grad tagit kontakt med politiker/tjänstemän. 11 % unga 
som bor i Brämhult svarar att de kontaktat politiker/tjänsteman jämfört med 3-8 % i övriga områden. I 
Hässleholmen framgår det att flest skrivit medborgarförslag (7 % jämfört med 0-4 % i övriga områden). 
I Hässleholmen har även unga i högre grad än övriga angett att de diskuterat samhällsfrågor på Internet 
(19 % att jämföra mot 8-15 % i de flesta övriga områden). 

Vad gäller att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor eller politik framgår det att unga som bor i Centrum 
har gjort detta i högst grad (34 %), medan unga i Hulta är de som gjort det i lägst grad (14 %). I övriga 
områden är andelen som svarat att de gjort detta runt 20 %.
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E Utbildning och                 
arbete
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tjej åk 2 

kille åk 2 

C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

Utbildning
Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan och 
undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens sida, goda relationer 
mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna1. Det 
tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan måste anpassa 
undervisningen efter varje elev.

I lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, hur de ser på 
undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet ger således värdefull information 
om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågorna inte är heltäckande avseende skolan. Flera av 
frågorna i detta avsnitt redovisas nedbrutet per skola. På grund av anonymitetsskäl redovisas endast 
resultatet nedbrutet för de skolor som har minst 30 svar. 

Programinriktning gymnasiet

I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. Vad som framgår är att 31 % av 
tjejerna och 35 % av killarna går på ett yrkesförberedande program, medan 64% av tjejerna och 58 % 
av killarna går på ett studieförberedande program. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
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C2. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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I lupp-enkäten ställdes frågan om hur nöjd man är totalt sett med skolan i båda årskurser. En jämn 
andel om 80-82 % svarar att de är mycket eller ganska nöjda. 

Frågan om hur nöjd man är totalt sett med utbildningen ställdes endast till ungdomar i årskurs 2. Totalt 
svarar 86 % att de är mycket eller ganska nöjda med sin utbildning. 
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C3a. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det har också ett 
samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska hälsa1. 

77 % av gymnasieungdomarna och 63 % av högstadieungdomarna instämmer i att elever och lärare 
bemöter varandra med respekt på skolan. Vad gäller påståendet ”jag trivs med stämningen i min skola” 
svarar 82 % av gymnasieungdomarna och 75 % av högstadieungdomarna att det ”stämmer helt” eller 
”stämmer till stor del”.  Tjejer, speciellt i årskurs 8, svarar i lägre grad än killar att de trivs med 
stämningen i skolan. 

Vad som också framgår är att gymnasieungdomarna är generellt nöjdare med dessa frågor än vad 
högstadieungdomarna är. 

I tabellen på nästa sida redovisas resultatet nedbrutet per skola. Vad som framgår är att det i flera 
påståenden finns stora skillnader mellan skolorna. Ett exempel är påståendet om elever och lärare 
bemöter varandra med respekt - här instämmer mellan 45 % upp till 80 % av högstadieungdomarna i 
påståendet beroende på vilken skola ungdomarna går på. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014

*Observera att ”vet ej” är borträknat ur diagrammet C3a. Detta för att ge en mer rättvis bild av 
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej är i de flesta frågorna ovan mellan 5-20 %. 

Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd”



54

C3a per skola. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?*
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Problem i skolan

Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella trakasserier är 
problem som förekommer på skolan. 21% av högstadieungdomarna och 10 % av gymnasieungdomarna 
instämmer helt eller till stor del i påståendet att mobbning förekommer på skolan.

Vidare framgår det att en relativt hög andel att våld förekommer. I årskurs 8 är det var fjärde elev som 
svarar att våld förekommer på skolan. Andelen är klart lägre (9%) på gymnasiet. Detta är i båda 
årskurser en liknande andel som i rikssnittet för lupp 2017. 

Vad gäller sexuella trakasserier framgår det att en andel om runt 10 % svarar att det förekommer.

*Observera att ”vet ej” är borträknat

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 78% 83% 79% 71% 76% 69% 72% 88% 76% 75%

Min skola agerar om en elev mobbar en 
annan elev 55% 43% 65% 63% 61% 54% 55% 47% 84% 63% 59%

Elever och lärare bemöter varandra med 
respekt i min skola 45% 70% 71% 50% 62% 65% 57% 52% 80% 61% 63%

Min skola agerar om en lärare kränker en 
elev 38% 69% 65% 50% 67% 58% 58% 47% 79% 57% 60%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 69% 66% 67% 56% 82% 62% 69% 63% 71% 80% 69%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i skolan 49% 70% 70% 43% 76% 53% 52% 60% 76% 65% 63%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/
elevkåren säger och tar dem på allvar 41% 56% 72% 44% 70% 37% 61% 61% 74% 59% 58%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd 49% 55% 61% 69% 53% 42% 41% 41% 73% 56% 53%
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 95% 82% 91% 76% 98% 73% 51% 82%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev 60% 86% 58% 73% 48% 89% 63% 52% 70%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i 
min skola 63% 91% 67% 83% 81% 88% 50% 65% 77%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev 65% 77% 57% 73% 59% 85% 75% 55% 69%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 70% 83% 66% 81% 88% 95% 78% 80% 77%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan 64% 73% 58% 80% 67% 78% 63% 52% 67%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren 
säger och tar dem på allvar 57% 78% 44% 49% 70% 80% 59% 58% 63%
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C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

I tabellen nedan redovisas resultatet per skola. Vad gäller förekomsten av våld sticker Erikslundskolan och  
Viskaforsskolan ut bland högstadieskolorna, där 45 % respektive 40 % svarar att våld förekommer. 
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Mobbning förekommer i min skola 20% 24% 13% 17% 28% 21% 26% 24% 14% 23% 21%

Rasism förekommer i min skola 33% 30% 10% 15% 17% 16% 12% 19% 15% 10% 17%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 22% 12% 5% 9% 8% 12% 15% 15% 6% 11% 11%

Våld förekommer i min skola 40% 31% 6% 29% 35% 15% 36% 45% 10% 22% 26%
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Mobbning förekommer i min skola 24% 3% 8% 3% 11% 0% 26% 12% 10%

Rasism förekommer i min skola 20% 3% 8% 23% 8% 10% 6% 6% 10%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 24% 4% 7% 10% 5% 5% 16% 2% 9%

Våld förekommer i min skola 21% 2% 6% 12% 8% 0% 13% 22% 9%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet. 
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Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation; 
skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgången till datorer 
samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd.

Vad som framgår i diagram C4 är att en hög andel är nöjda med undervisningen, lärarna, möjligheten 
att få extra hjälp och stöd samt elevhälsan. Andelen nöjda är lägre framförallt när det gäller skolmaten. 
Vad gäller högstadieungdomarna svarar även en lägre andel att de är nöjda med skolmiljön, 
skolbiblioteket och tillgången till datorer. Andelen nöjda i dessa två frågor är högre bland 
gymnasieeleverna. 
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”

I tabellerna nedan redovisas fråga C4 per skola. Avseende skolmaten finns det stora skillnader. Andelen 
nöjda med skolmaten är mellan 10 - 55% på högstadiet och mellan 29- 100 % på gymnasiet. Avseende 
tillgången till datorer, skolmiljön och skolbiblioteket finns det också stora skillnader utifrån skola. 

Nöjdheten avseende undervisningen, lärarna och möjligheten till extra hjälp och stöd är jämnare.  
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skolmiljön? 75% 67% 79% 80% 72% 54% 63% 66% 85% 72% 70%

skolbiblioteket? 80% 59% 85% 89% 80% 70% 69% 88% 83% 29% 69%

skolmaten? 31% 13% 30% 40% 55% 45% 34% 25% 21% 10% 33%

undervisningen? 78% 86% 92% 91% 89% 83% 82% 91% 94% 80% 86%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av 
lärarna om du behöver det? 71% 80% 83% 77% 91% 76% 70% 86% 91% 81% 80%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller 
skolpsykolog)? 73% 70% 82% 94% 60% 79% 81% 87% 81% 74% 77%

tillgången till datorer? 49% 63% 90% 43% 55% 95% 54% 65% 60% 92% 72%

lärarna? 71% 77% 88% 80% 92% 75% 82% 76% 81% 78% 81%

A
lm

ås
gy

m
na

si
et

B
äc

kä
ng

sg
ym

na
-

si
et

S
ve

n 
Er

ik
ss

on
-

gy
m

na
si

et

V
is

ka
st

ra
nd

sg
ym

-
na

si
et

Pr
ak

ti
sk

a 
G

ym
na

si
et

LB
S
 K

re
at

iv
a 

gy
m

na
si

et
 B

or
ås

R
ea

l G
ym

na
si

et

B
jö

rk
än

gs
gy

m
na

-
si

et

To
ta

l å
k 

2

skolmiljön? 72% 97% 84% 89% 86% 86% 83% 61% 86%

skolbiblioteket? 95% 92% 91% 89% 76% 64% 76% 82% 89%

skolmaten? 48% 45% 29% 64% 75% 45% 100% 43% 46%

undervisningen? 88% 96% 84% 95% 94% 90% 90% 71% 90%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om 
du behöver det? 78% 84% 82% 91% 92% 93% 83% 66% 83%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsyko-
log)? 78% 84% 87% 91% 81% 67% 83% 74% 82%

tillgången till datorer? 96% 99% 94% 86% 89% 90% 97% 79% 95%

lärarna? 88% 95% 79% 95% 97% 90% 86% 80% 89%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Vad jag får lära mig 

Hur vi ska arbeta, till exempel 
grupparbete/projektarbete 

Läxorna 

Proven 

Schemat 

Maten 

Skolans "regler" 

Skolmiljön inne 

Skolmiljön ute 
tjej åk 2 - vill 

tjej åk 2 - får 

kille åk 2 - vill 

kille åk 2 - får 

C5a. Årskurs 2: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade på frågor om hur 
mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan samt hur mycket de anser att de får 
bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt samband mellan elevers möjlighet till 
delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat och välmående i skolan. I en utredning från 20091 tar 
man upp att ju mer inflytande en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven 
på den aspekten i skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. Elevrådets möjlighet 
att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens inställning och vilka strukturer som finns 
för elevinflytande på skolan.2

I diagram C5a och C5b på denna och följande sida redovisas andelen som svarat att de vill påverka om 
de olika sakerna i skolan samt andelen som i dagsläget anser sig få vara med och bestämma. Det är 
tydligt att eleverna vill påverka i klart högre grad än de anser sig få. Differensen mellan upplevt och 
önskat inflytande är störst vad gäller skolmaten och schemat. På gymnasiet är det dock en relativt hög 
andel, runt 50 %, som anser att de får vara med och påverka hur de ska arbeta. 

Det framgår att tjejer i högre grad än killar svarar att de vill vara med och påverka om de olika sakerna, 
speciellt i årskurs 8. Att pojkar tenderar vara mer ointresserade av inflytande i skolan nämns i 
utredningen av Skolverket ”Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det?”.

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställd är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 
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tjej åk 8 - vill 

tjej åk 8 - får 

kille åk 8 - vill 
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C5b. Årskurs 8: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

I lupp-enkäten ställs det inte fler frågor som rör elevinflytande, därav är det svårt att säga något om på 
vilket sätt ungdomarna skulle vilja påverka om de olika sakerna i skolan. Däremot finns det en del 
forskning på området och i en publikation från MUCF konstateras att många elever vill ha mer flexibla 
former för  inflytande. Unga vill således helst inte vill delta i färdigformulerade grupper, utan att hellre 
engagera sig under en kortare tid i frågor som de ser som viktiga1. 

Skolverket poängterar att det är viktigt att elevers inflytande inte begränsas till formella beslut som tas 
inom exempelvis klassråd eller elevråd. Elever behöver även vara delaktiga i undervisningen på olika sätt 
och få chansen att göra sin röst hörd2. Skolverket poängterar också att demokratiska förmågor utvecklas 
genom samtal och i relationer med andra. Ett tillåtande klimat och tillitsfulla relationer i klassrummet 
är således förutsättningar för en god lärandemiljö och för delaktighet.

Upplevt inflytande över tid

I spindeldiagrammen på följande sida redovisas andelen som svarat att de får vara med och bestämma 
om de olika sakerna i skolan över tid. I flera frågor tenderar de upplevda inflytandet vara på en relativt 
konstant nivå. 

I det översta diagrammet (C6a), som redovisar hur killar svarat över åren, ser vi att det upplevda 
inflytandet var högst år 2012 i flera frågor. I diagrammet under (C6b) redovisas hur tjejer svarat på 
frågorna över tid. Bland tjejerna var det upplevda inflytandet minskat avseende aspekten ”Vad jag får 
lära mig”. I diagram C6c och C6d på sida 61 redovisas samma frågor men nedbrutet på årskurs 8 och 
årskurs 2 istället för kön. 

Vid en analys av frågorna per årskurs och kön framgår det att killar i båda årskurser upplever att de får 
vara med och bestämma om olika aspekter i något högre grad än jämnåriga tjejer. Denna könsskillnad 
ses i årets resultat och även i tidigare års lupp-resultat. 
1   MUCF 2013: Fokus 13: Unga och jämställdhet 
2  Skolverket 2015: Delaktighet för lärande
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C6a. Andelen killar som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6b. Andelen tjejer som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid
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C6c. Andelen i årskurs 8 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6d. Andelen i årskurs 2 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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Vad jag får lära mig 40% 42% 40% 23% 52% 16% 29% 34% 43% 27% 34%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 44% 62% 44% 26% 67% 24% 37% 41% 63% 32% 44%

Läxorna 27% 26% 25% 17% 52% 10% 23% 26% 18% 33% 27%

Proven 27% 35% 29% 17% 59% 20% 22% 30% 23% 13% 28%

Schemat 17% 15% 29% 11% 32% 9% 19% 33% 18% 75% 27%

Maten 19% 11% 25% 6% 31% 21% 16% 21% 23% 11% 20%

Skolans "regler" 17% 41% 30% 9% 45% 15% 23% 27% 35% 26% 28%

Skolmiljön inne 17% 26% 43% 9% 36% 16% 29% 27% 37% 26% 29%

Skolmiljön ute 21% 24% 36% 9% 36% 16% 28% 21% 39% 16% 26%
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Vad jag får lära mig 31% 26% 30% 43% 70% 45% 23% 59% 33%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 43% 51% 42% 55% 70% 64% 37% 59% 49%

Läxorna 25% 31% 26% 31% 49% 38% 33% 53% 31%

Proven 26% 46% 33% 31% 44% 43% 30% 63% 38%

Schemat 16% 12% 16% 33% 74% 12% 27% 49% 20%

Maten 16% 17% 15% 24% 53% 13% 62% 45% 21%

Skolans "regler" 20% 35% 21% 28% 62% 20% 60% 52% 31%

Skolmiljön inne 27% 39% 24% 39% 60% 34% 53% 49% 35%

Skolmiljön ute 23% 33% 21% 39% 51% 22% 47% 46% 30%

C6c. Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” per skola:

I tabellerna nedan redovisas andelen som upplever att de får vara med och bestämma om de olika 
aspekterna per skola. Vad som framgår är att Bodaskolan, Praktiska gymnasiet samt Björkängsgymnasiet 
utmärker sig i en positiv bemärkelse. På dessa skolor upplever ungdomarna att de får vara med och 
bestämma om alla aspekter i högre grad än genomsnittet. 

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Samband med skolfrågor
Problem som förekommer i skolan

Avseende problem som förekommer i skolan (våld, mobbning, sexuella trakasserier, rasism) framgår att 
högstadieungdomarna i högre grad än gymnasieungdomarna rapporterar att det förekommer. Vi har 
också sett att det finns stora skillnader mellan skolorna, speciellt avseende förekomsten av våld. I de 
skolor med höga andelar som svarar att problemen förekommer kan det vara viktigt att fördjupat 
analysera vad detta kan bero på och anpassa åtgärder utifrån skolans förutsättningar. Skolverket påpekar 
att det är viktigt att fånga upp problem i tid och därmed motverka kränkningar och våld. Genom ett 
aktivt elevvårdsarbete får skolledning och skolpersonal en tydligare bild av de sociala relationerna på 
skolan och de risker som kan finnas för att kränkningar och konflikter ska övergå i våld. Skolverket 
påpekar också att personliga och positiva relationer mellan elever och skolpersonal är väldigt viktiga för 
att förebygga våld och kränkningar i skolan. Frågor som har med själva klimatet i skolan att göra är 
således av stor vikt. Enligt Skolverket finns det tre tydliga framgångsfaktorer; att samtliga elever har en 
tillitsfull relation till minst en vuxen i skolan, att skolan ger elever möjlighet att anonymt berätta om 
såväl sina egna problem som sina bekymmer beträffande andra samt att det finns begripliga rutiner vid 
förekomsten av kränkningar och våld som är väl kända av alla1.

Trygghet i skolan

I avsnittet om trygghet har det framkommit att majoriteten av ungdomarna känner sig trygga i skolan. 
Tjejer i årskurs 8 är dock något mindre trygga. Tjejer i årskurs 8 instämmer även i lägre grad än övriga i 
påståendet att de trivs med stämningen i skolan.  

Avseende hur trygg man känner sig i skolan finns det vissa skillnader per skola. Bland högstadieskolorna 
framgår det att 79 % av unga som går på Daltorpsskolan alltid eller oftast känner sig trygga där, att 
jämföra mot omkring 90 % på övriga skolor. Bland gymnasieskolorna framgår det att eleverna på 
Björkängsgymnasiet känner sig mindre trygga, då 56 % svarar att de alltid eller oftast är trygga i skolan. 
På övriga skolor är motsvarande siffra omkring 80-90 %. 

En fördjupad analys har även gjorts på gruppen ungdomar som svarat att de utsatts för mobbning i 
skolan. Dessa ungdomar känner sig även klart mindre trygga i skolan. 47 % av de som mobbats under 
en längre period svarar att de aldrig eller sällan känner sig trygga i skolan. Bland de som inte utsatts för 
mobbning eller kränkningar i skolan är andelen som sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan 17 %. 
Vad som också framkommit  är att de som utsatts för mobbning i skolan även är mindre nöjda med 
skolan totalt sett, med undervisningen, lärarna och stämningen i skolan. Utsatthet för mobbning 
samvarierar alltså tydligt med nöjdheten kring flertalet aspekter i skolan. 

Delaktighet i skolan 

Vad som också framgår genom sambandsanalyser är att de som ser sig ha möjligheter att påverka i 
kommunen i högre grad svarar att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan. Synen på 
delaktighet i skolan hänger således i viss mån samman med synen på delaktighet i kommunen. MUCF 
har i en publikation konstaterat att inflytandeforumen i skolan spelar en viktig roll för att unga ska ta 
steget till att också påverka i kommunen. Om inflytande fungerar väl i en sfär (exempelvis i skolan) är 
det nämligen troligare att fler ungdomar vågar ta steget att påverka i frågor i en annan sfär (exempelvis 
kommunen)2.Vad gäller bakgrundsfrågor eller variabler och synen på möjligheterna att påverka framgår 
inte några väldigt tydliga samband. De som svarar att de har små/inga möjligheter att påverka har ett 
något lägre förtroende för politiker än övriga ungdomar. 

1  Skolverkets hemsida 2017: https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/sakerhet-i-skolan/vald-i-skolan-1.253848
2  MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
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Arbete
I detta avsnitt redovisas några frågor gällande ungdomarnas relation till arbetsmarknaden. Arbete är 
enligt de nationella ungdomspolitiska målen ett prioriterat område för att skapa förutsättningar för att 
ungdomar ska få ett socialt och ekonomiskt tryggt liv. Forskning visar att arbetserfarenhet under 
gymnasietiden har en stark positiv effekt på möjligheten att senare få ett arbete1.

Extrajobb

10 % av ungdomarna i årskurs 8 har ett extrajobb. I årskurs 2 är motsvarande siffra 32 %. Det är klart 
fler tjejer än killar i årskurs 2 som har ett extrajobb. Vidare svarar 46 % ungdomarna i årskurs 8 och 59 
% av ungdomarna i årskurs 2 att de skulle vilja ha ett extrajobb. Andelen unga med ett extrajobb har 
minskat något över tid, se diagram G1a på följande sida. Skillnaderna är dock små. 

1  SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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Sommarjobb

Frågorna om sommarjobb redovisas på nästa sida. 75 % av ungdomarna i årskurs 2 hade ett 
sommarjobb i somras, motsvarande andel i årskurs 8 är 11 %. En andel mellan 7-12 % svarar att de 
sökte ett sommarjobb men att de inte lyckades få ett.

Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren har varit på en 
relativt jämn nivå, se diagram G2a. Andelen gymnasieungdomar som har haft ett sommarjobb har 
däremot ökat över tid. 

Majoriteten av ungdomarna i årskurs 2 fick sitt sommarjobb genom kommunen, se diagram G2b. 
Bland ungdomarna i årskurs 8 har majoriteten fått sitt sommarjobb genom någon i familjen eller 
släkting/bekant. 

G1a. Andel med extrajobb
Utveckling över tid*
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*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej men jag vill 
ha ett extrajobb” vilket kan påverka jämförbarheten till det året. 2008 ställdes frågan även något annorlunda för 
årskurs 2. 
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G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren
Utveckling över tid
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Årskurs 8 

Årskurs 2 

*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej, 
men jag sökte ett utan att lyckas” vilket kan påverka jämförbarheten till det året
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37% 

37% 

2% 

9% 

16% 

19% 

62% 

15% 

2% 

11% 

4% 

11% 

6% 

18% 

11% 

2% 

55% 

7% 

24% 

5% 

26% 

10% 

5% 

46% 

4% 

23% 

4% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Genom någon i min egen familj 

Genom någon annan släkting eller 
person jag känner 

Genom arbetsförmedlingen 

Genom kommunen 

Sökte utannonserad tjänst 

Kontaktade själv arbetsplatsen 

På annat sätt 
kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

G2b. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras

Unga med arbetserfarenhet

Vid en fördjupad analys av frågorna om extrajobb och sommarjobb framgår det att det finns skillnader 
utifrån var de unga bor. Andelen unga med arbetserfarenhet1 är högst i Dalsjöfors (61 %), Sandhult    
(58 %) och Ekås (52 %). Andelen unga med arbetserfarenhet är tydligt lägre bland unga som bor i 
Hässleholmen och Sjöbo. Här svarar 35 % i båda områdena att de har ett extrajobb just nu eller att de 
hade ett sommarjobb i somras. 

1 Unga med arbetserfarenhet definieras här som unga som har ett extrajobb eller/och haft ett sommarjobb i somras. 

Andel unga med arbetserfarenhet

Fristad 47%

Dalsjöfors 61%

Brämhult 39%

Gånghester 50%

Hulta 46%

Hässleholmen 35%

Göta 45%

Centrum 51%

Sjöbo 35%

Viskafors 43%

Sandhult 58%

Ekås 52%

Sandared/Sjömark 48%

Norrby 38%
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3% 

53% 

12% 

33% 

3% 

60% 

9% 

28% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Jag har redan 
startat ett företag 

Ja Nej Vet inte 

tjej åk 2 

kille åk 2 

G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

Inställning till eget företagande

Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget företag. 

3 % svarar att de redan har startat ett företag. Vidare svarar 53 % av tjejerna och 60 % av killarna att de 
skulle kunna tänka sig att starta företag i framtiden. 

Framtid
I det sista avsnittet i lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, vad de vill göra 
och huruvida de planerar att flytta från kommunen. 

Vad unga i årskurs 8 vill och tror de kommer göra

77 % av killarna och 85 % av tjejerna i årskurs 8 skulle helst gå en gymnasieutbildning direkt efter 
grundskolan, se diagram H1a på följande sida. Av dessa vill  en klar majoritet gå på ett gymnasium i 
Borås. 8 % av killarna skulle helst jobba. Motsvarande siffra bland tjejerna är 4 %. 

Vad gäller planer på vidare studier är det en väldigt stor andel som tror de kommer läsa vidare (direkt 
eller senare), se diagram H2a. Endast 2 % av killarna tror inte att de kommer läsa vidare. 16 % av 
killarna och     12 % av tjejerna är osäkra och svarar ”vet inte”. 
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67% 

18% 

4% 

8% 

3% 

62% 

15% 

8% 

10% 

5% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Gå en gymnasieutbildning i den 
kommun jag nu bor i 

Gå en gymnasieutbildning i en annan 
kommun 

Börja jobba 

Vet inte 

Annat 
kille åk 8 

tjej åk 8 

H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

34% 

13% 

41% 

0% 

12% 

31% 

15% 

36% 

2% 

16% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ja, studieförberedande program på 
gymnasiet 

Ja, yrkesförberedande program på 
gymnasiet 

Ja, gymnasiet men är osäker på vilken 
programinriktning jag ska välja 

Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare 
efter grundskolan 

Vet inte 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Vad unga i årskurs 2 vill och tror de kommer göra

Vad gäller frågan om vad ungdomarna i årskurs 2 helst skulle vilja göra direkt efter gymnasiet svarar 22 
% av tjejerna och 21 % av killarna att de vill studera på högskola eller universitet i Sverige, se diagram 
H1b på följande sida. 18 % av killarna och 29 % av tjejerna skulle helst vilja resa. 
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På frågan vad ungdomarna tror att de kommer göra direkt efter gymnasiet svarar totalt 28% att de tror 
att de kommer studera vidare, se diagram H2b. Andelen som tror att de kommer börja jobba i 
kommunen eller i en kommun i närheten är 29 % av killarna och 24 % av tjejerna.

Bland tjejerna i årskurs 2 svarar 64 % att de tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller 
senare), se diagram H3 på följande sida. Bland killarna är motsvarande andel 56 %. Fler killar än tjejer 
svarar ”Nej, jag kommer inte läsa vidare”. 

22% 

11% 

0% 

1% 

11% 

6% 

11% 

29% 

1% 

7% 

21% 

9% 

1% 

2% 

18% 

9% 

5% 

18% 

7% 

10% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Studera på högskola eller universitet i 
Sverige 

Studera utomlands 

Studera på Komvux 

Studera på folkhögskola 

Jobba här i kommunen eller i en kommun i 
närheten 

Jobba någon annanstans i Sverige 

Jobba utomlands 

Resa 

Annat 

Vet inte kille åk 2 

tjej åk 2 

H1b. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?

H2b. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?

29% 

6% 

1% 

2% 

24% 

9% 

6% 

17% 

5% 

26% 

5% 

1% 

2% 

29% 

12% 

3% 

11% 

12% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Studera på högskola eller universitet i 
Sverige 

Studera utomlands 

Studera på Komvux 

Studera på folkhögskola 

Jobba här i kommunen eller i en 
kommun i närheten 

Jobba någon annanstans i Sverige 

Jobba utomlands 

Resa 

Annat kille åk 2 

tjej åk 2 
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H3. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

64% 

15% 
21% 

56% 

20% 
24% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja, jag kommer att 
läsa vidare  

Nej, jag kommer inte 
att läsa vidare efter 

gymnasiet 

Vet inte 

tjej åk 2 

kille åk 2 

Flytta eller stanna i kommunen

45% av ungdomarna i årskurs 8 svarar att de inte tänkt på huruvida de tror att de kommer flytta från 
Borås eller inte, medan 34 % svarar att de tror att de kommer flytta. Bland ungdomarna i årskurs 2 är 
andelen som tror att de kommer flytta högre. 77 % av tjejerna och 71 % killarna i årskurs 2 tror att de 
kommer flytta.  Andelen som tror att de kommer flytta från kommunen har ökat från år 2014. 

Avseende denna fråga finns det vissa skillnader per bostadsområde. I Norrby och Sandhult är andelen 
som svarar att de inte vill flytta högst (drygt 40 %). I övriga områden är motsvarande andel drygt 20 %. 

36% 

17% 

47% 

31% 
25% 

43% 

77% 

23% 

71% 

29% 

0% 
0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja Nej Har inte tänkt på det 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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52% 
56% 

52% 

59% 
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50% 

60% 

70% 

2008 2012 2014 2017 

tjej totalt 

kille totalt 

H4a. Andelen som tror de kommer flytta över tid*

*Andelen ja-svar redovisas över tid. Observera att svarsalternativen på frågan 2014 och tidigare varit ja/
nej/vet inte, för att i år vara ja/nej/har inte tänkt på det
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8% 

5% 
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4% 

5% 

2% 
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4% 
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6% 
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2% 

33% 
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9% 

13% 

2% 

4% 

1% 

24% 

3% 

4% 
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6% 
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3% 

4% 

1% 

14% 

3% 
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9% 

4% 
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Fortsatta studier 

Mina fritidsintressen 

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner 

Familj och släkt 

Bostadssituationen i kommunen 

Vill ha närmare till naturen 

Vill ha närmare till större ort eller stad 

Bättre miljö för barn att växa upp i 

Här kan jag inte vara den jag är 

Annat 

Vet inte kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

H4b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta

De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. I årskurs 2 har 
flest angett forsatta studier, arbete och att de vill ha närmare till större ort eller stad. 
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H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ 
som du tycker är det bästa med att bo i din kommun?

12% 

23% 

28% 

40% 

51% 

3% 

15% 

12% 

15% 

10% 

12% 

21% 

22% 

34% 

38% 

42% 

2% 

14% 

11% 

12% 

6% 

13% 

17% 

13% 

13% 

41% 

56% 

4% 

20% 

13% 
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10% 
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22% 

8% 

20% 

33% 

40% 

3% 

20% 

9% 

17% 

8% 

15% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Möjligheten till arbete 

Möjligheten till fortsatta studier 

Mina fritidsintressen 

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner 

Familj och släkt 

Bostadssituationen i kommunen 

Närheten till naturen 

Närheten till större ort eller stad 

Bra miljö för barn att växa upp i 

Här kan jag vara den jag är 

Vet inte 
kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Det bästa med kommunen

I lupp-enkäten ställdes även en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen. Familj och släkt, 
kompisar och partner är det som flest anger. En stor andel unga på högstadiet uppskattar också sina 
fritidsintressen i hög grad.
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Ja, jag får gifta mig med vem jag vill 
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etniska eller kulturella bakgrund som min familj 
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mig 

Nej 
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tjej total 

H6. Får du gifta dig med vem du vill?

I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill.  81 % av killarna och 84 
% av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får gifta sig med 
vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av tjejerna och 2 % av 
killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad analys av fråga H6 per 
bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem de vill bara personen har 
samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby där 14-17 % svarar detta. 
Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.

Framtid

Som det framgår i diagram H7 svarar en väldigt hög andel, drygt 90 % av ungdomarna i båda årskurser, 
att de ser mycket eller ganska positivt på framtiden. 

H7. Hur ser du på framtiden?
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46%	
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4%	
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tjej åk 8 

kille åk 8 
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Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt 



”Man borde ha mer koll 
på skolorna och hur   

eleverna har det under 
skoltid. Om det finns 

något negativt som sker i 
skolan, borde man se till 

att det inte sker och att 
alla ska känna sig trygga 
och bra under skoltiden”



 

     Borås 181130 
 

Grundskoleförvaltningens åtgärdsplan för ökad trygghet och 

elevdelaktighet 2018-2021 

Åtgärderna i denna plan har sin grund i den analys som är gjord av resultaten från 

Skolklimatenkäten våren 2018 och LUPP-undersökningen hösten 2017. Resultaten och 

analyserna finns att tillgå i sin helhet i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 2018 för arbete 

med värdegrund och i rapporten Ung i Borås 2017. Denna plan ska löpa ht 2018 - ht 2021. En 

utvärdering och revidering av planen görs i oktober 2021. 

 

1. Lagrum 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 2, gällande normer och 

värden, finns att läsa: 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 
att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 
deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Sid 12 

Gällande elevernas ansvar och inflytande står det att läsa i samma läroplan: 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Sid 15 

I Borås Stads Ungdomspolitiska program, avsnittet Hälsa och trygghet, finns att läsa: 

Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. /…/ För att alla 
barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga ska vi: 
 

 Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan. 

 Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter. 

 Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen. 

 Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering 
Sid 5 

I Bildningsstaden Borås uttrycks följande: 

Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig för det 
främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter av det obekanta. 

 
     Sid 3 

 



Skolan ska mot bakgrunden ovan förbereda eleverna för framtida studier och yrkesliv samt ett 

aktivt deltagande i samhället. Denna åtgärdsplan avser att vara ett led i detta uppdrag, där fokus 

läggs på ökad trygghet, tolerans och inflytande bland våra elever. 

 

2. Resultat kring trygghet, diskriminering och kränkande behandling 

I LUPP-undersökningen, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, 

genomförde i Borås kommun under hösten 2017, framgår att 34% av tjejerna i åk 8 och 19% av 

killarna i åk 8 har blivit utsatta för mobbing, trakasserier eller blivit utfrysta. Av de som blivit 

utsatta har det skett i skolan för 67% av killarna och 72% av tjejerna.  

I Borås Stads skolklimatenkät från våren 2018 svarar elever i åk 7-9 följande i stadens fyra 

olika verksamhetsområden, gällande om de känner sig trygga i skolan: 

 

Verksamhetsområde 1 Verksamhetsområde 2 

  

Verksamhetsområde 3 Verksamhetsområde 4 

  

 

I samma skolklimatenkät anger så många som 32% av samtliga elever i åk 7-9 i Borås Stads 

skolor, att det stämmer dåligt eller inte stämmer alls att elever respekterar varandra på sin skola. 

7% svarar att de inte vet eller har ingen åsikt. 

 

I LUPP-undersökningen framkommer även: 

 att endast 59% av eleverna, både tjejer och killar i åk 8, upplever att skolan agerar om en 

elev mobbar en annan elev. 

 att 17% av eleverna i åk 8 anser att det förekommer rasism på sin skola.  

 



 

3. Åtgärder för ökad trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling 

Ur resultat från både LUPP-undersökningen och skolklimatenkäten framgår det alltså att det 

förekommer mobbning och trakasserier på många av Borås stads skolor. En relativt hög andel 

elever anger att de inte känner sig trygga i skolan.  Så många som 41% av våra elever upplever 

dessutom att skolan inte agerar när en elev mobbar någon annan.  

För att öka tryggheten och motverka mobbing och diskriminering på våra skolor har 

förvaltningen i samråd med den centrala elevhälsan tagit fram en gemensam blankett för 

anmälan och rapportering av misstänkta kränkningar mellan elever. Syftet med blanketten är att 

förtydliga när en utredning ska påbörjas och säkerställa att utredningar av diskriminering och 

kränkningar genomförs enligt kraven i Skollagen. Rektor rapporterar till huvudmannen, dvs 

Grundskoleförvaltningen, när utredningen påbörjas och avslutas. Huvudmannen rapporterar 

detta vidare som anmälningsärenden till Grundskolenämnden, samtidigt som samtliga 

kränkningar sammanställs hos förvaltningen. Verksamhetschef i respektive område återkopplar 

till och för en dialog med sina rektorer vid minst två tillfällen/termin, i samband med möte i 

verksamhetsledningen.  

Effekten av att samtlig personal inom Borås Stads grundskolor använder samma blankett då en 

elev upplevt sig kränkt förväntas vara att ansvar och skyldigheter förtydligas hos all personal på 

alla skolor i kommunen. Den nya anmälningsrutinen kommer förhoppningsvis också att 

generera ett än aktivare arbete på alla nivåer, från klassrums- till förvaltningsnivå, att förebygga 

och förekomma kränkningar, trakasserier och diskriminering på alla våra skolor. 

 

3. 1 Åtgärder för att motverka rasism 

I LUPP-undersökningen 2017 framkommer det som ovansagt att totalt 17% av eleverna i åk 8 

vid samtliga högstadieskolor i Borås Stad anser att det förekommer rasism inom skolan. I årets 

Skolklimatenkät anger 32% av eleverna i åk 7-9 att man på ens skola inte respekterar varandra. 

Grundskolenämnden vill förstärka insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism på 

skolorna och rikta ett större fokus mot högstadieelever. Nämnden gav 180424 förvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som 

liknar tidigare arbete med Bra kompis. Projektet skulle ske i samverkan med stadens ungdomsråd, 

föreningsliv och eventuellt andra aktörer. Elevrepresentanter från alla högstadieskolor och 

fritidsgårdar skulle också göras delaktiga i planeringen och genomförandet av projektet. 

Effekterna av detta projekt förväntas vara: 

 att andelen elever som tycker att det förekommer rasism i skolan minskar med 10% vid 

nästa LUPP-undersökning 2021. 

 att andelen elever som anger att man respekterar varandra i skolan ökar med 15% vid 

nästa Skolklimatenkät våren 2019. 

 

4. Resultat kring inflytanden och delaktighet 

I LUPP-undersökningen framkommer att endast 53% av Borås Stads åk 8 elever anser att 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd.  

Även i Skolklimatenkäten anger endast 57% av Borås Stads elever i åk 7-9 att de uppmuntras 

att delta i klassråd och elevråd (eller liknande). Dessutom svarar så många som 14% att de inte 

vet eller har någon åsikt. Områdesvis ser resultaten som följer: 

 

 



Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande) 

Verksamhetsområde 1 Verksamhetsområde 2 

  

Verksamhetsområde 3 Verksamhetsområde 4 

  
 

5. Åtgärder för ökad delaktighet och inflytande 

Grundskoleförvaltningen kommer aktivt att arbeta med att förtydliga och synliggöra de olika 

inslag av elevdemokrati som finns på skolorna i Borås Stad. Många av de skolor som i frågan 

presterar låga siffror på Skolklimatenkäten har elevdelaktighet och inflytande som ett 

utvecklings- eller ett fokusområde i sitt systematiska kvalitetsarbete.  

På varje skola ska det finnas fungerande klassråd och elevråd där elever lyfter frågor som rör 

deras egen undervisningen och arbetsmiljö. Elevskyddsombudens uppdrag kan med fördel 

kopplas till elevrådsarbetet på skolan. Skolorna ska dessutom visa eleverna hur de olika 

demokratiska forumen hänger samman samt synliggöra hur och vad eleverna kan påverka inom 

ramen för respektive forum.  

Grundskoleförvaltningen undersöker, i samarbete med Nätverk för ungdomsinflytande i Borås 

stad, NUI, möjligheten att erbjuda samtliga elevråd på våra högstadieskolor en utbildning i 

elevdemokrati och inflytande. Likaså undersöker förvaltningen möjligheten att erbjuda samtliga 

elevskyddsombud utbildning om elevskyddsombudets roll i skolans systematiska 

arbetsmiljöarbete. 

Varje elevråd på våra högstadieskolor inbjuds en gång under läsåret att delta i nämndmöten. 

Eleverna får vid det tillfället lyfta de frågor som de anser att Grundskolenämnden behöver ta del 

av och samtidigt lära sig kommunens demokratiska system. 

Vi vill här erinra om att forum för dialog och påverkan i skolan, så som klassråd och elevråd, är 

både mål och medel. Att lära sig att påverka kan i vissa sammanhang vara själva målet, medan 

det i andra sammanhang kan bli medlet till att lösa ett behov eller förbättra en situation som 

direkt berör eleverna. 

 

6. Aktivitetsschema 

Se bifogad tabell. 

 

7. Uppföljning och revidering 

Uppföljning av åtgärderna i denna plan sker årligen enligt bifogat aktivitetsschema. Planen 

kommer att revideras i oktober 2021, efter genomförd LUPP-enkät. 



 

Åtgärdsplan för ökad trygghet och elevdelaktighet 2018-2021 – aktivitetsschema  Borås 181130 

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid 
anmälan av diskriminering 
och kränkande behandling 
mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 
diskriminering och kränkande behandling 
förtydligas hos all personal på alla skolor i 
kommunen. 
 
Ett än aktivare arbete att förebygga och 
förekomma kränkningar, trakasserier och 
diskriminering bedrivs på alla våra skolor, från 
klassrums- till förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar 
för att introducera rutinen i 
varje verksamhetsledning.  
 
Rektor ansvarar för att 
introducera rutinen hos all 
personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 
upp på var sin nivå hur rutinen 
efterföljs. December 2018 och maj 
2019.  
 
Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021 

Bra kompis-
värdegrundsarbete mot 
främlingsfientlighet och 
rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 
rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-
undersökning 2021. 
 
Andelen elever som anger att man respekterar 
varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 
Skolklimatenkät våren 2019 

2019-
2021 

Chef för Kvalitet och Utveckling 
tillsammans med rektorer i 
Borås Stads högstadieskolor 
ansvarar för planering och 
uppföljning av projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 
Stads skolor engagerar sig i 
olika demokratiska forum 
såsom klassråd, elevråd. 
 
Elevskyddsombud från varje 
högstadieskola inbjuds till LSG 
 
Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds 
till nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och 
ökat engagemang i demokratiska forum och 
demokratiska arbetsformer 
 
Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 
bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-
2021 

Verksamhetscheferna följer upp 
detta tillsammans med 
rektorerna utifrån respektive 
skolas resultat i Skolklimat-
enkäten. Rektor sätter upp nya 
målvärden inför kommande 
läsår. 
 
Förvaltningschef bjuder in varje 
elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 
årligen upp detta arbete på var sin 
nivå i maj och december. 
 
Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021. 

Möjlighet att erbjuda 
utbildning till samtliga elevråd 
och elevskyddsombud i åk 7-9 
undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och 
ökat engagemang i demokratiska forum och 
demokratiska arbetsformer. Även så hur man 
skapar en bättre arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 
Ungdomstrateg i Nätverk för 
ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-
inflytande 190314 
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§ 28 Dnr KS 2019-00062 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Miljörapport 2018 
Dnr 2018-00616, 3.2.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 10 december 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Inriktningsbeslut gällande fastigheten Antares 2 Tullengymnasiet från 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr 2018-00919, 2.6.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 29 oktober 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde den 12 december 2018 
Dnr 2018-00025, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Finansrapport Borås Stad 181231  
Dnr 2018-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde den 12 december 
2018   
Dnr 2018-00024, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Nomineringar till Medborgarråden 2019-2023 
Dnr 2018-00514, 1.1.2.25, Programområde 2 
 

LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder  
Dnr 2016-00780, 160, Programområde 1 
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Kommunstyrelsen  
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Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181214  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181012  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20180914  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 

 

Återrapportering angående äldreombudets rapport 2017 från Vård- och 
äldrenämnden  
Dnr 2018-00345, 3.7.1.0, Programområde 2             
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Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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033-35 70 00 vxl 

 

Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld motarbetas 

och förebyggs. 

Kontinuerli

gt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit beroende 

på deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten, 

mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Kommunstyrelsen 
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Kungsgatan 55 
Hemsida 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP ska 

öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner från 

unga tjejer i syfte att 

förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog med 

målgruppen i 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

Löpande, 

hösten 

2019, 

halvtid samt 
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samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med unga. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids-

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från målgruppen 

i planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen. 

inför LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationsplan

.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, samt 

i samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Arbeta med 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

lägerverksamh

eten 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 

samt revidering 
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förebyggande 

och 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra 

livsmiljön för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har 

bland annat som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse 

av trygghet är ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men 

också med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En 

är också delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända 

betyg i 9:an, terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt 

att de varje sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata 

ungdomars synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje 

möte. De elever som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför 

sin arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får 

idag lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF 

emot över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och 

omsorgsprogrammet finns möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de 

ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. 

Resultatet av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av 

byggprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. 

Nämnden har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads 

ungdomsstrateg, se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och 

delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
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Särskilt kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva 

åtgärder för att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring 

psykisk ohälsa och mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning 

behöver göras. Även ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett 

område som särskilt kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Att samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder 

inom utbildningsklustret är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt 

barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations 

och hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade 

boenden och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser 

nämnden att Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby 

kommer göra skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga 

känner sig mer otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Sahlberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-12-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00105 3.5.4.0 
 

  

 

Uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

samt översända svaret till Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020. Handlingsplanen består av ett antal uppdrag som åläggs 

stadens förvaltningar. Grundskolenämnden redovisar uppföljning av nämndens 

uppdrag. Slutlig rapport presenteras under 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020. Handlingsplanen består av ett antal uppdrag som åläggs 

stadens förvaltningar. Grundskolenämnden redovisar uppföljning av nämndens 

uppdrag. Slutlig rapport presenteras under 2020.    

 

Artikel 16 - Minska våld och övergrepp 

Handlingsplan för tillgänglighet 

Syftet är att ge stöd, information och utbildning till personer med 

funktionsnedsättning och deras familjer samt personal för att motverka våld 

och tvång 

Mål: Arbeta förebyggande för en trygg miljö i skolan för elever med 

funktionsnedsättning genom att: 

Uppdrag: Stödja och utbilda elever med funktionsnedsättning om sina 

rättigheter 

Uppföljning:  

• Sker genom elevhälsa, hälsosamtal 

• Plan mot kränkande behandling 

• Utbildningsinsatser 

• Värdegrundsarbete på alla enheter  



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

• Lägga extra fokus på elever och personal i SU-grupper och 

särskolan. 

• Borås stad har arbetat fram en frånvarorutin som syftar till tidiga 

upptäckter av de elever som riskerar att minska skolnärvaron på 

grund av utsatthet. 

Mer fokus på LUPP –rapport- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken ”Unga i Borås”. 

Rapporten visar att 43% av unga med funktionsnedsättning/sjukdom har blivit utsatta för 

mobbning eller kränkningar under längre period eller vid enstaka tillfällen under det senaste 

halvåret. 

Uppdrag: Öka kunskap och kompetens hos personalen i skolan om elever 

med funktionsnedsättning 

Uppföljning:  

• Sker centralt genom NPF-uppdrag, föreläsningar, 

kartläggningsmaterial.  

• Inom ramen för SBS, Samverkan bästa skola, håller GRF 

tillsammans med FoF ta fram ett material som syftar på arbetet 

med främjande- och förebyggande insatser.  

• Olika utbildningsinsatser på skolnivå. Dessa hålls av både externa 

aktörer samt elevhälsans personal. 

• Social omsorgsnämnden bjuder in till 2-3 föreläsningar/år. 

Förvaltningen tar del av dessa. 

Uppdrag: Sprida information till anhöriga som har barn med 

funktionsnedsättning 

Uppföljning:  

• Sker på skolnivå med information på tex hemsida om hur skolan 

arbetar förebyggande för trygg miljö för alla elever.  

• Så här arbetar skolan för att alla elever ska få det stöd de behöver. 

Alla elevers rätt till utbildning.  

• Trygghet och studiero.  

• Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet och den 

goda lärmiljön på våra skolor.  

• Elevhälsoarbetet ska tillsammans med skolans personal arbeta 

med tillgängliga lärmiljöer så att alla elever ges samma 

förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020. 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-08-16 
 

 
 
 
§ 141   Dnr KS 2018-00402 1.1.2.1 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 95, sid B 1702) 
 
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle för Borås Stad fastställdes av 
Kommunfullmäktige 21 dec 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument 
revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Sociala omsorgsnämnden. 
 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 
uppdrag avseende tillgänglighet. 
 
I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya 
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet 
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer än en 
nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.  
 
Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och 
medborgarnas bästa. 
 
För att genomföra samarbetsuppdraget finns Programmet för ett tillgängligt 
samhälle med tillhörande handlingsplan. 
 
Handlingsplanen har varit ute för remiss där samtliga förvaltningar fått möjlighet 
att yttra sig angående de mål som berör just deras förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-18, § 328 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.  
 
 
  



  2018-08-16 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars-Olof Danielsson 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 augusti 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 



Från: tobias.tobrant@boras.se 
Skickat: den 27 augusti 2018 12:50 
Till: Sociala omsorgsnämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 

Arbetslivsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; Tekniska nämnden 
Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium 

Ämne: Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Bifogade filer: § 141 Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.docx; 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: Röd kategori 
 
Översänder Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
 
Enligt uppdrag 
Tobias Tobrant 
Administratör 
----------------------------- 
Borås Stad - Stadskansliet 
Kungsgatan 55 
501 80 Borås 
033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se 
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Fastställt av Kommunfullmäktige 
Datum: XX 2018
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller till och med 2020

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Handlingsplan 2018-2020 
för ett tillgängligt samhälle 

Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Artikel 8

Öka kunskapen 

om situationen 

för personer 

med funktions-

nedsättning

Syfte är 
att arbeta 
struktu-
rerat med 
att sprida 
information 
om kognitiv 
tillgäng-
lighet samt 
säkerställa 
att tillgäng-
lighetsper-
spektiv når 
ut i hela 
organisatio-
nen.

Att erbjuda minst 
5 utbildning/
workshop till perso-
nalen i olika förvalt-
ningar. Utbildning/
workshop ska 

handla om:

• FN konvention 

om rättigheter 

till personer 

med funktions-

nedsättningar

• Kognitiv till-

gänglighet

• Bemötande 

2018-
2020

Sociala omsorgs-
nämnden i 
samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slut redovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2020.

Artikel 9

Öka tillgänglig-

heten

Syftet är att 
säkerställa 
att tillgäng-
lighets-
perspektiv 
inkluderas i 
det dagliga 
arbetet med 
information 
och kom-
munikation.

Att klargöra ambi-
tioner om tillgäng-
lighet för personer 
med funktions-
nedsättning inom 
informations- och 
kommunikations-
området.

2018-
2020

Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slut redovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2020.

Syftet är att 
öka tillgäng-
lighet till 
information.

Att arbeta fram lätt-
läst information på 
Borås Stad hemsida 
utifrån behovet som 
finns. 

2018-
2020

Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
rapporteras varje år 
i juni och december. 
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.
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Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Syfte är att 
öka möjlig-
heterna till 
delaktighet 
och infly-
tande för 
unga med 
funktions-
nedsättning.

Att skapa tre 
tillfällen av 
”Inflytandecaféer” 
för att lyfta vad som 
är viktigt för unga 
med funktionsned-
sättning.

2018-2019 Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden

Delrapport ska redovisas till 
sociala omsorgsnämnden 
senast 31 december, 2018. 

Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2019.

Syftet är 
att öka 
möjligheter 
till frilufts-
aktiviteter 
för personer 
med funk-
tionsned-
sättning.

Att utöka antal 
tillgängliganpassad 
naturområden (som 
är välbesökta).

Säkerställa att det 
finns minst en 
tillgänglighetsan-
passad toalett i det 
naturområde som 
är markerat som 
tillgänglig anpassat.

2018-
2020

Tekniska nämn-
den och Fritids 
och folkhälso-
nämnden

Uppföljning ska redovisas 
till Sociala omsorgsnämnden 
varje år i juni och december.

Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2020.

Artikel 16

Minska våld 

och övergrepp

Syftet är 
att skapa 
förebyg-
gande- och 
förbättrings-
arbete mot 
våld och 
tvång hos 
personer 
med funk-
tionsned-
sättning.

Viktig Intressant 
Person (V.I.P) ska 
fortsätta arbeta med 
att ge utbildning 
och stöd till perso-
ner med funktions-
nedsättning i Borås. 

Personal ska få 
tillgång till stöd, 
information och 
utbildning för att 
motverka våld och 
tvång.

2018-
2020

Sociala omsorgs-
nämnden

Delrapport ska redovisas till 
sociala omsorgsnämnden 
varje år i juni och december.
Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2020.
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Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Syftet är att ge 
stöd, information 
och utbildning 
till personer med 
funktionsnedsätt-
ning och deras 
familjer samt 
personal för att 
motverka våld och 
tvång

Arbeta förebyggande för 
en trygg miljö i skolan 
för elever med funk-
tionsnedsättning genom 
att:

 – Stödja och utbilda 
elever med funk-
tionsnedsättning 
om sina rättigheter

 – Öka kunskap och 
kompetens hos per-
sonalen i skolan om 
elever med funk-
tionsnedsättning

 – Sprida information 
till anhöriga som 
har barn med funk-
tionsnedsättning

2018-

2020

Grundskole-
nämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden och 
Sociala omsorgs-
nämnden

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 24

Utbildning för 

alla

Syftet är att 
säkerställa att 
gymnasiesko-
lornas behov av 
Arbetsplatsförlagt 
lärande (APL)-
platser tillgodoses.

Sprida information om 
gymnasiesärskolans 
behov av APL-platser till 
alla förvaltningar.

2018-
2020

Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden i 
samarbete med alla 
nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 27

Fler människor 

i arbete

Syftet är att öka 
möjligheter för 
personer funk-
tionsnedsättningar 
att få ett arbete 
inom Borås Stad.

Sprida kunskap om för-
utsättningarna och stöd 
som finns att få när man 
anställer personer med 
funktionsnedsättning 
(minst 5 utbildningstill-
fällen) till olika förvalt-
ningar.

2018-
2020

Arbetslivnämnden 
i samarbete med 
Social omsorgs-
nämnden och 
Arbetsförmedlingen.

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 30

Öka möjlig-

heterna för en 

aktiv fritid

Syftet är att säker-
ställa att personer 
med funktions-
nedsättningar kan 
ta del av kultur 
utbudet i samhälle.

Anpassa lokaler genom 
att tillhandahålla tysta 
rum eller möjlighet till 
avskildhet för enskilda 
eller grupper på bibli-
oteken och museerna i 
Borås Stad. 

Erbjuda bland annat 
teckentolkning och 
guidningar/visningar 
avseende kulturförvalt-
nings program utbud.

2018-
2020

Kulturnämnden Delrapport ska 
redovisas till sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.
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Borås Stad 
Grundskolenämnden  

   2019-12-16 
Initiativärende 

 
 

 

Utveckla stödet till barn med autism  
 

Goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd (AST), och om den enskilda eleven behov, är 
avgörande faktorer för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs 
inför i skolan. Det är vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att 
eleven kan vara förvånansvärt stark i vissa ämnen samtidigt som han/hon har stora 
svårigheter i andra. Detta kan vara svårt att hantera pedagogiskt. Elever med AST har 
vanligen en betydligt senare social och känslomässig mognad än klasskamraterna. Det gör 
att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen och eleven med AST kan riskera 
att hamna i en utsatt situation. 
 
Forskningen visar att under mellan- och högstadieåren får många med AST en ökad 
medvetenhet om sin funktionsnedsättning. Dålig självkänsla och tonårsdepressioner är inte 
ovanliga inom detta åldersspann, med ett ökat hemmasittande som ett resultat. Vi ser även 
en trend att ”hemmasittandet” nu börjar gå ned i åldrarna. 
 
Med riktade utbildningsinsatser för pedagoger och genomtänkta anpassningar i lärmiljön har 
många elever med AST fått bättre förutsättningar att klara en skolgång i det ordinarie 
klassrummet på våra skolor i kommunen. På detta område har Borås stad haft ett flerårigt 
arbete med vissa framgångar. 
 
För elever med extraordinära behov inom autismspektrumtillstånd erbjuder Borås Stad idag 
särskild undervisningsgrupp för årskurs 4-6 samt 7-9, förlagd  på Dalsjöskolan respektive 
Bodaskolan. Dock har det kommit signaler från verksamheten att det finns önskemål om 
liknade resursgrupp för de lägre årskurserna. 
 
 
Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna nämnden besluta,  
 

att:  Grundskoleförvaltningen uppdras utreda förutsättningarna och behovet av 
resursgrupp i årskurs F-3 för elever med AST.  

 

 

 

Anders Alftberg(SD)   Martin Sörbom(SD) 

Ledamot    Ersättare 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 
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Datum 

2019-12-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per december 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden per december 2019:  

1. Brev från elever vid Daltorpskolan F-6, Kronäng till Västtrafik och politiker i 

Borås Stad, dnr 2019-00169 

2. Skrivelse: Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under renovering! 

dnr 2019-00175               

3. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00166 

4. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00168 

5. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00170 

6. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00171 

               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per december 2019. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-12-16 
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Delegationsbeslut per december 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

SEKRETESS 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-11-27— 

2019-12-16 (lista) 

Avstängningar perioden 2019-11-27—2019-12-16  

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden december 2019 

Laglighetsprövningar skolplacering per december 2019 

dnr 2018-0133 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2019-11-27—2019-

12-16, Dnr 2018-00133  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2019-11-27—2019-12-16 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-11-27—

2019-12-16, dnr 2019-00022 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2019-11-27—

2019-12-16 2019, Dnr 2019-00023 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2019-11-27—2019-

12-16 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro december 2019,  

dnr 2019-00043 

Övriga delegationsbeslut 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

9. Avslagsbeslut skolskjuts november 2019 Dnr 2019-00024                         

                            

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per december 2019. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


